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Obchodní dům Labuť v novém 

kabátě a s novým názvem

Chcete se vyjádřit prostřednictvím 
tohoto zpravodaje k dění ve 

Strakonicích nebo informovat 
občany Strakonic o Vašich 
nekomerčních aktivitách ? 

Neváhejte a zašlete nám Vaše 
příspěvky na e-mail:

redakce@ocmaxim.cz. Ty 
nejlepší příspěvky nekomerčního 

charakteru rádi zdarma zveřejníme.

Ceník a specifi kace inzerce 
naleznete na www.ocmaxim.cz.

Je pravděpodobné, že si již mnoho občanů 

Strakonic při návštěvě či průchodu okolo OD 

Labuť povšimlo, že zde byly 7.4. 2011 zahájeny 

stavební práce, a položilo si otázku, co se plánuje 

s tímto významným obchodním objektem v centru 

města. 

Rekonstrukce objektu postaveného v 

osmdesátých letech minulého století sleduje jako 

hlavní cíl především zateplení objektu a některé 

dílčí stavební změny velikosti a počtu oken na 

venkovní fasádě a následně také změny dispozic 

vnitřního prostoru obchodního domu. Autorem 

celého projektu je úspěšný architekt, ing. arch. 

Jan Zákostelecký, z projektové kanceláře STA, 

projektový ateliér, v.o.s., který se ujal úkolu 

modernizovat tuto stavbu a upravit citlivě, avšak 

moderně vzhled této bezesporu dominantní stavby 

Strakonic. Na obrázku je představena navržená 

budoucí podoba objektu vycházející ze stavební 

dokumentace.

Vlastní stavba je rozdělena na dvě etapy, přičemž 

v současnosti probíhá první, která řeší otázku 

zateplení objektu, realizaci nové fasády, výměnu 

oken a venkovních výkladců - výloh, vybudování 

nového osvětlení objektu včetně zkultivování 

stávajících reklamních ploch umístěných na 

objektu. Tato etapa bude ukončena v průběhu 

června a bude pokračovat od začátku července 

druhou etapou, která bude řešit veškeré stavební 

změny naplánované uvnitř objektu. Ukončení 

hlavních prací je plánováno na srpen 2011, ale 

o přesném termínu Vás budeme ještě informovat.

Z pohledu zákazníka jsou samozřejmě vidět 

aktuálně probíhající práce na objektu, ty jsou 

však prováděny na základě požadavku investora 

hlavním dodavatelem stavby, fi rmou Hober, tak, 

aby nedošlo k přerušení či významnému omezení 

provozu veškerých provozoven umístěných v 

objektu. I z tohoto důvodu je možno si povšimnout, 

že mnoho prašných či hlučných stavebních 

operací je přednostně přesunuto do víkendových 

časů, kdy nedochází ke zbytečnému obtěžování 

nakupujících či jen procházejících občanů. Proto 

si ve všední dny a v sobotu dovolujeme pozvat 

k návštěvě OD Labuť potencionální zákazníky 

provozoven umístěných v tomto objektu, neboť 

je obchodní dům normálně v provozu a probíhají 

jen méně rušivé stavební práce. Zároveň chceme 

pozvat i všechny zvídavé občany, které zajímá, 

co se v jejich městě děje, tudíž mohou na místě 

sledovat rodící se podobu objektu a vytvořit si tak 

svůj vlastní názor.

Stavební práce na objektu OD LABUŤ zahájeny.

PROVOZ NEPŘERUŠEN

pokračování na str. 12.

KVĚTEN 2011

Strakonice
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Každá destinace má svá vlastní pravidla, co 
si vzít na pláž a co k bazénu. Kolekce Triumph 
představuje bohatou nabídku nejrůznějších plavek 
pro každou příležitost a zajistí tak, že si svou 
dovolenou perfektně užijete od začátku až do 
konce. 

Návrháři Triumphu cestovali a čerpali inspiraci 
po celém světě a výsledkem jejich úsilí je kolekce 
plavek jaro/léto 2011, která je nabitá energií a 
vyznačuje se sytými barvami a originálními vzory. 
Kolekce je rozdělena do tří módních konceptů, ze 
kterých si vybere každá žena, ať už je cíl její cesty 
jakýkoliv. 

Plavky inspirované tropy – pod karibským 
sluncem se nachází úžasný svět květin a 
překrásných pláží. Plavky z kolekce Curacao se 
představí v odstínech korálové, zelené a tyrkysové, 
které jsou hlavními barvami této oblasti. Atraktivní 
detaily v podobě okouzlující výšivky, perliček či 
fl itrů dodávají plavkám trendy vzhled. 

Móda v duchu dobrodružného safari - savany 
na Togu se rozprostírají až k břehům oceánu. 
Obzor je zde překrásně zbarven západem slunce 
v odstínech tmavě červené, růžové a oranžové. 

Všechny tyto překrásné tóny se promítají do 
stylové kolekce plavek Togo. Trendy barvy a 
atraktivní zvířecí vzory budou přitahovat obdivné 
pohledy! 

Okouzlující letní party - plavky z kolekce Miami 
jsou inspirovány plážemi a zároveň pulsujícím 
rytmem velkoměsta. Hlavními barvami tohoto 
konceptu jsou modrozelené odstíny oceánu a 
kontrastní tóny písku pláží v Miami. Atraktivní 
modely z této kolekce evokují příjemnou atmosféru 
bezstarostné letní noci. 

Ani v této sezóně rozhodně nesmí chybět 
oblíbené série M2M. Tyto série jdou napříč všemi 
třemi barevnými tématy a nabízí celou škálu 
různých střihů vrchních a spodních dílů plavek, 
které je možné libovolně vzájemně kombinovat. 

Kromě svůdných a nadčasově elegantních plavek 
Triumph jsou v nabídce i veselé a pestrobarevné 
plavky značky Miss Triumph. 
To nejlepší z nejnovější kolekce Triumph jaro/léto 

2011 najdete v prodejně spodního prádla Body 
Line ve Strakonicích. 

Triumph plavky jaro/léto 2011

Globalizace cestování přináší nové trendy v oblasti barev

www.triumph.com/cz

Kavárna, místo setkávání se při šálku dobrého 
nápoje, kdy čas plyne tiše okolo nás a nechá 
nám chvilku  zapomenout na okolní svět. Oáza na 
rušné ulici, kde můžete posedět s přáteli, probrat 
novinky s kamarádkou, sjednat si obchodní 
schůzku nebo si jen tak v koutku sednout a 
pozorovat kolemjdoucí. Měla by umět  potěšit 
každého, kdo do ní vejde a dát mu důvod  navštívit 
ji znovu.  Tím vším by měla být. Kavárny to zkrátka  
nemají lehké.      

Kavárna Maxim Cafe v obchodním domě Labuť 
se o toto snaží již třetím rokem a myslím  si, že si 

na strakonické kavárenské scéně získala již své 
místo,  o čemž svědčí množství stálých zákazníků, 
kteří si k nám rádi zajdou po práci, při nákupech, 
při procházce městem  či  večer s přáteli. 

Kavárna, to je především káva. Káva Tonnino 
Lamborghini je směsí pěti druhů kávy arabica 
a třech druhů kávy robusta, které dávají nápoji 
jemnou chuť s vyváženým poměrem kyselosti a 
hořkosti, s čokoládovým dozvukem v ústech. Z 
této kávy připravujeme nejen tradiční espresso, 
ale i ostatní kávové speciality. Všechny druhy káv 
lze připravit i jako bezkofeinové. Samozřejmostí je 
i nabídka „Cofee to go“ pro ty, kteří si naši kávu 
chtějí odnést s sebou.  
Značku Tonnino Lamborghini  prezentují také 

vyhlášené čokoládové nápoje, z nichž opravdovou 
specialitou je  horká čokoláda DUO podávaná se 
šlehačkou.       

K dobré kávě patří zajisté také něco sladkého. 
Poháry se zmrzlinou Carte D‘OR, palačinky, vafl e 
a zákusky z dílny zkušené cukrářky Martiny 
Masopustové. Její Panna Cotta nebo ovocný 
jogurtový řez jsou tím pravým letním mlsem pro 
Vás.

Milovníci vína jistě ocení moravská vína z oblasti 
Polešovic a Čejkovic. 

V nadcházejícím létě jistě každého osvěží 
míchané nápoje z kvalitních originálních 
ingrediencí.

S příchodem jara otvíráme naši zahrádku, která 
nabízí dostatek prostoru pro maminky s kočárky i 
hrající si děti.

Nabízíme též možnost pořádání večírků a 
rodinných oslav s kompletním zajištěním pohoštění. 
Speciality studené kuchyně jsou doménou Jarky 
Lencové.

Víc než rok u nás můžete získat zajímavé slevy 
za útratu, které lze čerpat při další návštěvě naší 
kavárny.

Sledujte naši aktuální nabídku produktů a staňte 
se naším fanouškem na:

http://www.facebook.com/MAXIMCAFE.
Velmi oceníme, když napíšete na naši zeď Vaše 

dotazy a připomínky, které se týkají naší nabídky 
a servisu.

Jsme rádi, že i Vy nám pomáháte vytvářet 
atmosféru „kavárny maximální pohody“.

Na Vaši návštěvu se těší tým kavárny Maxim
- Majka Jarka Lucka a obě Martiny.

Vítejte v MAXIMU…
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NOVINKA Dezinfi kátor Klenz NOVINKA
Vysoce účinný odstraňovač bakterií - plísní - zápachu. 

Dezinfi kuje boty, kožené zboží, ponožky, hřebeny, hodinky, 
mobilní telefony, dětské hračky. Cena úkonu 30,- Kč

velkoobchod + maloobchod
NABÍZÍ

kancelářské a školní potřeby,
party a dětské  zboží

papírenské zboží a psací 
potřeby, kopírování,
skenování, laminaci,

kroužkovou vazbu, faxování,
pro velkoodběratele

množstevní slevy, náhradní 
plnění, a odvoz zboží

e-mail: olympia@strakonice.cz
tel.: 383325701, mob.: 608414714

přízemí OD LABUŤ/OC MAXIM

Specializovaný prodej
značkového prádla

a plavek

OD LABUŤ/OC MAXIM
STRAKONICE

Sportovní a rekondiční
masáže

Dornova metoda a Breussova masáž
Miluše Tasáryová, tel.732 738 546

Nabízí:
• výrobu fotografií (klasická i digitální) do 1 hodiny
• dokladové fotografie do 15 minut
• ateliérové fotografie (portréty, děti, budoucí 

maminky, rodiny, zvířátka...)
• fotografování svateb, křtin...
• fotografování maturitních plesů, školních 

fotografií
• speciální práce - kalendáře, fotomontáže...
• prodej fotoalb, filmů, rámečků, velký výběr 

cliprámů

FUJI DIGITAL IMAGING SERVICE

Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice
tel.: 383 325 377, e-mail: info@kfoto.cz

přízemí OD LABUŤ nově OC MAXIM

• Medicinální přístrojová (suchá) pedikúra

- vhodné pro lidi s onemocněním žil

  a tepen dolních končetin, lupénkou

  i cukrovkou

- odstranění kuřích ok

- odstranění zarostlých i ztluštělých nehtů

• Nehtová modeláž

• Dekorativní lakování

• Zdobení fólií

• GLITROVÉ TETOVÁNÍ

• Dárkové poukazy

Objednávky - mobil: 607 711 485

Pro ženy i muže

PO – PÁ, OD LABUŤ/OC MAXIM, 2. patro, Strakonice

2.patro
OD LABUŤ/OC MAXIM
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Městské kulturní středisko ve Strakonicích, za podpory obchodních partnerů, pořádá největší bluegrass a country  festival ve střední Evropě

JAMBOREE   2011
Strakonice 27. - 28. května   2011

Pátek 27. května -  LETNÍ KINO -  19.30 hod.
KVINTET - Písek,  Vojta  ZÍCHA a Druhá Míza, FRAGMENT (SK/ČR), POUTNÍCI, MODROTISK, COP, Zvláštní hosté:  Beppe GAMBETTA (I)  & Dan  CRARY (USA)

Uvádí: Rosťa ČAPEK a  Míša LEICHT

Sobota 28. května  - HRADNÍ NÁDVOŘÍ - 10.30 hod.
„GUITAR WORKSHOP“ Beppe GAMBETTA  & Dan  CRARY  & Ralph  SCHUT,  

*  *  *

„BLUEGRASS  SESSION No. 10“ , LUŇÁČKOVÉ,  3B - České Budějovice, GIANT MOUNTAINS BAND, WYRTON, GRASSROAD, ALBUM

Sobota 28. května - LETNÍ KINO -  16.00 hod.
   BLUE GATE,   BLACK JACK,  FLASHBACK, THE APPLE,  RELIEF,  BLANKET,  G-RUN´S &  ROSES,  MONOGRAM,  BG CWRKOT,  Robert KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA  

Pocta Billu Monroeovi - vybraní hudebníci hrají fi nále festivalu

Uvádí: Rosťa ČAPEK a Míša LEICHT 

Městské kulturní středisko Strakonice oznamuje, že je  

v provozu další předprodejní místo, kde je možno zakoupit 

nebo rezervovat vstupenky, případně vyzvednout již 

rezervované vstupenky. Jedná se o samoobslužný kiosek 

umístěný v prostorách Městského infocentra na Velkém 

nám.ve Strakonicích. Provozní doba je po-pá od 8 do 18 

hod. So 9 – 13 hod.

Oznámení!

www.jamboree-cz.com

Program kin, fi lmový klub, seniorské středy
Pondělí 16. – úterý 17. května
od 17,30 a 20.00 hod., vstupné 80 Kč
doporučená přístupnost: přístupný
OREL DEVÁTÉ LEGIE - USA/UK, dobrodružný/drama, 
titulky, 2D
Dobrodružné drama z dob římského impéria se stoupající 
hvězdou stříbrného plátna Channingem Tatumem v hlavní 
roli.
Režie: Kevin Macdonald. Hrají: Channing Tatum, Jamie 
Bell, Donald Sutherland
Středa 18. – čtvrtek 19. května
od 17.30 a 20.00 hod., vstupné 80 Kč
USA, romantická komedie, titulky, 2D
doporučená přístupnost: od 12 let
TVŮJ SNOUBENEC, MŮJ MILENEC - USA,
Dát přednost přátelství s nejlepší kamarádkou, nebo lásce 
svého života?
Režie: Luke Greenfi eld. Hrají: Kate Hudson, Ginnifer 
Goodwin, Colin Egglesfi eld
Pátek 20. – neděle 22. května
od 17.30 a 20.00 hod., USA, vstupné 80 Kč
doporučená přístupnost: od 12 let
VODA PRO SLONY - USA, drama, titulky, 2D
Podle uznávaného bestselleru, Water For Elephants nabízí 
neočekávanou romanci v unikátně dojemném balení.
Režie: Francis Lawrence. Hrají: Robert Pattinson, Christoph 
Waltz, Reese Witherspoon, James Frain, Hal Holbrook.
Pondělí 23. – středa 25. května
od 17.30 a 20.00 hod., vstupné 80 Kč
doporučená přístupnost: všem
WESTERNSTORY - ČR, komedie, 2D
Komedie ze zákulisí příprav sezony ve westernovém 
městečku.
Režie: Vlastimil Peška. Hrají: Mário Kubec, Veronika 
Kubařová, Petr Vondráček, Bob Klepl, Pavel Zedníček, 
Kristýna Leichtová, Pavel Landovský
Čtvrtek 26. – neděle 29. května
POZOR! od 17.00 a 20.00 hod., vstupné 165 Kč
doporučená přístupnost: všem
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA 3D - 
USA, dobrodružný, titulky
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka 
Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a 
odchodů.
Režie: Rob Marshall. Hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, 
Penelope Cruz, Ian McShane, Kevin R. McNally, Astrid 
Berges-Frisbey and Sam Clafl in
Pondělí 30. května – středa 1. června
od 17.30 a 20.00 hod., vstupné 70 Kč
doporučená přístupnost: všem
REKVALIFIKACE - ČR, brutální komedie
Příběh pana Zrzavého je napsaný podle neobyčejných 

zážitků obyčejných lidí.
Režie: Vlado Štancel. Hrají: Vlado Štancel, Sabina Vojvodová, 
Milan Kačmarčík, Kateřina Tschornová, Lucie Kožinová, 
Ernesto Čekan, Michael Kňažko, Pavel Vondruška, Vlasta 
Špicnerová, Karel Hábl, Roman Štolpa atd.
SENIORSKÉ STŘEDY - OSKAROVÉ FILMY
Středa 4. května
POZOR! od 9.30 hod., vstupné 50 Kč
promítání pro seniory a handicapované
ČERNÁ LABUŤ - USA, drama, titulky, 2D
Co všechno byste obětovali pro sen?
Režie: Darren Aronofsky. Hrají: Natalie Portman, Vincent 
Cassel, Mila Kunis, Winona Ryder, Barbara Hershey
Středa 18. května
POZOR! od 9.30 hod., vstupné 50 Kč
promítání pro seniory a handicapované
KRÁLOVA ŘEČ - VB, drama, titulky, 2D
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený 
člověk potřebuje pravého přítele.
Režie: Tom Hooper. Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena 
Bonham Carter, Guy Pearce, Jennifer Ehle atd.
FILMOVÝ KLUB – KINO OKO
Úterý 10. května
od 20.00 hod., vstupné 45 a 60 Kč
doporučená přístupnost: od 18 let
TANTRA - ČR, dokument, 2D
Chcete lépe poznat sami sebe? Toužíte prohloubit vztah se 
svým partnerem? Film, uváděný v kinech v necenzurované 
verzi, přináší intimní výpovědi lidí, kterým tantra změnila 
život. A ukazuje sex tak, jak nejsme běžně zvyklí.
Režie: Benjamin Tuček. 
Úterý 31. května
od 20.00 hod., vstupné 55 a 70 Kč
doporučená přístupnost: všem
REKVALIFIKACE - ČR, brutální komedie
Příběh pana Zrzavého je napsaný podle neobyčejných 
zážitků obyčejných lidí.
Režie: Vlado Štancel. Hrají: Vlado Štancel, Sabina 
Vojvodová, Milan Kačmarčík, Kateřina Tschornová, 
Lucie Kožinová,Ernesto Čekan, Michael Kňažko, Pavel 
Vondruška, Vlasta Špicnerová, Karel Hábl, Roman Štolpa ad. 

Středa 1. června
od 17.30 a 20.00 hod., vstupné:70,- Kč
doporučená přístupnost: všem
REKVALIFIKACE - ČR, brutální komedie
Příběh pana Zrzavého je napsaný podle neobyčejných 
zážitků obyčejných lidí.
Režie: Vlado Štancel. Hrají: Vlado Štancel, Sabina Vojvodová, 
Milan Kačmarčík, Kateřina Tschornová, Lucie Kožinová, 
Ernesto Čekan, Michael Kňažko, Pavel Vondruška, Vlasta 
Špicnerová, Karel Hábl, Roman Štolpa ad.
Čtvrtek 2. - neděle 8. června

POZOR! jen od 17.30 hod., vstupné:130,- Kč
doporučená přístupnost: všem
KUNG FU PANDA 2 - USA, animovaná komedie, č. 
dabing
Dvojnásobně pandastické
Režie: Jennifer Yuh
Čtvrtek 2. - středa 8. června
POZOR! od 17.30 a 20.00 , čt-ne jen od 20.00 hod
doporučená přístupnost: přístupný
LIDICE - ČR, válečný
Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic? Film Lidice je 
o osobních dramatech obyčejných obyvatel  jedné malé 
středočeské vesnice.
Režie: Petr Nikolaev. Hlasy: Karel Roden, Zuzana 
Bydžovská, Zuzana Fialová, Ondřej Novák, Adam Kubišta, 
Roman Luknár, Veronika Kubařová ad.
Čtvrtek 9.- neděle 12. června
POZOR! čt-pá jen od 17.30, so-ne jen od 20.00 hod., 
vstupné: 80,- Kč
doporučená přístupnost: od 12 let
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA - USA, scifi , dabing
Další díl scifi  série.
Režie: Matthew Vaughn. Hrají: Michael Fassbender, Alice 
Eve, James McAvoy, Nichlas Hoult, Kevin Bacon
Čtvrtek 9. - neděle 12. června
POZOR! čt-pá  jen od 20.00, so-ne jen od 17.30 hod.
doporučená přístupnost: od 12 let
PAŘBA V BANGKOKU - USA, komedie, titulky
Ve spárech Bangkoku ... pokračování úspěšného fi lmu 
Pařba ve Vegas jedou nerozluční kamarádi Phil, Stu, Alan a 
Doug do exotického Thajska na Stuovu svatbu.
Režie: Todd Phillips. Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach 
Galifi anakis, Justin Bartha, Ken Jeong
Pondělí 13.- středa 15. června
POZOR! 17.30 a 20.00, út jen od 17.30 hod., vstupné: 
80,-Kč
doporučená přístupnost: od 12 let
PAUL - USA, komedie, titulky
Nedali byste si blízké setkání?
Režie: Greg Mottola. Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Seth 
Rogen, Kristen Wiig, Jason Bateman, Sigourney Weaver
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Bc. Eduard Lukeš
obchodní ředitel ČMSS
nám. Hrdinů 70, 387 01 Volyně, Tel.: 602 420 932
e-mail: eduard.lukes@cmss-oz.cz

Prémie resp. bonus není možné slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými 
nabídkami týkajícími se stavebního spoření. Akce smlouva zdarma probíhá 
formou prémie odpovídající výši úhrady za uzavření smlouvy, max. 1500 Kč.
Více na www.cmss.cz. Poskytovatelem Hypotéky od Lišky je Hypoteční banka a.s.

Liška Vám nabízí
Smlouva ZDARMA s prémií 1000 Kč
Bonusový vklad od Lišky s 2% roční 
úrokovou sazbou
Hypotéka od Lišky a komplexním 
poradenstvím v oblasti
fi nancování bydlení

Pro více informací kontaktujte
svého fi nančního poradce ČMSS:
Marie BRŮHOVÁ, mobil: 777 037 046
Hana HAVLASOVÁ, mobil: 776 812 697
Ing. Luboš HEŘMANSKÝ, mobil: 602 534 170

přízemí 42-80m2  ·  1. patro 300m2

Provozovny k pronájmu
OD LABUŤ / OC MAXIM

více informací na
tel.: 602 724 426

Srdečně Vás
zveme

k návštěvě
naší kavárny

 NOVÉ

MENU

ZAHRÁDKA

JIŽ OTEVŘENA
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Když se koukám na rozpravu v parlamentu, je 
mi smutno. Politici se navzájem urážejí, probírají 
se věci, které se mně, obyčejnému klukovi ze 
Strakonic, zdají naprosto zbytečné či malicherné. 
Dívám se na jejich narážky, sleduji jejich názory a 
říkám si „K čemu tohle jednání prospěje?“. Co mi 
tito „kravaťáci“ přinášejí, co tam celý den dělají? 
A když se nedokážou dohodnout ani na programu 
schůze, toužím po nových volbách a nových lidech 
v parlamentu, kteří mi nebudou takhle „štvát“.

Najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem 
se jako zastupitel města Strakonice spolupodílel 
na návrhu změny jednacího řádu zastupitelstva. 
Po projednání na schůzi zastupitelstva jsem měl 
pocit, že kdybych se na tohle jednání díval v 
televizi, byl bych stejně naštvaný jako při pohledu 
na jednání parlamentu. Nerozuměl bych tomu, 
proč se tam ti „kravaťáci“ tak hádají, a o co jim 
vlastně jde. Nyní jsem však v roli účastníka této 
schůze a nechci, aby celá práce kolem jednacího 
řádu byla vnímána jako ztráta času, jednání o 
malichernostech a prachsprosté projídání peněz 
nás, daňových poplatníků. Pokusím se vysvětlit, 
co to vlastně ten jednací řád zastupitelstva města 
je, a proč je tak důležitý.
Jednací řád zastupitelstva je vlastně takový 

jízdní řád schůze zastupitelstva, který upřesňuje 
podmínky, jež ukládá zákon o obcích. Je to 
stejné jako s vlakem. Každý víme, že vlak jezdí 
po kolejích, zastavuje na zastávkách, vozí lidi 
z místa A do místa B. Abychom však dojeli tam, 
kam potřebujeme, je nutné vědět,  kdy máme 
na nádraží být a kdy do cílové stanice dojedeme.
Musí tedy existovat jízdní řád a to je náš jednací 
řád zastupitelstva. Když jsem si náš původní, ale 
i stávající jízdní řád (jednací řád zastupitelstva) 
prvně přečetl, měl jsem pocit, že náš vlak jménem 
Schůze zastupitelstva nikam nedojede. Zastávky, 
kde vlak zastaví, či kde nastoupí a vystoupí 
cestující, a kteří cestující to budou, si vybere sám 
mašinfíra, neboli náš pan starosta, který schůzi 
zastupitelstva řídí. Takhle to přece nechci, říkám si. 
Tenhle vlak je pro všechny občany města a pojede 
s ním kdo chce, ať se to mašífírovi líbí nebo ne. 
A čím častěji tenhle vlak pojede, tím lépe, neboť 
nemusíme dlouho čekat na nástupišti a stihneme 
mnohem více věcí, než dosud. První věcí, kterou 
jsme za ODS společně se Strakonickou veřejností 
a Volbou pro město navrhli, jsou tedy častější jízdy 
vlaků jménem Schůze zastupitelstva, a aby čas 
odjezdu tohoto vlaku nebyl dříve jak v 16 hodin. 
Tedy v čase, který Vám umožní vlakem vůbec odjet 
a schůze se zúčastnit. Další navrženým bodem 
bylo, aby během jízdy našeho vlaku Schůze 
zastupitelstva mohl kdokoliv vystoupit a nastoupit, 
neboli promluvit na schůzi  bez toho, aby všichni 
cestující zastupitelé hlasovali, zda zrovna Vy 
zůstanete na nástupišti či pojedete s námi. 
Podrobit se hlasování je pro člověka potupné a dle 
mého názoru i protizákonné. 

A zase ten 
jednací řád…Ano, je to tak. Vody v nás ubývá už ode dne 

našeho narození. Sucho nás ale zase tak moc 
nezajímá, protože zatím pijeme, zatím je to dobré. 
Je přirozené, a naše obranyschopnost tomu tak 
velí, že nevnímáme příznaky neodvratných procesů, 
nebojíme se nevyhnutelného, nepřipouštíme si nic 
špatného. Ovšem když myslíme na děti, vnoučata, 
rodinu, bloumáme minulostí a přemýšlíme o 
budoucnosti, obranný systém naší psychiky občas 
obejdeme a podíváme se pravdě do očí.

Co bude, je to s vodou i s námi tak, jak se říká? 
Člověka to domýšlení věcí někdy srovná a postrčí 
dopředu. Trochu umáčený začátek, ale napadl 
mě, když jsem šel v sobotu domů z práce, jen tak, 
bez jiného cíle? Chtělo se mi ještě někam zabočit, 
projít se před obědem. Prostě ještě někam zajít. 
Kam? Nic mě nenapadlo, tak jsem postál na 
mostě a koukal chvíli do vody na ryby. Jsou tam, 
mokré, štíhlé, rychlé; jsou taky někdy šťastné?  
Dívám se na kolemjdoucí a v duchu se ptám: 

„Kam dnes Vy ostatní půjdete, co tu vlastně děláte, 
jak tady žijete?“ Myslím na okolní automobilový 
ruch, kino, dudáky, sport, umělce, lékaře, mraky, 
holuby a hospody, a hledám obyčejné hezké věci, 
milé prostředí, oblíbené kouty, místa pro zážitky. 
Pokud by Vás nenadále navštívil milý a vzácný 
člověk, kterého jste léta neviděli, co byste mu 
nabídli kromě tepla a lásky Vašeho domova? 
Lidé s fantazií tu jistě mají pár takových míst, 
ale moc jich na výběr není. Myslím tím pěkná 
zákoutí, posezení, pěšiny, fontány, sochy, parčíky, 
promenády, stromy, vodu, vodu a zase vodu. Voda 
má určitě léčivé i omlazující účinky, patří k člověku, 
jsme jí vlastně plni. A voda je to, co profi lovalo 
Strakonice, co dělalo vzduch svěžím, co přinášelo 
rozvoj, vzruch, někdy neštěstí, ale mnohem více 
radosti. Voda je život. Kolega Jungvirt, velmi 
nadšený rybář, milovník historie kolem vodního 
světa, mi ukázal na starých fotografi ích minulost 
našeho města, všechny životodárné tepny 
protékající mezi domy, náhony, mlýny, koupaliště 
a promenády, lázně, zelená nábřeží a vyhlídky 
nad vodou. Vždyť i náš hrad byl kdysi vodní. Naše 
město se neustále žene za úspěchy, modernizuje 
se, srovnávají se rozdíly mezi lidmi, což je dobře, 
ale bohužel i rozdíly geografi cké, ubývá strmých 
ulic, svahů, zastrčených zákoutí, vše se zasýpá 
nebo snižuje, vše se tu buď asfaltuje nebo dláždí, 
a hlavně - ubývá vody - i v nás! To je současný 
stav centra města - sucho, beton. Ve městě se 

kácí vzrostlé letité stromy, vysazují mladé (nedávají 
stín a nedrží vodu, ale je to velmi dobrý kšeft), 
všechno staré se modernizuje (čti: betonuje). 
Modernizuje se i pohled občanů - nezájem, šeď, 
letargie a apatie jsou běžné. V hlavě plíživé sucho. 

„Obyčejní“ lidé mají „obyčejné“ starosti, dokud 
se neděje něco osobního a zásadního, a věci 
jako společenský názor, dobrá pověst, solidarita, 
zkušenosti, tradice a minulost je moc nezajímají. 
I když to neplatí vždy. Nedávno jsem hrál ve 
dvou kapelách současně. Věkový průměr první 
byl 26 let a druhé 45 let. Potkali jsme se všichni 
ve Forbesu. Seděl jsem uprostřed a poslouchal 
útržky jednotlivých vět z jedné a druhé strany: 

„Vytrhl mi dva zuby - padesát kilometrů do večera 
- nějak mi vypadává koleno - byla celá nažhavená 
- bolí mě záda - nejmíň dvacet piv - ráno musím 
do práce - starej šel na ryby, tak jsem vypad - na 
vejšku a nemáme prachy - pojedeme na vodu - 
už to dostavujeme - taky perfektní kočka...“. Bylo 
to o životě a o jeho věkových patrech. Obě party 
šlapaly ve stejné výši kopce, ale na opačných 
stranách. A přesto jsme se nakonec úplně 
promíchali. Šli jsme přece jen stejnou cestou, 
někteří vpředu, někteří sotva vyrazili. Cestou domů 
ti mladší říkali: „Dědkove sou dobrý co, to byla síla, 
to bysme mohli taky zkusit udělat!“ Jen maličký 
příklad, že to s generačními vztahy ještě není 
tak špatné. Ve Strakonicích (prokazatelně) každý 
rok ubývá 100 až 150 občanů. Nejsme schopni 
zajistit tu našim dětem i zájemcům odjinud 
školy, práci, kulturu, jistoty a životní spokojenost. 
Vymíráme a vysycháme, naše děti odcházejí jinam, 
chtějí něco svěžího, přitom stabilního. Takže co 
s tím dál? Budoucností Strakonic by mohl být 
i návrat k minulým, zapomenutým hodnotám 
přírody, spojeným s životem ohleduplných lidí. 
Proto prosím starousedlíky, pamětníky, patrioty, 
prarodiče i rodiče, a také odborníky, vychovatele 
a učitele: „Mluvte se svými dětmi i svými rodiči, 
se svými sousedy a známými, přineste trochu 
rosy do ospalých myslí, hledejte vláhu v lidských 
očích, nacházejte cesty ke společnému životu ve 
Strakonicích. Starejte se o věci ve městě, buďte 
nápomocni radou, hlasem či prací. Nebojte se 
o sebe, bojte se jen suché, betonové a prašné 
budoucnosti.“  A víte co? Nebojme se raději 
vůbec. Dejme mladým perspektivu a žijme tu 
s nimi. Pokud se spojíme s mládím a vodou, 
jistojistě sami omládneme a budeme se i ve stáří 
více usmívat! Jak chtěl určitě ještě říci starý dobrý 
John Lennon: Dejte šanci vodě.

Vysycháme!

Břetislav Hrdlička
Strakonická Veřejnost

pokračování na str. 12.
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Strakonice, Bezděkovská 30

www.kontaktnicocky-levne.cz   |   www.axis-optik.cz  

Nabídka platí při zakoupení kompletních brýlí alespoň s plastovými čočkami 
s antireflexem od 16.5. do 22.7.2011 nebo do vyprodání zásob.

Akce platí na vybrané obruby a nelze ji kombinovat s jinými slevami. 
Více informací v prodejnách Axis Optik.

KOMPLETNÍ NABÍDKU 
BRÝLOVÝCH OBRUB 

VÁM RÁDI PŘEDVEDEME.

1390,-
PŮVODNÍ CENA AKČNÍ CENA625,-

1190,-
PŮVODNÍ CENA AKČNÍ CENA535,-

2790,-
PŮVODNÍ CENA AKČNÍ CENA1255,-

2090,-
PŮVODNÍ CENA AKČNÍ CENA940,-

Bezplatná infolinka: 800 101 554
www.modrapyramida.cz

Vezměte to za dobrý konec

Sportujete?
Věnujete se kolektivnímu

sportu nebo jste individualista?

Chcete dosahovat lepších výsledků?

Pro začátek Vám pomůžeme s kvalitním 
sportovním vybavením. Dáme Vám možnost 
využít mimořádných slev k nákupu sportovního 
vybavení, oblečení a obuvi.

www.indoorsport.cz
tel. 775 325 887
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Sportovní a outdoorové oblečení,
vybavení a obuv.
přízemí OC MAXIM

Pondělí   8:00 - 18:00
Úterý   8:00 - 18:00
Středa   8:00 - 18:00
Čtvrtek   8:00 - 18:00
Pátek   8:00 - 18:00
Sobota   8:00 - 12:00

Kvalitní brýlové a kontaktní čočky. Vyšetření 
zraku bez čekání, aplikace kontaktních čoček, 

poradenství, opravy brýlových obrub.
Přízemí OC MAXIM

            Pondělí   9:00 - 18:00
            Úterý   9:00 - 18:00
            Středa   9:00 - 18:00
            Čtvrtek   9:00 - 18:00
            Pátek   9:00 - 18:00
            Sobota   9:00 - 12:00

Spodní a noční prádlo, plavky, župany, 
punčochové zboží.
Přízemí OC MAXIM

    Pondělí   9:00 - 12:00  12:30 - 17:30
    Úterý   9:00 - 12:00  12:30 - 17:30
    Středa   9:00 - 12:00  12:30 - 17:30
    Čtvrtek   9:00 - 12:00  12:30 - 17:30
    Pátek   9:00 - 12:00  12:30 - 17:30
    Sobota   9:00 - 12:00 

Stavební spoření, hypoteční úvěry, penzijní 
připojištění, životní i neživotní pojištění, 

podílové fondy, spotřební úvěry, běžné účty.
Přízemí OC MAXIM

    Pondělí   8:00 - 12:00  13:00 - 16:30
    Úterý   8:00 - 12:00  13:00 - 16:30
    Středa   8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
    Čtvrtek   8:00 - 12:00  13:00 - 16:30
    Pátek   8:00 - 12:00  13:00 - 16:30

Prodej drogistického zboží, široký výběr 
produktů pro dítě, sortiment pro domácí 

mazlíčky, zpracování fotografi í a fotodárky. 
Nabídka přírodní kosmetiky, biopotravin a 

vlastní značky. Věrnostní programy dm active 
beauty svět výhod a dm babybonus.

Přízemí OC MAXIM
            Pondělí   8:00 - 19:00
            Úterý   8:00 - 19:00
            Středa   8:00 - 19:00
            Čtvrtek   8:00 - 19:00
            Pátek   8:00 - 19:00
            Sobota   8:00 - 13:00

Prodej spotřební elektroniky, opravy 
elektrických spotřebičů.

1. patro OC MAXIM
            Pondělí   8:00 - 17:00
            Úterý   8:00 - 17:00
            Středa   8:00 - 17:00
            Čtvrtek   8:00 - 17:00
            Pátek   8:00 - 17:00
            Sobota   8:00 - 11:30

Eva Kohoutová Mokrá 
Kočárky

a kojenecké zboží.
Specializovaný prodej kočárků a veškerého 
zboží pro kojence s rozšířeným prodejem 

autosedaček pro všechny věkové kategorie.
1. patro OC MAXIM

            Pondělí   9:00 - 18:00
            Úterý   9:00 - 18:00
            Středa   9:00 - 18:00
            Čtvrtek   9:00 - 18:00
            Pátek   9:00 - 18:00
            Sobota   9:00 - 12:00

FUJI DIGITAL IMAGING SERVICE

Výroba fotografi í a průkazové foto.
Prodej fotozboží.
Přízemí OC MAXIM

            Pondělí   8:00 - 17:00
            Úterý   8:00 - 17:00
            Středa   8:00 - 17:00
            Čtvrtek   8:00 - 17:00
            Pátek   8:00 - 17:00
            Sobota   9:00 - 12:00

Móda nejen pro mladé, halenky, sukně, mikiny, 
kalhoty, trička, bundy, atd.

1. patro OC MAXIM
            Pondělí   8:00 - 18:00
            Úterý   8:00 - 18:00
            Středa   8:00 - 18:00
            Čtvrtek   8:00 - 18:00
            Pátek   8:00 - 18:00
            Sobota   9:00 - 12:00

Kosmetické studio
Žaneta Pivrncová

Kosmetika ne jen pro ženy, děti ale i muže. 
Přístrojová kosmetika.

2. patro OC MAXIM
Na základě objednání

Manikúra, pedikúra, nehtová modeláž, 
dekorativní lakování, zdobení fólií, glitrové 

tetování.
2. patro OC MAXIM

Na základě objednání

MUDr. Bohumila Kolenčíková
Soukromá ordinace praktického lékaře

pro děti a dorost.
2. patro OC MAXIM

Pondělí   Strakonice 7:30-11:00  Katovice 11:30-13:00
Úterý      Strakonice 7:30-11:00  Katovice 11:30-13:00
Středa    Strakonice 8:00-11:00  12:00-15:00
Čtvrtek   Strakonice 7:30-11:00  Katovice 11:30-13:00
Pátek     Strakonice 8:00-12:00

Tel.: 383 35 312

MUDr. Hana Štětková
Interní a kardiologická ordinace.

Poradna pro léčbu obezity.
2. patro OC MAXIM

Na základě objednání

MUDr. Jana Čmelínská
Gynekologie 

2. patro OC MAXIM
            Úterý   7:00 - 12:30
            Čtvrtek 11:30 - 16:30

Na základě objednání

Obchodní Centrum

29 provozoven, 2300m2 prodejní plochy
bezva ceny, prodejní akce slevy
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Sekané masné výrobky, měkké salámy i 
trvanlivé a tepelně neopracované výrobky, které 

vyrábíme podle vlastních receptů. Drůbeží a 
koňské výrobky. Výsekové maso.

Přízemí OC MAXIM
            Pondělí   7:30 - 18:00
            Úterý   7:30 - 18:00
            Středa   7:30 - 18:00
            Čtvrtek   7:30 - 18:00
            Pátek   7:30 - 18:00
            Sobota   8:00 - 12:00

Dobrá a kvalitní káva, domácí moučníky a 
palačinky, bagety, kvalitní zmrzlina, alkoholické 

i nealkoholické nápoje.
Přízemí OC MAXIM

            Pondělí   8:30 - 20:00
            Úterý   8:30 - 20:00
            Středa   8:30 - 20:00
            Čtvrtek   8:30 - 20:00
            Pátek   8:30 - 22:00
            Sobota   8:00 - 22:00
            Neděle 14:00 - 19:00 

Spoření a fi nancování, fi nancování bydlení, 
půjčky na cokoli, pojištění, bankovní služby.

2. parto OC MAXIM
            Pondělí   8:30 - 18:00
            Úterý   8:30 - 18:00
            Středa   8:30 - 18:00
            Čtvrtek   8:30 - 18:00
            Pátek   8:30 - 17:00

Masáže Miluše Tasáryová
Sportovní a rekondiční masáže.

2. patro OC MAXIM
Na základě objednání

Strukturované kabeláže, slaboproudé rozvody, 
optické sítě, bezdrátové sítě, wi-fi  připojení, 

bezpečnostní, protipožární a kamerové systémy. 
2. patro OC MAXIM

    Pondělí   8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
    Úterý   8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
    Středa   8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
    Čtvrtek   8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
    Pátek   8:00 - 12:00  13:00 - 16:00

Prodej služeb O2, prodej telekomunikační 
techniky, internet, mobilní telefony, televize, 

pevná linka, datové služby. Přízemí OC MAXIM
Pondělí   8:00 - 17:00
Úterý   8:00 - 17:00
Středa   8:00 - 17:00
Čtvrtek   8:00 - 17:00
Pátek   8:00 - 17:00
Sobota   9:00 - 11:00

Občerstvení Speciál
Rychlé občerstvení, speciality.

Přízemí OC MAXIM
Pondělí   8:00 - 18:00
Úterý   8:00 - 18:00
Středa   8:00 - 18:00
Čtvrtek   8:00 - 18:00
Pátek   8:00 - 18:00
Sobota   9:00 - 12:00

Obuv Straňan
Dovoz a distribuce pánské, dámské a dětské 

obuvi italského výrobce Effegi.
2. patro OC MAXIM

            Pondělí   9:00 - 18:00
            Úterý   9:00 - 18:00
            Středa   9:00 - 18:00
            Čtvrtek   9:00 - 18:00
            Pátek   9:00 - 18:00
            Sobota   9:00 - 12:00

Velkoobchod, maloobchod
s papírnickým zbožím.

Přízemí OC MAXIM
            Pondělí   8:00 - 18:00
            Úterý   8:00 - 18:00
            Středa   8:00 - 18:00
            Čtvrtek   8:00 - 18:00
            Pátek   8:00 - 18:00
            Sobota   9:00 - 12:00

Česká a italská kuchyně.
1. patro OC MAXIM

            Pondělí 11:00 - 22:00
            Úterý 11:00 - 22:00
            Středa 11:00 - 22:00
            Čtvrtek 11:00 - 22:00
            Pátek 11:00 - 22:00
    Sobota   11:00 - 14:00 15:00 - 23:00

Pletené zboží INKA
Pletené zboží, pletací příze, originální móda, 

bižuterie, autorský šperk, korálky,
bižuterní komponenty.

1. patro OC MAXIM
    Pondělí    9:00 - 12:00  14:00 - 17:30
    Úterý    9:00 - 12:00  14:00 - 17:30
    Středa    9:00 - 12:00  14:00 - 17:30
    Čtvrtek    9:00 - 12:00  14:00 - 17:30
    Pátek    9:00 - 12:00  14:00 - 17:30
    Sobota    9:00 - 12:00 

Plojhar - DTP
Reklamní a grafi cké studio. Brožury, fi remní 
katalogy, nabídkové listy, kalendáře, knihy.

3. patro OC MAXIM
Na základě objednání

Prodej neblokovaných mobilních telefonů, 
příslušenství, dobíjecích kupónů a SIM karet. 

Poradenství v oblasti hlasových
a datových tarifů.
Přízemí OC MAXIM

    Pondělí    8:00 - 12:00  13:00 - 18:00
    Úterý    8:00 - 12:00  13:00 - 18:00
    Středa    8:00 - 12:00  13:00 - 18:00
    Čtvrtek    8:00 - 12:00  13:00 - 18:00
    Pátek    8:00 - 12:00  13:00 - 18:00
    Sobota    9:00 - 12:00 

Trafi ka Havlík
Prodej tisku a tabákového zboží.

Přízemí OC MAXIM
            Pondělí   5:00 - 18:00
            Úterý   5:00 - 18:00
            Středa   5:00 - 18:00
            Čtvrtek   5:00 - 18:00
            Pátek   5:00 - 18:00
            Sobota   7:00 - 12:00

Vlasové studio Naďa
Dámské kadeřnictví - střih, barvení, melírování, 

trvalá, společenský účes, LiteRAM. Prodej 
vlasové kosmetiky.
2. patro OC MAXIM

            Pondělí   8:00 - 19:00
            Úterý   8:00 - 19:00
            Středa   8:00 - 19:00
            Čtvrtek   8:00 - 19:00
            Pátek   8:00 - 12:00
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Chcete pravidelně vědět, co se dnes děje v 
našem městě?

Sledujte nové stránky www.strakonak.cz. 
Strakoňák nabízí aktuální akce, hotovkové jídelní 
lístky, otevírací doby obchodů, ordinační hodiny, 
inzerci a další užitečné informace pro Vás.

Pokud už jsme Vás dostatečně nalákali, výborně, 
můžete pokračovat na www.strakonak.cz. Pokud 
chcete vědět víc, přečtěte si pár následujících 
odstavců.
Jak to všechno vlastně začalo? Stránky

Strakoňáka vznikly vlastně kvůli skleróze, 
mojí skleróze. Vždy jsem si někde přečetl o 
plánované akci. Většinou to byl plán na dlouhou 
dobu dopředu, takže jsem na akci samozřejmě 
zapomněl, a tím pádem na ní nešel. Jednoduchým 
řešením by samozřejmě byl nějaký diář. Jako 
programátora, tedy spíš tvůrce webových stránek, 
mne samozřejmě napadlo to řešit veřejně, 
veřejným kalendářem akcí. Dlouhou dobu, vlastně 
několik let, zůstal nápad v šuplíku. Šuplík v 
podání počítačového šílence představuje několik 
dokumentů, do kterých si postupně zapisuji 
různé nápady. Po čase jsem zaregistoval doménu 
strakonak.cz a tím to na dlouhou dobu skončilo.
Začátkem letošního roku jsem nápad oprášil a 

začal vymýšlet, co s tím dál. První na řadě byly 
akce. Akce města, MěKS Strakonice a spousty 
dalších najdete poměrně přehledně na stránkách 
jednotlivých pořadatelů. Špionážní činností 
po městě při „venčení“ naší malé dcerky a 
hledáním v hlubinách internetu, jsem postupně 
dal dohromady seznam pořadatelů akcí ve 
Strakonicích. Něco zjistíte z plakátovacích ploch, z 
porůznu nalepených plakátů a z vývěsek podniků. 
Všechno ale bohužel nezjistíte, i když se snažíte. 
Pokud tedy nějaké akce pořádáte, kontaktujte nás, 
prosím, na email info@strakonak.cz. Domluvíme 
jejich pravidelné zveřejňování.

Krom akcí jsem se rozhodl dát dohromady i 
nabídku hotovkových jídelních lístků z co největšího 
množství restaurací. Sehnal jsem emailové adresy 
a začal všechny obesílat s nabídkou na zveřejnění. 
Zatím Strakoňák nabízí polední menu zhruba z 15 
restaurací a jedné školní jídelny. Pokud u nás není 
ta Vaše oblíbená restaurace, řekněte jim, prosím, 
o nás. Rádi jejich jídelní lístek zařadíme k ostatním.

Další částí je vlastně jednoduchá prezentace 
obchodů a fi rem nabízejících různé služby. Ta 
vlastně vznikla špionáží po městě. Postupně 
jsem zveřejnil informace o zhruba 300 
obchodech a jiných provozovnách ve Strakonicích. 
Nejzajímavější jsou samozřejmě otevírací doby. 
Najít otevírací dobu supermarketů a velkých 
obchodních řetězců není na internetu žádný velký 
problém. Najít otevírací dobu prodejny u Vás v 
ulici, už ale problém je. Zatím je na Strakoňákovi 
jen část obchodů a jen velmi malá část fi rem 
nabízejících služby. I zde bych chtěl požádat Vás 
všechny, pokud máte ve Strakonicích a okolí 
nějakou prodejnu nebo provozujete nějakou 
službu, kontaktujte nás na info@strakonak.cz. 
Rádi informace o Vás zveřejníme.

Dále nám můžete pomoci se špionáží, pokud 
chybí otevírací doba Vašich oblíbených obchodů, 
ofoťte nám ji, pošlete emailem a my to rádi 
zveřejníme. Dále budeme zveřejňovat užitečné 

lokální informace, jako třeba byly otevírací doby 
strakonických supermarketů o Velikonocích. Také 
si na Strakoňáka vzpomeňte, až budete potřebovat 
něco sehnat nebo prodat. Můžete u nás totiž 
zdarma zveřejnit svůj inzerát. Další novinky jsou v 
přípravě, vše se postupně na webu objeví. Pokud 
máte nějaké nápady i Vy, určitě se ozvěte.

Abecední seznam restaurací, jejichž hotovkové 
jídlení lístky na Strakoňákovi najdete:
• Amber Hotel Bavor – Restaurace OTAVA
• Hotel Splávek
• Hotel Švanda Dudák
• Kulturní dům Strakonice - Restaurace
• Penzion a restaurace V Ráji
• Pizzerie Venezia
• Restaurace - Bowling bar ŠUMAVA
• Restaurace a pizzerie U Papeže
• Restaurace Hangár
• Restaurace Hradní sklípek
• Restaurace Kalich
• Restaurace Na Protivínské
• Restaurace Palermo
• Restaurace Stodola
• Stravbyt - Fezko
• Školní jídelna Gymnázia Strakonice

Naše šéfová nejen přes Strakoňáka.

Nové internetové stránky

Ostatní Strakoňáky zdraví za server Strakoňák.cz

Strakoňák Vilda Zoubek

www.strakonak.cz, info@strakonak.cz
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520 BRV Premium 4 in 1 470 BRV Premium 4 in 1

typ   520 BRV Premium SPEED
pro travní plochy do 1800m2

šířka záběru  51cm
výška střihu  30-80mm
výška střihu  7 poloh centrálně
motor   B+S Series 675 Readystart
zdvihový objem 190cm
pohon kol  plynulý - 2,5 - 4,5km/h
mulčování  ano
boční výhoz  ano
tělo sekačky  ocelový plech
obsah sběrného vaku 70l
hmotnost  39kg

typ   470 BRV Premium SPEED
pro travní plochy do 1400m2

šířka záběru  46cm
výška střihu  30-80mm
výška střihu  7 poloh centrálně
motor   B+S Series Series 650
zdvihový objem 190cm
pohon kol  plynulý - 2,5 - 4,5km/h
mulčování  ano
boční výhoz  ano
tělo sekačky  ocelový plech
obsah sběrného vaku 70l
hmotnost  37kg

Cena s DPH     13 990,-Kč

AKČNÍ CENA 12 990,-Kč
Cena s DPH     12 990,-Kč

AKČNÍ CENA 11 990,-Kč

Volyňská 145, 386 01 Strakonice
Tel.: 383 324 405 prodejna
Tel.: 383 324 406 náhr. díly
Tel.: 383 324 407 servis

Akce platí
do 31.5.2011
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V návaznosti na rekonstrukci a modernizaci 
objektu proběhne i změna obchodního názvu. Ve 
Strakonicích již zažité označení OD Labuť bude 
postupně nahrazeno novým, moderním názvem 
OC MAXIM. Nový a svěží název i design nového 
loga odráží záměry investora s tímto obchodním 
centrem, které se znovu postupně mění v moderní 
objekt, a chce v budoucnu nabízet moderní a 

kvalitní produkty a služby především občanům 
Strakonic.

Další novinkou, kterou chce investor podpořit 
nové obchodní centrum MAXIM, je vydávání 
těchto bezplatných regionálních novin pod názvem 
MAXIM, které Vám pravidelně a zdarma přinesou 
nejen aktuální informace o dění v obchodním 
centru, nabízených produktech a službách, ale i o 

dění na Strakonicku.
Investor, fi rma SRSoft, chce poděkovat všem 

potencionálním zákazníkům, nájemcům prostor, 
ale i občanům města Strakonice za trpělivost 
s důsledky probíhajících stavebních prací a 
věří, že výsledek rekonstrukce, který přinese 
novou, moderní podobu objektu včetně snížení 
provozních nákladů pro nájemce, bude přínosem 
pro nás všechny občany žijící ve Strakonicích.

Příště Vám již představíme první fotografi e 
reálně dokončených prací, které již budou 
názorně ukazovat budoucí podobu Vašeho nového 
obchodního centra MAXIM. Investor pro Vás dále 
připravuje soutěž o hodnotné ceny, které budou 
předány výhercům při slavnostním otevření, které 
je plánováno na přelom srpna a září tohoto roku. 
Proto pozorně čtěte další vydání těchto novin, 
které se k Vám opět dostanou v polovině června. 
Další nové informace se také můžete dozvědět 
na www.facebook.com, pokud kliknete na „To se 
mi líbí“ na stránce OBCHODNÍ CENTRUM MAXIM 
STRAKONICE.

Obchodní dům Labuť v novém 

kabátě a s novým názvem pokračování z 1. str.

Obchodní Centrum

SRSoft

Zároveň je naprosto nezbytné, abychom všichni 
věděli, kdo jmenovitě odsouhlasil trasu jízdy 
našeho vlaku, jeho rychlost, počet zastávek 
(hlasování o jednotlivých bodech jednání) a další 
pro nás důležité údaje. Naše společná snaha 
však byla pošlapána a schválen byl jen drobně 
upravený jízdní řád. Tudíž jsme na tom stále stejně 
špatně jako dosud. 

Řekl jsme si NE! Takto  to nenechám! Strávit tolik 
hodin nad novým jednacím řádem zastupitelstva 
bez výsledku není správné. Obrátil jsem se 
proto na odbor dozoru a kontroly veřejné správy 

Ministerstva vnitra ČR, který jsem požádal o 
prověření zákonnosti našeho jednacího řádu. 
Nyní jsem dostal odpověď - některé části našeho 
jednacího řádu jsou nezákonné. Starosta musí 
na příštím jednání zastupitelstva předložit návrh 
úpravy jednacího řádu a po rozpravě se zastupiteli 
a s Vámi, občany města, odsouhlasit znění, jež je 
v souladu se zákonem.

Sláva! Náš společný vlak jménem Schůze 
zastupitelstva bude mít svůj jízdní řád, který 
bude otevřený Vašim názorům. Pojďme tedy 
společně navštívit příští zastupitelstvo města, 

které se uskuteční nejpozději v červnu, a přijďme 
se svést tímto vlakem. Bude to vlastně taková 
cesta krajinou, jejíž směr určíte i Vy podle počtu 
a délky Vašich příspěvků, potlesků či „bučení“, 
kterými sdělíte svůj názor. V hlavní roli bude 
Pavel Vondrys jako mašinfíra, zdatně mu budou  
sekundovat Pavel Pavel a Ivanka Říhová. Většinu 
cestujících, kteří budou celou dobu jízdy úplně 
mlčet, najdete na místech koaličních zastupitelů. 
Roli nepřizpůsobivých přijme opět opozice a její 
zastupitelé. Pojeďte s námi a přijďte se podívat, 
bude zase veselo!

A zase ten jednací řád…

Radek Chvosta
Předseda klubu zastupitelů za ODS

pokračování z 6. str.

staré logo nové logo

Oční optika Axis Optik je největší síť očních 
optik v západních Čechách, která nabízí široký 
sortiment dioptrických a slunečních brýlí, aplikaci 
kontaktních čoček, měření zraku a bezplatný 
servis s věrnostní kartou na další nákupy.

Česká parta pro české děti
Axis myslí i na své nejmenší zákazníky. Teď má 

pro kluky a pro holky nachystané nové dioptrické 
brýle Čtyřlístek. Fifi nka a Myšpulín potěší děti, 
skvělá cena zase jejich rodiče. Navíc si děti na 
brýle, které často nosí spíš z donucení, lépe 
zvyknou a rodiče mají jistotu, že je děti budou 
nosit poctivě.

Brýle pro děti se někdy vybírají těžko, musí dobře 
sedět, dobře vypadat a hlavně líbit se dětem. Brýle 
se obvykle pořizují dětem, které šilhají nebo vidí 
špatně na dálku a je třeba, aby je hlavně malé děti 
pravidelně, poctivě a hlavně rády nosily.

Cena 490 Kč za kompletní brýle, tj. obruby 
a plastová skla, je více než příznivá. Čtyřlístek je 
pro děti velkou motivací, aby brýle nosily. Plastové 
brýle dětem ne vždy dobře sedí, zatímco na 

kovových brýlích se dají snadno upravit nosníky
a přizpůsobit tak brýle, aby dětem dobře a 
bezpečně seděly.

V Axisu brýle pro každého
V každých brýlích velmi dobře vypadají dioptrické 

brýle s antirefl exem - ulehčí unaveným očím, 
nelesknou se a vypadají přirozeně, protože je vám 
vidět do očí. Hydrofobní skla s vodoodpudivou 
vrstvou se zase lépe čistí a nedrží se na nich 
tolik špína. Hlavně pro vyšší dioptrie jsou velmi 
vhodná lehoučká tenčená skla. Výborně vypadají 
i v jemných brýlích bez obrouček. Při špatném 
vidění na dálku i na blízko nebo i na pracovní 
vzdálenost jsou nejlepším řešením multifokální 
progresivní skla. Tedy taková, se kterými vidíte 
ostře na všechny vzdálenosti, aniž by bylo třeba je 
střídat na řízení auta, na práci a na čtení. Není tak 
třeba kupovat dvoje nebo dokonce troje brýle na 
každou činnost, ale na všechno stačí jediné brýle. 
Ráno si je nasadíte a večer sundáte. Axis Optik 
na multifokální skla dokonce poskytuje záruku 
výměny za brýlová skla na dálku a na blízko, 
pokud si na ně do třiceti dnů nezvyknete.

A na jaře a v létě je tu řešení i pro ty, kdo 
nosí brýle a přitom si chtějí i chránit zrak před 
sluncem. Dioptrická skla se totiž vyrábějí i v 
samozabarvovací nebo přímo tmavé  variantě pro 

sluneční brýle.
Hlavně na sport si pak někteří zákazníci oblíbili 

jednodenní kontaktní čočky na každodenní nošení 
i se slunečními brýlemi. O jednodenní kontaktní 
čočky se nemusíte starat. Ráno je nasadíte a večer 
vyhodíte.

S výběrem vhodných obrouček a skel ve všech 
cenových kategoriích i stylech Vám rádi pomohou 
optici a optometristé v optikách Axis Optik. 
Ochotně Vám poradí, jak si můžete zpříjemnit život 
s brýlemi. 

Bez čekání vám změříme zrak.
Axis Optik s.r.o.
Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice
Tel: 383 322 045, 777 999 968
www.axis-optik.cz

Nově v Axis Optik!
Kompletní dětské brýle Čtyřlístek

jen za 490 Kč včetně skel!
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DENNĚ OD 11.00 - 23.00 (víkend do 24.00)

ČERSTVÁ PIZZA Z PECE ROVNOU K VÁM
ať jste v práci, doma či za zábavou

ROZVOZ PIZZY,
TĚSTOVIN A SALÁTŮ

AŽ NA VÁŠ STŮL
PO STRAKONICÍCH zdarma

PIZZA
EXPRES

tel.: 739 83 00 83
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

90,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

120,-

125,-

125,-

125,-

125,-

129,-

129,-

130,-

140,-

135,-

135,-

135,-

139,-

139,-

145,-

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

149,-

149,-

149,-

149,-

149,-

115,-

115,-

115,-

115,-

120,-

125,-

125,-

125,-

125,-

125,-

115,-

110,-

110,-

110,-

110,-

110,-

149,-

Pizza MARGHARITA

(pomodor, sýr, bazalka)

Pizza SORENTO

(pomodor, sýr, mozzarela, oregano, žampiony, olivy)

Pizza PROSCIUTTO

(pomodor, sýr, šunka)

Pizza SALAMI

(pomodor, sýr, salám)

Pizza REGINA

(pomodor, sýr, šunka, žampiony)

Pizza DIAVOLO

(pomodor, sýr, salám, česnek, feferonky, chilli) 

Pizza CORNESTO 

(pomodor, sýr, šunka, kukuřice)

Pizza HAWAI

(pomodor, sýr, šunka, ananas)

Pizza ROMA

(smetana, sýr, šunka, cibule)

Pizza CAPRICIOSA

(pomodor, sýr, šunka, olivy, feferonky, žampiony, kozí rohy)

Pizza NOVITA 

pomodor, sýr, šunka, salám, žampiony, feferonky)

Pizza VEGETARIANA

(pomodor, sýr, rajčata, paprika, olivy, kukuřice, artyčoky)

Pizza BROCOLLI I.

(pomodor, sýr, šunka, brokolice, vejce)

Pizza SPINACI

(pomodor, sýr, špenát, zelené olivy, niva, cibule)

Pizza CON PATATE

(smetana, sýr, anglická slanina, ementál, brambor)

Pizza TONNO

(pomodor, sýr, tuňák, cibule, olivy)

Pizza QUATRO STAGIONI

(pomodor, sýr, žampiony, šunka, tuňák, artyčoky)

Pizza QUATRO FORMAGGIO 

(pomodor, mozzarela, niva, eidam, parmezán)

Pizza PARMA

(pomodor, sýr, parmská šunka, rucola, parmezán)

Pizza BROCOLLI II.

(smetana, brokolice, žampiony, niva)

Pizza CALZONE 

(pomodor, sýr, šunka, slanina, cibule, vejce, rajče)

Pizza O SOLE MIO 

(pomodor, sýr, šunka, salám, olivy, artyčoky, vejce)

Pizza BELLISIMA 
(pomodor, sýr, šunka, krevety)

Pizza AGLI SPINACI

(smetana, sýr, špenát, kuřecí maso, niva)

Pizza FRUTTI DI MARE

(pomodor, sýr, plody moře)

Pizza GIORDANO 

(pomodor, sýr, šunka, salám, ang. slanina, klobása, česnek, cibule)

Pizza SICILIANA

(pomodor, sýr, šunka, kuřecí maso, ang. slanina, opečený brambor)

Pizza SICILIANA II

(pomodor, sýr, šunka, kuřecí maso, ananas, opečené brambory)

Spaghetti di POLLO

(kuřecí maso, sýr. om. se smetanou, brokolice, parmezán)

Spaghetti PICANTE

(šunka, kuřecí maso, olivy, feferonky, pomodor, parmezán)

Spaghetti alla CARBONARA

(ang. slanina, vejce, smetana, bílé víno, bazalka, parmezán) 

Fusilli SPINACI

(kuřecí maso, špenát, smetana, česnek, parmezán)

Fusilli TACCHINO

(kuřecí maso, žampiony, brokolice, černé olivy, česnek, olivový olej, parmezán)

Tortellini STRADA

(šunka, žampiony, smetana, kukuřice, parmezán)

Tortellini FORMAGGIO

(mozzarela, niva, eidam, parmezán, smetana)

Gnocchi FORESTA

(kuřecí maso, smetana, anglická slanina, niva)

Gnocchi PALERMO 

(kuřecí maso, brokolice, smetana, sýr)

Gnocchi SPINACI

(kuřecí maso, špenát, česnek, smetana)

Risotto AL POLLO

(kuřecí maso, žampiony, pórek, karotka, hrášek, kukuřice, kari, sýr)

Risotto AL VEGETARIANO

(brokolice, cibule, žampiony, rajčata, hrášek, mrkev, kukuřice, sýr)

TĚSTOVINOVÝ SALÁT

(zeleninový salát, sýr, smetana, niva)

Insalate di POLLO

(zeleninový salát s kuřecím masem, sýrová zálivka)

Insalate di FORMAGGIO

(zeleninový salát, niva, mozzarela, eidam, parmezán) 

Insalate di CALAMARY

(zeleninový salát, calamary, česnekový dresing)

Insalate di PRIMAVERA
(ledový salát, rajče, černé olivy, losos, jogurtový dresing, parmezán)

pizza 300 - 800 g dle receptur      32cm těstoviny 350 - 500 g dle receptur

ceny jídel jsou uvedeny včetně obalu • doba dodání 30 minut - 2 hodiny dle vytíženosti • objednávky nad 10 ks pizz a těstovin den předem • stravenky přijímáme pouze GASTROPASS

www.pizzaexpres.cz
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Historie fl orbalu na Strakonicku sahá zhruba 

do roku 1995, kdy se mu věnovala pouze hrstka 

nadšenců na amatérské úrovni.  V té době se 

v jižních Čechách formovala ofi ciální soutěž 

zaštiťována ČFbU (Česká fl orbalová unie)  v 

kategorii mužů. Mezi družstva z Tábora, Kaplice, 

Bechyně   se zařadilo i družstvo VOŠ a SPŠ Volyně, 

ve kterém hráli studenti této školy (dnes by byli 

věkově zařazeni mezi dorostence a juniory). Do 

soutěžních turnajů byla přiřazena i družstva jiných 

krajů (Pelhřimov, Příbram, Benešov,…). Hráči VOŠ 

a SPŠ Volyně obsadili hned v úvodní sezóně pěkné 

třetí místo v konkurenci 12 družstev. Ani v dalších 

letech se jim nedařilo špatně a měli i možnost 

postupu do vyšší soutěže.

Ve Volyni se pořádala i první přátelská utkání a 

pravidelné turnaje s družstvy z regionu (Vodňany, 

Vimperk, Strakonice). Pro rozvoj fl orbalu bylo 

důležité  také pořádání okresních kol fl orbalu pro 

žáky základních a středních škol.  Všechny tyto 

akce se realizovaly v tělocvičně VOŠ a SPŠ ve 

Volyni. Tato škola tento sport vždy podporovala a 

zaštiťovala.

Florbal ve Strakonicích se začal hrát na soutěžní 

úrovni až od roku 2003. Našel zázemí  a podporu 

v DDM Strakonice, do ofi ciální soutěže bylo 

přihlášeno družstvo mužů a starších žáků. Družstvo 

mužů tvořili v začátcích převážně hráči z Vimperka, 

Vodňan, Volyně a samozřejmě také ze Strakonic.

V následujících letech konečně začala vznikat 

také družstva i v jiných jihočeských městech

(Písek, Č.Budějovice, Vodňany, Strunkovice nad 

Blanicí,..). Ve Strakonicích se díky nové hale 

postupně zlepšovalo zázemí i počty tréninků. 

Družstva Strakonic zaznamenávala úspěchy, 

pravidelné umisťování v první polovině tabulky 

soutěže, vítězství v regionální soutěži, postup do 

vyšší soutěže, atd. Členská základna se proto 

neustále rozrůstala a docházelo v následujících 

letech k rozšiřování o další kategorie.

V současné době se  ligových soutěžích účastnila 

čtyři družstva - st.žáci, dorostenci, junioři a muži.

V nejvyšší jihočeské lize mužů se FBC Strakonice 

umístily na 5. místě. V kanadském bodování byl na 

4. pozici F. Schwamberger se 43 body.

Družstvo juniorů ve třetí lize skončilo na 2. místě. 

O konečném umístění nakonec rozhodly poslední 

zápasy sezóny. Nejlepší hráč juniorky, M. Samec, 

získal v kanadském bodování 36 bodů.

Družstvu dorostenců v druhé lize nepomohl 

ani výkon kapitána M. Jiříka, který je nejlepší v 

kanadském bodování 70 bodů. Dorostenci jsou 

celkově čtvrtí.

Starší žáci (polovina hráčů by patřila mezi mladší 

žáky) v letošní soutěži skončili na 9. místě. Nejlepší 

hráč a kapitán, M. Harman, obsadil 5. místo se 74 

body v kanadském bodování.

Co je fl orbal?

Mgr. Radek Čejka, www.fbcstrakonice.cz

Florbal je dnes nejrychleji se rozvíjející sport v 

ČR a jeden ze tří na světě. Florbal hraje po celém 

světě více než 3 miliony lidí, ze kterých je 300.000 

registrovaných hráčů. Ve Švédsku a Finsku již 

počtem hráčů překonal základnu ledního hokeje. 

Mezinárodní fl orbalová federace sdružuje 34 zemí, 

od Finska přes Pákistán a Malajsii, až po USA.

Je to sport pro mladé. Jednoduchý, zábavný a 

velmi dynamický. Hráči při zápase mohou předvést 

nejen taktiku svého mužstva,  ale každý z nich i 

svoji techniku s řadou divácky atraktivních kousků. 

Proto je oblíbený jak mezi hráči, tak i mezi fanoušky 

v hledišti. A je to také jeden z mála sportů, který 

mohou hrát stejně dobře jak muži, tak i ženy.  Florbal 

patří k bezkontaktním sportům. Pravidla zakazují 

jakékoliv vrážení, držení, sekání, hákování a jiné 

zákroky běžné v hokeji či hokejbalu. Proto se během 

hry málokdy vyskytují zranění. Mnoho pravidel bylo 

převzato z jiných sportů. Dalo by se říci, že se vzalo 

vždy to nejlepší a spojilo se to všechno dokonale 

dohromady. Výsledkem je fl orbal.

Do jisté míry je fl orbal podobný hokeji. Ve hře se 

používá speciální lehká hůl z plastu a lehký plastový 

děrovaný míček. Branky se rozměry a provedením 

blíží brankám hokejovým. Brankář však nepoužívá 

hůl, klečí na zemi a míček chytá rukama. K jeho 

výstroji patří chrániče nohou a kolen, dlouhé kalhoty

a obličejová maska, popř. helma. Může mít též 

rukavice z nelepkavého materiálu. Styl hry se od 

hokeje rovněž liší. Ve fl orbalu se používá speciální 

způsob driblingu, při kterém je míček stále na 

forhandové straně hole a tudíž je hráč připraven 

kdykoli střílet nebo přihrávat. Střelba se stává 

účinnější, pokud hráč vystřelí tzv. „pružákem“, kdy 

se při vedení míče čepelí hole více opře o podlahu, 

čepel se ohne a při švihu dojde ke zvýšení energie 

vložené do střely. Hodně se uplatní individuální 

technika hráče a jeho schopnost přejít v souboji 

jeden na jednoho. Důležité je zrychlení, vedení míče, 

přehled a periferní vidění.

Peníze hrají stále větší roli, jako i v mnoha jiných 

sportech. Ligové soutěže ve velkých fl orbalových 

zemích přitahují do hledišť na 2000 diváků. Ale i tam 

je ještě málo profesionálů.

Příznivě vyhlíží i budoucnost. Nejenom stále více 

lidí začne fl orbal hrát, ale i zájem médií a veřejnosti 

poroste.

Stále se očekává větší rozšíření. Ve svojí 

jednoduché podobě je fl orbal velmi levným sportem. 

Kromě fl orbalové hokejky není třeba žádné speciální 

vybavení. Základem je tričko (dres), trenýrky a 

tenisky do tělocvičny.

Na ZŠ Poděbradova ve Strakonicích se věnujeme 

fl orbalu již deset let. Žáci se schází jednou týdně 

a jsou rozděleni do začátečníků a pokročilých. O 

kroužek je velký zájem, v letošním školním roce 

se fl orbalu věnuje okolo padesáti žáků. Pravidelně 

se zúčastňujeme nejrůznějších turnajů. Každý rok 

pořádá naše škola Vánoční turnaj, na který kromě 

strakonických škol přijíždějí  i fl orbalisté např. z 

Radomyšle, Čestic, Volyně, Horažďovic.

Nejvýraznějším úspěchem mladších žáků 

z Poděbradky bylo vítězství v krajském kole 

celorepublikové soutěže, pořádané před dvěma roky 

u příležitosti mistrovství světa v Praze a následné 

vybojování bronzových medailí v zemském kole. Letos 

starší žákyně zvítězily v krajském kole Orioncupu a v 

kvalifi kaci o republikové fi nále skončily druhé.

Největším úspěchem však je hromadný zájem dětí o 

fl orbal. Talentovaným žákům nabízíme prohlubování 

fl orbalových dovedností v FBC Strakonice, klubu, se 

kterým úzce spolupracujeme. Jsme ovšem otevřeni 

i méně talentovaným dětem a jsme rádi, že se 

alespoň formou kroužku ve škole setkají s pohybem, 

se sportem, s kolektivním zájmem. Doufám, že  

fl orbalmánie bude nejen u nás na Poděbradce 

pokračovat.

podle materiálů IFF a ČFbU

Strakonický fl orbal - FBC Strakonice ZŠ PODĚBRADOVA

Kroužek fl orbalu funguje na naší škole ZŠ Dukelská 

již druhým rokem. Mladí fl orbalisté jsou rozděleni 

do dvou skupin. První skupina jsou žáci druhých 

a třetích tříd a jejich trénink začíná každou středu 

od 13.30 do 14.30 hod. Druhou skupinu navštěvují 

kluci čtvrtých a pátých tříd (i žáci druhého stupně) 

a jejich trénink začíná v 14.30 a končí v 15.30 hod. 

Celkem na kroužek chodí kolem čtyřiceti chlapců a 

také jedna dívka. Největším úspěchem v této sezóně 

bylo vítězství na turnaji v ZŠ Poděbradova. Velmi 

potěšující je, že v této době mají děti chuť sportovat 

a hrát fl orbal. Jan Rybáček, ZŠ Dukelská

Florbal na strakonických 
školách

ZŠ DUKELSKÁ

žáci ZŠ Dukelská

žáci ZŠ Poděbradova

junioři FBC Strakonice

foto Jan Nárovec

Ivan Křešnička, ZŠ Poděbradova
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Mapa provozoven OD Labuť

1. dm market

2. K-foto

3. Občerstvení speciál

4. bankomat

5. O2

6. Alpine Pro

7. MAXIM cafe

8. Příbramská uzenina

9. Body Line

10. T-mobile

11. Trafi ka Havlík

12. Optika Axis

13. --

14. Olympia papír

15. ČMSS

1. Elektro Němcová

2. Kočárky Eva Kohoutová Mokrá

3. Obuv Straňan

4. Pletené zboží INKA

5. Oděvy Kvatro

6. Pizzerie Venézia

1. Modrá pyramida

2. Výpočetní technika 

NTS

3. --

4. Kosmetika Žaneta

5. Masáže M. Tasáryová

6. Vlasové studio Naďa

7. Mudr. B. Kolenčíková

8. Mudr. H. Štětková

9. --

10. Mudr. J. Čmelínská

11. --

1. Plojhar DTP

2. Plojhar DTP

přízemí 1. patro

2. patro 3. patro

VCHOD - VÝCHOD

most Jana Palacha

VCHOD - VÝCHOD

hotel Bavor

nákladový prostor

rampa

VÝTAH

VÝTAH

VÝTAH

FUJI DIGITAL IMAGING SERVICE

VCHOD - VÝCHOD

most Jana Palacha

terasa

Pizzerie Venézia

předzahrádka

MAXIM cafe
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Můj svět výhod

Slevové knížky jsou vydávány od 11. 05. do 05. 07. 2011.

Přehled všech aktuálních výhod získáte ve Vaší dm, na dm zákaznickém servisu 800 100 808 

nebo na www.dm-drogeriemarkt.cz.
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Slevová knížka za 50 bodů 
•  produktový joker se slevou 25 % na nejdražší produkt 

ve Vašem nákupu
•  20 slevových kuponů se slevou 25 % na vybrané značkové výrobky

•  sleva na předplatné magazínu Žena a život

s poukazem:

bez doplatku

 za 50 bodů

s poukazem:

bez doplatku

 za 150 bodů

Slevová knížka za 150 bodů 
•  produktový joker se slevou 25 % na nejdražší produkt 

ve Vašem nákupu
•  slevový kupon s 10% slevou na příští nákup
•  25 slevových kuponů se slevou 50 % a 5 kuponů se slevou 25 % 

na vybrané značkové výrobky

Ušetříte 25 %

50
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Ušetříte až 50 %

150
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Vyměňte body za výhody!
Vyberte si z naší nabídky active beauty 

světa výhod.
* na celý nákup

 1 bod = 20 Kč
 150 bodů = 10% sleva*


