
U příležitosti modernizace a změny názvu z OD 

LABUŤ na OC MAXIM připravil provozovatel ve 

spolupráci s nájemníky tohoto obchodního centra 

pro všechny své vážené zákazníky VELKOU LETNÍ 

MAXI SOUTĚŽ o hodnotné ceny. Všichni zákazníci, 

kteří nakoupí v jakékoli provozovně v OC MAXIM 

zboží či služby v termínu od 16.6.2011 do 9.9.2011 

v hodnotě 1.000,- Kč a více, se mohou přihlásit a 

zúčastnit se této soutěže tak, že vyplní formulář, 

který bude vycházet v těchto novinách v měsících 

červen, červenec, srpen, a dále pak bude také k 

dispozici na www.ocmaxim.cz. Tento vyplněný 

formulář / přihlášku / s kopií či kopiemi účtenek 

/ hodnota účtenek se může sčítat / v hodnotě nad 

1.000,- Kč doručí zákazník osobně do kavárny 

„MAXIM CAFÉ“ v přízemí obchodního centra, kde 

bude přihláška zařazena do soutěže. Soutěže se 

může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, 

a to i vícekrát, tzn., každý zákazník může odevzdat 

neomezené množství přihlášek. Zapojením se 

do soutěže dává účastník souhlas s použitím 

osobních údajů pro potřeby soutěže podle zákona 

č.101/2000 Sb. Slosování soutěže proběhne při 

slavnostním otevření obchodního centra v polovině 

září tohoto roku. Přesný termín bude upřesněn v 

těchto novinách a na www.ocmaxim.cz
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OC MAXIM - už jste zaregistrovali 

změny?

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.

První změnou, kterou zřejmě zaregistrovala většina 

z Vás, která prochází okolo OC MAXIM či navštěvuje 

jeho obchody, je bohužel lešení pokrývající v průběhu 

května velkou část budovy. Na jižní straně budovy, 

v místě kde jsou okna Pizzerie Venezie, se však 

již začíná rodit nová moderně provedená fasáda, 

která je poskládána z umělohmotných desek v 

hnědé a dvou odstínech šedé barvy. Tato nyní 

rodící se fasáda začíná dávat investorovi a hlavně 

autorovi výtvarného provedení první představu, 

jak se jeho myšlenka, dosud viditelná pouze na 

stavebních plánech, realizuje ve skutečnosti, a nám 

ostatním začíná odhalovat budoucí design objektu. 

Předpokládám, že ke dni vydání tohoto zpravodaje 

již budete moci reálně zhlédnout dokončenou fasádu 

na první části objektu na vlastní oči a nebude Vám již 

v tom překážet lešení, které v květnu ještě zakrývalo 

tuto rodící se fasádu budovy OC MAXIM.

Druhou změnou, kterou připravujeme, je doplnění 

sortimentu obchodů tak, aby se druh nabízených 

značek začal přibližovat zavedeným obchodním 

centrům větších měst, které většina z nás čas od 

času ráda navštěvuje. Plánuje se zejména doplnění 

nabídky oblečení a z tohoto důvodu jsou nyní 

oslovovány atraktivní značky, které by měly být 

přitažlivé pro naše občany včetně mládeže preferující 

módní, ale přesto cenově dostupné značky.

Rekonstrukce OC MAXIM pokračuje.

PROVOZ NEPŘERUŠEN

pokračování na str. 12.

ČERVEN 2011

Strakonice

Velká letní MAXI soutěž s OC MAXIM

STARTUJE!

Měsíčník NOVINY MAXIM STRAKONICE, číslo 1, vydáno 13.6.2011 ve Strakonicích, evidenční číslo Ministerstva kultury MK ČR E 20226. Vydavetel: SRSoft spol. s r.o., Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice, IČ: 15818055, tel.: 383 369 124, fax: 383 369 100, e-mail: redakce@ocmaxim.cz
Redakce se vždy neztotožňuje s obsahem článků či inzerce a není zodpovědná za obsah a pravdivost inzerce. Redakce si vždy stojí pouze za vlastním stanoviskem.

pokračování na str. 12.

1. CENA - 40“

PEDIKÚRA-MANIKÚRA

Pedikúra + gelová modeláž na nohy Pedikúra + ge
na měsíc červenec

AKCE ZA

300,-

Pavla Chadrabová, tel: 607 711 485
OC MAXIM/OD LABUŤ, 2. patro



Sny o pěkném bydlení nám určitě nechybí. 
Pouze hezký byt dnes ale k naprosté 
spokojenosti nestačí. Do jeho hodnoty se stále 
více promítá i technický stav a vzhled celého 
domu. Panelové domy přitom většinou vyžadují 
kompletní regeneraci. Nejvhodnější je, pokud 
ji uskutečníme v rámci jedné akce. Dělení na 
řadu dílčích oprav je dražší, časově náročnější 
a zpravidla se neobejde bez dílčích chyb. Částku 
na fi nancování takovéto akce ale není možné 
získat v rámci běžného fondu oprav. Řešení 
nabízí Renoúvěr Multi Modré pyramidy.

Hovoříme-li o nejúspěšnějších produktech Modré 
pyramidy, klienti oceňují především kvalitní nabídku 
úvěrů, spolehlivost a perfektní klientský servis. Pro 
bytová družstva a společenství vlastníků zajišťuje 
Modrá pyramida kompletní fi nancování plánovaných 
oprav, modernizací a renovací. K tomuto účelu slouží 
především její Renoúvěr Multi, který každoročně 
využívá řada bytových družstev a SVJ. Tento úvěr 
je možné získat s 0% akontací (bez nutnosti 
vlastních prostředků) a až do výše 10 000 000 Kč 
bez jakéhokoliv zajištění.

Hlavní výhody fi nancování
• 0% akontace - možnost poskytnutí fi nancí na 

celou zakázku (úhrada 100 % ceny oprav).
• Možnost poskytnutí úvěru bez zajištění až do 

10 000 000 Kč - pro poskytnutí úvěru není 
třeba ručení bytovým domem, což výrazně 
zjednodušuje projednání úvěru v orgánech 
družstva či společenství a nesnižuje cenu 
jednotlivých bytů

• Bonita družstva či společenství je posuzována 
podle pravidelnosti dosavadních plateb 
účastníků do fondu oprav, ze kterého bude 
úvěr splácen.

• Příznivá úroková sazba.
• Možnost využití úrokové dotace státního 

programu Panel.
Renoúvěr Multi

• Uspoří náklady na údržbu a vytápění i v době 
rostoucích cen energií.

• Zvýší celkovou hodnotu domu a jednotlivých 
bytů.

• Prodlouží životnost a zlepší vzhled domu.
• Zvýší pohodlí a komfort bydlení.
• Vyřeší vše najednou.

Modrá pyramida je připravena vám vyjít vstříc i v 
případě, že chcete v souvislosti s opravou celého 
domu vyřešit i rekonstrukci vašeho bytu nebo jeho 
části. Inspirovat se můžete například na webové 
televizi Modré pyramidy, kde v sekci „radíme“ 
najdete informace nejen k fi nancování, ale i k 
rekonstrukci samotné.

Modrá pyramida poskytuje klientský servis na 250 
prodejních místech po celé České republice a vysoce 
kvalifi kovaní rodinní poradci jsou připraveni splnit i 
vaše přání. Vždyť Modrá pyramida se již šestkrát za 
sebou stala Stavební spořitelnou roku. Jako jediná 
nabízí své produkty také prostřednictvím webové 
televize na:

www.mopytv.cz

Vezměte to za dobrý konec
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Vzhled domu ovlivňuje cenu bytu
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KONTAKTY:

František Mácha, Oblastní ředitel, tel.: 602109614

e-mail: frantisek.macha@mpss.cz

Oblastní zastoupení Strakonice

Bezděkovská 30, OC MAXIM / OD LABUŤ

Poradenská centra: Vodňany

Jiráskova 116 (Poliklinika 2.patro)

Blatná, J.P.Koupka 91

Horažďovice, Mírové nám.15

www.modrapyramida.cz, www.mopytv.cz

České Budějovice, 19. 5. 2011 - Privátní značka 

babylove se v sortimentu dm drogerie markt s.r.o. 

poprvé objevila  v roce 1996 v Německu. V roce 

1999 se začali setkávat i čeští zákazníci s prvními 

výrobky této značky. Jako první se v prodejnách dm 

objevily babylove dětské pleny a několik produktů 

z pečující řady pro děti. V následujících letech byl 

postupně sortiment babylove rozšiřován o další 

produkty péče o dětskou pokožku, slipové plenkové 

kalhotky, potřeby pro maminky či dětské doplňky. 

Od roku 2009 mohou zákazníci v dm koupit kromě 

jiného rovněž babylove dětskou bio výživu ve skle, 

bio mléčné kojenecké výživy a dětské bio kaše. 

Nabízet vysokou kvalitu s výborným poměrem mezi 

výkonem a cenou byl hlavní záměr značky babylove již 

od jejího zavedení do dm. „Je pro nás velmi důležité, 

aby naši zákazníci značce babylove důvěřovali. Neboť 

péče o dětskou pokožku je velmi citlivé a náročné 

téma,“ uvádí Mgr. Martina Horká, vedoucí resortu 

marketingu a nákupu společnosti dm. 

Široký výběr babylove produktů

V současnosti sortiment babylove zahrnuje na 

170 produktů tělové a pleťové kosmetiky pro děti, 

dětské kosmetiky vhodné pro nadcházející horké 

letní dny, dětských plen, vlhkých ubrousků, dětské 

výživy, nápojů pro děti, dudlíků, kojeneckých lahví 

a dalších dětských doplňků. Produktová řada 

babylove mama doplňuje nabídku a zajišťuje, že se 

nejen děti, ale i jejich maminky cítí spokojeně.

Všechny produkty babylove jsou vyráběny 

s ohledem na potřeby jemné dětské pokožky, 

neobsahují látky na bázi minerálních olejů, barviva 

ani konzervační látky. „Speciálně pro děti s velmi 

citlivou pokožkou nabízíme Ultra-Sensitive-pečující 

řadu, která byla vyvinuta s Německým svazem pro 

alergiky a astmatiky. Produkty této řady neobsahují 

vonné látky, éterické oleje a jsou zcela bez lepku. 

Pro doplňkový sortiment babylove (dudlíky, savičky, 

kojenecké lahve, lžičky) je samozřejmostí jejich 

výroba bez použití bisfenolu A (BPA),“ dodává 

k otázce kvality nabízených babylove produktů 

Martina Horká.

Dětská výživa babylove v bio kvalitě

Na kvalitu sází babylove rovněž u dětské výživy: 

Veškeré suroviny a látky obsažené v dětské výživě 

ve skle pocházejí z kontrolovaného biologického 

zemědělství. Produkty babylove dětské výživy 

neobsahují přídavky soli, cukru a aromatických 

látek a zákazníci mohou vybírat ze široké nabídky: 

sortiment zahrnuje mléčné výživy, kaše, příkrmy, 

čaje a šťávy. 

Prožít léto s babylove 

Návštěva dětského hřiště, piknik na louce nebo 

cákání se v chladivé vodě: Aby pobyt venku bavil 

i naše nejmenší a jejich nejbližší se nemuseli bát, 

že jejich citlivá a jemná pokožka při venkovních 

hrátkách utrpí, nabízí dm privátní značka 

babylove na léto široký výběr vysoce šetrných 

pečujících produktů i doplňků, které se starají o 

to, aby byla pokožka děťátka hebká a chráněná.

Z nejoblíbenějších produktů babylove vybíráme: 

babylove lehký krém na obličej 75 ml

Lehký krém pečuje o pleť obličeje díky obsažené 

látce avocadin, která je získávána z avokádového 

oleje. Avocadin obsahuje lipidy podobné těm, které 

máme v kůži, a posiluje tak přirozenou ochrannou 

funkci kůže a zmírňuje zánětlivé reakce. V krému 

je obsažený také slunečnicový olej, který je bohatý 

na nenasycené mastné kyseliny a pečující vitamin 

E - pro pokožku hebkou na dotek. Krém je vhodný 

i pro dospělé s normální nebo citlivou pokožkou. 

Neobsahuje žádné barvicí a konzervační látky ani 

látky na bázi minerálních olejů a živočišného původu 

(výjimku tvoří pouze včelí vosk). Dermatologicky 

testováno. 

Vše nejlepší k narozeninám, babylove!

pokračování na str. 12

privátní značka

babylove slaví 15 let
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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 zdarmaPIZZA

EXPRES
tel.: 739 83 00 83
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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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přízemí 42-80m2  ·  1. patro 300m2

Provozovny k pronájmu
OC MAXIM / OD LABUŤ

více informací na
tel.: 602 724 426

KOSMETICKÉ STUDIO ŽANETY PIVRNCOVÉ, BEZDĚKOVSKÁ 30, 386 01 STRAKONICE,
OC MAXIM / OD LABUŤ, 2. PATRO, TEL.: 777 019 278, WWW.KOSMETIKA-ZANETA.CZ

Lehký tělový krém s vůní neroli, benzoe a citrusů je určený pro 
péči o celé tělo. Obsahuje kakaové máslo a máslo karité, které 
dodávají pokožce sametově hebký pocit, zvláčňují ji a chrání.

Tělový krém

Neroli CPK

KOSMETICKÉ STUDIO ŽANETY PIVRNCOVÉKOSMETICKÉ STUDIO ŽANETY PIVRNCOVÉ
čištění pleti, masáže obličeje, dekoltu, masáž očního 
okolí - mikromasáže, úprava obočí, barvení obočí i 
řas, líčení denní, večerní a svatební, depilace - ret, 
brada, ruce, nohy, třísla, podpaží, parafínové zábaly 
na ruce - peeling, čokoládové masáže dekoltu a 
prsou, ošetření pleti kosmetickými přístroji.

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,-

BLATNÁ

VYTVOŘTE 
SI VLASTNÍ 
FOTOKNIHU

formát 10x15cm

125,-
již od

Kč

Tvorbu zvládnete sami v průběhu několika 

minut jen ve 3 jednoduchých krocích.

To vše jen za zlomek ceny tradiční 

fotoknihy a ve formátu, který se hodí do 

kabelky, ale i do Vaší 

domácí knihovny.

Náměstí Míru 203, 388 01 Blatná

tel.: 383 423 492

www.makofoto.cz

· vyberte pozadí, které se Vám nejvíc líbí
· vložte paměťové médium a vyberte fotografi e
· vyberte titulní snímek a zvolte vlastní název

NOVINKA
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Je tomu pár měsíců, kdy jsme prožívali mediální 

masáž ze strany starosty a místostarosty našeho 

města Strakonice na téma, jak se nezodpovědný a 

škodolibý občan odvolal proti územnímu rozhodnutí 

města Strakonice k III. etapě rekonstrukce 

Velkého náměstí. Občan si vytrpěl své. Byl veřejně 

obviňován i z toho, že za jeho krokem stojí politický 

boj. Byl stavěn do pozice, že je to on, kdo připravil 

město o dotaci na III. etapu rekonstrukce, ačkoliv 

se jednalo jen o teoretickou šanci dotaci získat.

K tlaku byl využit i Zpravodaj města Strakonice, 

kde vedoucí stavebního odboru naprosto 

bezprecedentně vystoupil proti odvoláním občanů 

k stavebním a územním řízením, a to především u 

projektů, jež jsou městské - rozuměj projekty, které 

budou jistě „dobré“. Měsíc se s měsícem sešel a 

krajský úřad rozhodl: Občan měl pravdu a odvolání 

bylo řádné, město chybovalo a musí uspořádat 

nové projednání územního řízení, neboť to původní 

je v rozporu se schváleným územním plánem.

Mrzí mě, kolik stran papíru bylo popsáno, je mi 

líto, kolik slov bylo řečeno k naprosto oprávněnému 

odvolání  občana. 

Nyní je jasno, a proto je třeba otevřeně říci, jak 

vše bylo. S panem Oberfalcerem sice vedení 

radnice  jednalo, jeho námitkami se zaobíralo 

a nakonec územní rozhodnutí město vydalo v 

rozporu s územním plánem. Město pak dále vydalo 

zbytečně více než 100 tisíc Kč na přípravu žádosti 

o dotaci z Evropské unie, ačkoliv vědělo, že územní 

rozhodnutí je podmínkou získání dotace. Všechny 

výpady proti panu Oberfalcerovi byly naprosto 

nemístné a nátlak neomluvitelný. Je potřeba si 

uvědomit, jaký má věc pro nás občany města 

Strakonice reálný dopad. Poučení je několik:

- má smysl se domáhat svých práv

- skutečný stav věcí veřejných může být starostou 

či jeho nohsledy  prezentován jinak, než ve 

skutečnosti je

- žijeme v právním státě

Je to jen na nás, jak se zachováme v situacích 

příštích. Nenechte se utlačovat a bojujte za sebe, 

za své názory, za pravdu a za své město. Vy jste 

ti, kdo může i v době mezi volbami město řídit.

Choďte proto na zastupitelstvo a dejte svůj názor 

najevo. Jste srdečně zváni.

Na rozdíl od starosty 
měl občan pravdu

Radek Chvosta
Předseda klubu zastupitelů za ODS

Nápověda:
ADAT; AT;

ATARI; ORL

Domácí
hlídač

Část
hrnku

Geometrické
těleso

Hotové
peníze

v oběhu
Hlemýžď

Jméno
herečky

Haywortho-
vé

Prostředek
k čištění

skla

Zájmeno
ukazovací

Román
S. Kinga
(„To“)

Touš
Vzhledem
(k tomu)

Ozvěna

Vydávat
záblesky

Mládě
krávy

1. část
TAJENKY

Nápis
na krucifixu

Vtip

Slovensky
„jinam“

Nepravda
Písmeno

řecké 
abecedy

Spojka

Klid

Měkčené
PVC

Důrazný
zápor

Dlouhá
chvíle

Tu máš

Vlastní
Evě

Zvrásněná
tkanina

Rollandovy
iniciály

Jm. zpěv. 
Elefteriadu

Automoto-
klub (zkr.)

Okořenit

Ložisko
uhlí

Planeta

Předložka
Západo-
evropský

stát

Jakost
Samočinně

pracující
stroj

Kout

Mytol. duch 
přírody

Cizí
polní míra

Kanadský
zpěvák

Nářečně
„tramvaj“

Služební
hlášení

Umělecká 
vysoká škola

Slezské
město

Označení
našich
letadel

Roční
období

2×
snížený tón

Anglický
výraz pro 
znak @

Kysličník

Zábava

Zpola

Oddělení
v nemocnici

Možná
(básnicky)

2. část
TAJENKY

Chemická
zn. teluru

Starší
značka

počítačů

Latinsky
„život“

Pohodlná
židle

Systém
islámských

norem
chování

❁

❁

❁

❁

Nealkoholický míchaný nápoj Green Laguna - multivitamínový džus, sirup Curacao blue
Unikátní jamajský rum Captain Morgan

Večery s...

2x Captain Morgan
za cenu jednoho

35Kč-
2x Green Laguna
za cenu jednoho

47Kč-

Vždy v pátek a v sobotu od 18.00 hodin.Vždy v pátek a v sobotu od 18.00 hodin.
17. a 18. 6. 2011    24. a 25.6. 2011    1. a 2. 7.2011

8. a 9. 7. 2011    15. a 16. 2011
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Vezměte to za dobrý konec

MODRÁ PYRAMIDA NABÍZÍ:

KUPON NA SMLOUVU PRO DĚTI ZDARMA

Kupon můžete uplatnit na pobočkách Modré pyramidy:
B
J P K P

WWW.KAJGR.CZ · INFO 383 326 070

NOVĚ PRO VÁS ZMĚŘÍME A SEŘÍDÍME GEOMETRII VAŠICH 
OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZIDEL NA NAŠÍ PROVOZOVNĚ 
VE STRAKONICÍCH VČETNĚ DALŠÍCH SERVISNÍCH SLUŽEB

PRODEJ PNEU, PNEUSERVIS

tel.: 383 323 971, 723 846 453
e-mail: servisstrakonice@kajgr.cz

ul. Písecká 904, Strakonice
v areálu za Moutfieldem

OC MAXIM/OD LABUŤ

17.června

rybí menurybí menu
5 chodů

Stroj S300 - automatická hydraulická sezouvačka nízkoprofi lových a run-fl at pneumatik,umožňující bezpečné upínání disků za středový otvor.

Hunter - Měřící středisko HUNTER engeeniring company se senzory HawkEye používají vícerozměrné modelování s cílem poskytnout přesné měření a seřízení geometrie

studený předkrm
polévka

teplý předkrm
hlavní chod

desert
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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 nejen pro ženy, děti, ale i muže. 
Přístrojová kosmetika.

2. patro OC MAXIM
Na základě objednání

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 - Pátek   9:00 - 17:00

Možnost jiného termínu po telefonické dohodě.

Masáže Miluše Tasáryová
Sportovní a rekondiční masáže.

2. patro OC MAXIM
Na základě objednání

Obchodní Centrum

29 provozoven, 2300m2 prodejní plochy
bezva ceny, prodejní akce, slevy

adidas Teampartner - distribuce sportovního 
vybavení adidas klubům

s propagačně-distribuční dohodou.
3. patro OC MAXIM

Pracovní doba variabilní
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Manikúra, pedikúra, nehtová modeláž, 
dekorativní lakování, zdobení fólií, glitrové 

tetování.
2. patro OC MAXIM

Na základě objednání

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

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.: 383 325 312

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

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 

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

Reklamní práce.
3. patro OC MAXIM

Pracovní doba variabilní



Vybrat dětské brýle je ale častokrát podstatně 

složitější než u dospělého, a samotnému výběru 

byste měli věnovat dostatek času. A to jak výběru 

obrouček, tak výběru brýlových čoček, a to 

především při komplikovanějších dioptriích.

Kdy je čas na brýle

• Preventivní vyšetření zraku je vhodné podstoupit 

mezi 18. a 24. měsícem života dítěte a to bez ohledu 

na to, zda se u rodičů vyskytuje nějaká oční vada. 

Další oční vyšetření je vhodné po 6. roce věku dítěte.

• Jednou z vad, která vyžaduje včasnou nápravu 

brýlemi je šilhání, které rodiče obvykle snadno 

poznají. Signálem může být třeba to, že dítě jedno 

oko zavírá, protože mu vadí rozostřené vidění. Pak 

je důležité, aby dítě začalo nosit brýle včas, aby se 

vada dala napravit. Jinak se může u dítěte vyvinout 

tupozrakost, tedy narušení dobrého prostorového 

binokulárního vidění, které je velmi důležité pro 

kvalitu celého lidského života.

• Dobré binokulární vidění v prostoru je totiž nejen 

nezbytné pro výkon řady povolání, ale také pro dobré 

využití volného času. Stabilizuje se až okolo šestého 

roku dítěte a tak je období do šesti let kritické pro 

vývoj zrakových vad.

• S nástupem do školy se obvykle projeví 

krátkozrakost. Obvykle děti nedohlédnou na tabuli. 

Známkou slabšího zraku nebo oční choroby může 

být i časté zakopávání a narážení do předmětů, 

stupňující se problémy při soumraku a ve tmě, 

nejistota při sportu, ale i nechuť číst nebo zhoršení 

prospěchu ve škole.

Jaké brýle dětem?

• Korekční dětské brýle se vyrábějí v řadě velikostí 

a z velkého množství materiálů.

• Vždy je nutné přizpůsobit výběr věku a potřebám 

konkrétního dítěte.

• Mějte na paměti, že dětské brýle jsou více 

namáhané než brýle pro dospělé a že stejně 

nedokážete zabránit tomu, že bude třeba někdy 

brýle srovnat nebo opravit. Neexistují nezničitelné 

brýle, ale vhodným výběrem si můžete alespoň 

částečně ušetřit čas a výdaje na opravy brýlí, ale 

hlavně můžete docílit toho, že vaše dítě bude brýle 

nosit s radostí a dávat si na ně aspoň trochu větší 

pozor.

• U dětí s vyššími dioptriemi, které se bez brýlí 

neobejdou, je nezbytně nutné pořídit dvoje brýle. 

Jedny na pravidelné nošení a druhé jako rezervní.

A nakonec nezapomeňte na vhodné pouzdro

 - nejlépe pevné.

Dětské brýle – plastové nebo kovové?

• Brýle musí především správně anatomicky sedět, 

nesmí nijak děti omezovat nebo tlačit.

• Zejména menší děti mají velmi malý a plochý 

kořen nosu - v takovém případě nejsou vhodné 

plastové rámy - ideálnější jsou kovové obroučky 

s nastavitelnými sedýlky na nosníku. Plastové 

obroučky se hůře přizpůsobují, jsou masivnější 

a často méně pohodlné právě kvůli širokému a 

plochému kořenu nosu.  Pokud ale mají děti více 

dioptrií a silnější brýlová skla, lépe se v masivnějších 

plastových obroučkách schovají. 

• Vynikajícím materiálem pro dětské brýle je 

antialergický a pevný titan, který vydrží i horší 

zacházení lépe než jiné kovy. Titanové brýle jsou sice 

dražší, ale na druhé straně odpadají opravy nebo 

dokonce výměny celých obrub a nakonec mohou 

vyjít i levněji než levnější brýle z běžných kovů. 

• Děti rostou a s nimi by měly růst i obruby a vyvíjí 

se s tím i jejich vada. Proto je třeba pravidelně s nim 

navštěvovat očního lékaře a vadu kontrolovat, ale i 

sledovat, jestli už ze svých obrub nevyrostly.

Brýle se musí dětem líbit

• V první řadě nesmíme zapomínat na design 

samotných obrouček, který by však při výběru 

dětských brýlí neměl být zcela prioritní. Samozřejmě, 

čím je váš potomek starší, tím bude vybíravější a 

bude klást důraz i na to, jak mu brýle sluší a jak se 

mu líbí.

• V dnešní době není žádný problém vybrat pěkné 

a zajímavé dětské a juniorské brýle. Dnes můžete 

vybírat z velkého množství stylů a cenových kategorií. 

Brýle nemusí být nutně ty nejlevnější nebo naopak 

ty nejdražší na trhu.

Nejlepší brýlová skla pro děti

• U dětských brýlí je velice důležitá bezpečnost 

a proto se vyhněte minerálním, tedy skleněným 

brýlovým čočkám. Nechte dětem zabrousit plastová 

nebo polykarbonátová tvrzená skla. Klasické sklo je 

jednak těžší, ale i křehčí a tím nebezpečné. Při pádu 

nebo nárazu se roztříští, kdežto tvrzená plastová 

skla nikoliv.

• Dobré je také pořídit tvrzení vůči poškrábání, 

abyste nechodili brýlová skla vyměňovat každý 

měsíc, což by v případě aktivnějších dětí mohlo být 

zcela reálné a samozřejmě i fi nančně nákladnější. 

• Plastová skla jsou lehčí než ta minerální. Přesto 

počítejte s tím, že do zkoušené obroučky se ještě 

budou zabrušovat skla a tak je dobře vybírat co 

nejlehčí rámečky.

• Pokud již máte doma školáka nebo pokud dítě 

často sedí za počítačem a pracuje při umělém 

osvětlení, doporučujeme i antirefl exní vrstvu, která 

eliminuje odlesky a zpříjemňuje učení  a práci s 

brýlemi.

• Pokud má dítě vyšší dioptrie, je dobré použít 

ztenčená brýlová skla. Zmenší se tak tloušťka skel 

a brýle vypadají lépe. Hlavně jsou ale lehčí a tím 

pohodlné. Dítě se tak vyhne posměchu ostatních 

dětí. 

Naslouchejte svým dětem

• S volbou dětských brýlí se vždy poraďte s 

odborníkem v oční optice, který vám poradí a 

doporučí, co by bylo pro vaše dítě nejvhodnější 

s ohledem na počet dioptrií, typ vady a velikost i 

materiál obrouček a brýlových skel. 

• Buďte proto při jejich výběru trpěliví, vybírejte s 

dětmi a naslouchejte jim, věnujte výběru dostatečnou 

pozornost. Nekupujte vždy to nejlevnější s tím, že za 

chvíli to stejně zničí, protože v konečném důsledku 

vás to může stát ještě víc, než když jednorázově 

zaplatíte vyšší cenu za kvalitnější brýle. Ale ani to 

nejdražší nemusí být pro vaše dítě právě to nejlepší. 

Vždy byste měli respektovat názor svého potomka. 

Důležité je, aby se dítěti brýle líbily, aby se v nich 

cítilo pohodlně a dobře s nimi vidělo. 

• Rezervujte si na výběr dětských brýlí v optice 

dostatek času, aby mělo dítě prostor pro rozhodnutí. 

Nepodceňujte u dětí volbu pestrých barevných 

kombinací a vyberte jim takové, které se jim opravdu 

líbí a které budou skutečně nosit. Jen tak je nošení 

brýlí efektivní a může jejich zrakovou vadu napravit. 

• Zejména u malých dětí jsou brýle především 

optickou pomůckou pro zlepšení vidění a správný 

vývoj zrakových funkcí. Jinak by se brýle mohly 

stát jen hendikepem a nepříjemnou součástí života 

dítěte. Přitom je tak snadné při odborném výběru 

těmto nepříjemnostem předejít.
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Axis Optik s.r.o., www.axis-optik.cz

Jak na dětské brýle?



Vážení zákazníci, 
dovolujeme si Vás upozornit, že fi rma  s 20letou tradicí prodeje, servisu a zajišťování 
náhradních dílů, nemá nic společného s internetovými obchody, překupníky sekaček, motorových pil a 
křovinořezů pochybné kvality.
 Tyto fi rmy se opakovaně odkazují na zavedené jméno našeho vynikajícího servisu a při nabízení strojů 
(zejména čínského původu) uvádí zákazníky v omyl tím, že stroj bude opravován a servisován ve fi rmě 

. Dokonce tvrdí, že jsme jejich „pobočka“!
Není to tak, naše fi rma nemá s těmito „prodejnami“, které  záměrně lžou, nic společného.
U nás nabízíme kvalitní značkové stroje za příznivé ceny. Naši mechanici jsou školeni přímo u výrobců a 
pro opravy používáme předepsané přípravky a zařízení. Sklad náhradních dílů obsahuje 30.000 položek 
pro rychlé opravy strojů. Prodejna je otevřena od 7.00 do 18.00 a  v sobotu máme prodlouženou pracovní 
dobu do 15.00 hod.
Při prodeji strojů, náhradních dílů a servisu jsme se zaměřili na zavedené značky, které garantují dlouhou 
životnost, bezpečnost práce, kvalitní ergonomii, přijatelnou cenu, zajištění náhradních dílů, prodlouženou 
záruku až 6 let a vynikající provozní vlastnosti.
Rozumný zákazník ví, že

skandální cena = skandální kvalita = skandální servis = skandální úrok.
Pokud Vám při prodeji sekačky, motorové pily či křovinořezů v prodejnách s mobilními telefony a počítači 
tvrdí, že servis a náhradní díly bude zajišťovat fi rma , není to pravda.
  Výsledky nezávislého dTestu potvrdily, že nejlepší sekačka na trhu:

 je také nejvíce napodobována, ale kopie zdaleka nedosahují jejích kvalit.
 Přednostně provádíme servis pro naše zákazníky a zastupujeme tyto značky:
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Jiří Milisterfer- AGROM
Volyňská 145
Strakonice 386 01

UPOZORNĚNÍ

AL-KO   Tona
Narex    KÄRCHER
BOSCH   Fiskars
Seco Group   ISEKI
PROTOOL   ROMOTOP
VARI    Jonsered
Husqvarna   Honda
Haas + Sohn   AGADOS
ZDT    BOW
Metabo   Fischer
Black Decker  KVS-Moravia
WEBER   Knipex
Vetamix   PARAMO
Humpolecké strojírny Schneider
Zetor    RAVAK
Agrostroj   LIMES

Předvedení stroje, seznámení s obsluhou, doprava do domu, dodávky náhradních dílů, servis, záruka až 
6 let, akce a  tradice od roku 1991.

tel: 383 32 44 05, mob: 777 99 33 99, www.milisterfer.cz, milisterfer@strakonice.cz



A o jaké ceny se v soutěží vlastně hraje? První tři 

hodnotné ceny jsou ve formě té nejlepší spotřební 

elektroniky značky Samsung. Tou nejlákavější, 

první cenou, je zajisté nejmodernější 3D Full HD 

LED televizor řady 6 o uhlopříčce 101 cm /40“/, 

který Vám umožní novou dimenzi sledování 

televize. Samozřejmostí je ultratenký, moderní 

design a veškeré nejmodernější technologie nové 

modelové řady roku 2011. Chytré funkce Vám 

také přinese Samsung SMART TV, které Vám 

umožní optimální připojení televizoru k internetu. 

Jako druhou cenu můžete vyhrát nejmodernější a 

nejlepší digitální fotoaparát s výměnnými objektivy 

a systémem bez zrcadla značky Samsung s 

označením NX11. Tento kompaktní a stylový 

fotoaparát s vysokou obrazovou kvalitou, 14,6 

Mpix a 3“ AMOLED displejem, Vám umožní pořídit 

skvostné fotografi e během okamžiku. Také Vám 

umožní natočit Vaše video v kvalitě HD / 720p, 

H.264 / a přehrát si ho přímo na Vašem televizoru 

prostřednictvím HDMI rozhraní. Třetí cenou je 

digitální Full HD videokamera Samsung Q10. Tato 

novinka je první Full HD videokamerou na světě 

s variabilním držením. Úžasná obrazová kvalita s 

bezkonkurenčně jednoduchým ovládáním Vám 

umožní pořídit pouze ty nejlepší záběry. Pokud se 

chcete dozvědět více o těchto cenách, navštivte 

stránku www.samsung.com/cz.

Další ceny do soutěže věnovali PIZZERIE VENÉZIA 

/ 3x poukázaka v hodnotě 200,- Kč /, MAXIM CAFÉ / 

3x poukázka v hodnotě 200,- Kč /, OLYMPIA PAPÍR 

/ 3x poukázka v hodnotě 200,- Kč /, K-FOTO / 3x 

50 fotografi í 10x15 cm / a MANIKÚRA PEDIKÚRA 

PAVLA CHADRABOVÁ / 1x poukázka na služby v 

hodnotě 200,- Kč /.

Takže neváhejte a zapojte se do soutěže, stačí 

pouze schovávat účtenky či prodejní doklady z OC 

MAXIM, vyplnit přihlášku a donést ji do MAXIM 

CAFÉ v přízemí našeho obchodního centra.
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pokračování z 1. str.

SRSoft

Třetí změna, zatím pouze připravovaná, je vlastně 

reakcí na četné stížnosti občanů, kteří nemohou 

v průběhu pracovního dne najít volné místo na 

parkování v oblasti OC MAXIM a Prioru. Problémem 

je malá kapacita parkoviště před OD Prior i před 

kinem Oko, která je navíc bohužel zaplněna v 

otevírací době většiny obchodů auty parkujícími 

zde celodenně a zabírajícími parkovací místo pro 

skutečné zákazníky obchodů OC MAXIM a OD 

Prior. Řešením by byl nový režim parkování, který 

by zvýhodnil auta parkující jen po dobu nákupu ( 

tj. např. první tři hodiny zdarma ), ale další stání by 

zpoplatnil a tím by vytlačil celodenně parkující auta 

na jiná parkoviště. Věřím tomu, že by tento stav 

uvítala velká většina občanů, neboť by při nákupu 

mohla využít podobný komfort volného parkování 

u OC MAXIM i OD Prior, jakého se jim dostává u 

velkých obchodních center.

A změna názvu objektu na OC MAXIM? Někdy 

minulý týden jsem se přistihl, jak si i já musím 

zvykat na nové pojmenování stavby.  Již mi nedělá 

problém použít nový název OC MAXIM v písemném 

projevu, avšak při běžné komunikaci s kolegy či 

přáteli se mi stále ještě někdy na jazyk připlete 

staré pojmenování obchodního domu „LABUŤ“. 

Vždy si ale říkám, že přestože se mi nový název 

MAXIM velmi líbí, tak překonat letitý zvyk bude 

chtít ještě nějaký čas. A jak jste na tom Vy, naši 

čtenáři? Zvykáte si? Věřím, že ano. Bude to stát 

za to.

Těším se za příští měsíc, kdy Vás snad již budu 

moci pozvat na obhlídku dokončené fasády OC 

MAXIM, kde si budeme všichni moci udělat názor 

na to, zda se celý objekt výtvarně povedl a přispěl 

tím ke zkrášlení našeho města, ve kterém zde 

společně žijeme.

Velká letní MAXI soutěž s OC MAXIM

OC MAXIM - už jste zaregistrovali změny?
pokračování z 1. str.

Václav Hoštička, SRSoft

babylove lehká tělová emulze 250 ml

Tělová emulze s aloe vera a panthenolem 

dlouhodobě hydratuje a zklidňuje dětskou 

pokožku. Aloe vera jí intenzivně dodává vlhkost 

a má zklidňující účinky. Panthenol kůži spolehlivě  

ochraňuje před vysušením a udržuje její přirozenou 

rovnováhu. Emulze je ideální i pro dospělé s 

normální a citlivou pokožkou, má pH neutrální. 

Dermatologicky testováno. Neobsahuje žádné 

barvicí a konzervační látky ani látky na bázi 

minerálních olejů a živočišného původu.

babylove plenky do vody, velikost  S nebo M

Již naši nejmenší se ve vodě cítí výborně – a díky 

pohodlné a přizpůsobivé velikosti plenek do vody 

je plavání a cákání i nadmíru baví: Měkký textilní 

povrch jemně přilne k tělu a zabraňuje případným 

malým nehodám v podobě úniku obsahu plen do 

vody. K dostání ve dvou velikostech: S pro miminka 

o hmotnosti 4 – 9 kg (balení obsahuje 12 ks) a M 

pro děti o hmotnosti 7 – 13 kg (balení obsahuje 

11 ks). 

babylove stínící plachta na kočárek*

Spolehlivá a praktická: Stínící plachta odráží UV 

paprsky a sluneční světlo a je vhodná pro všechny 

typy kombinovaných a sportovních kočárků se 

střechou. Poskytuje vysokou UV ochranu 50+ a 

absorbuje tak 98 % nebezpečných UV paprsků. 

Plachta může být posunována podle slunečního 

záření podélně doprava nebo doleva. Rodiče 

nemusejí zdlouhavě řešit upevnění plachty a 

neztrácejí tak s děťátkem oční kontakt. Plachta 

je ze 100% polyesteru, k dostání v béžové a 

tmavomodré barvě. 

babylove etue*

Praktický balíček obsahuje celou řadu 

nezbytných produktů přispívajících k pohodě 

Vašeho děťátka: babylove jemný krém na obličej 

a tělo (20 ml), babylove krém proti opruzeninám 

(20 ml), babylove sprchový gel a šampon (200 ml), 

babylove jemnou tělovou emulzi (250 ml), babylove 

jemný tělový olej (250 ml), babylove přebalovací 

podložku (1 ks) a babylove plastové lžičky (5 ks). 

Všechny tyto produkty oceníte zejména na cestách 

nebo rodinném výletě.

*Nabídka babylove stínící plachty a babylove etue 

v prodejnách dm ČR je kusově omezena.

O společnosti dm drogerie markt

dm drogerie markt s.r.o. otevřela v roce 1993 

svou první prodejnu v České republice. Společnost 

sídlí v Českých Budějovicích. Prodejny zásobuje 

po celé České republice z logistického centra 

v Jihlavě. Celkem v dm pracuje bezmála 1 900 

spolupracovníků. V obchodním roce 2009/2010 

zvýšila dm v České republice svůj obrat o více než 

12 % na 5 370 mil. Kč a upevnila tak své postavení 

na trhu. dm je velmi úspěšná v prodeji svých 

privátních značek, jako jsou značky Balea, alverde 

přírodní kosmetika, babylove, Das gesunde Plus, 

Denkmit a Sundance a další.

Vše nejlepší k narozeninám, babylove!

našeho obchodního centra.

SRSoft

2. CENA

NX11
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DOBRÁ VODA u Milejovic (Strakonicko)
Doprovodný DOPOLEDNÍ PROGRAM k příležitosti Dobrovodské pouti 10.7.2011

POUŤOVÁ MŠE: začátek v 9.30 hodin (časové údaje jsou orientační)
RUSALKY A VÍLY ze ZUŠ Volyně se roztančí u kostela kolem 10.30 hodin a připomenou nejen tradici Otevírání studánek

O vodě, studánkách a pověstech promluvíme se strakonickým básníkem a sběratelem pověstí ONDŘEJEM FIBICHEM
(autor knih Nebe studánek)

Divadelní představení s Jaroslavem Duškem
a doprovodný program v přírodě

Parkoviště od Milejovic vyznačeno, akce zastřešena, občerstvení v místě zajistí Zdravá jídelna Spirála z ČB. Těšíme se na setkání s Vámi
a společně prožité chvíle! o.s. Terra Mítica - inspirací je nám živá Země, www.terramitica.cz

INTERNETOVÝ PŘEDPRODEJ - www.vstupenky.terramitica.cz, Infocentrum Strakonice

Verold Strakonice s.r.o.
Dopravní 35, 386 01 Strakonice,

tel.: 777 207 301, 383 311 047, www.verold.st.cz

ŠKODA Octavia Tour již od 259 900 Kč

AUTOPUJCOVNAˇo

Nejlevnější sazby, spolehlivé 
zánovní vozy, smluvní sazby 

dlouhodobých pronájmů, Octavia 
combi 1,9 TDI, Fabia combi, 
Hyundai i30, Hyundai Getz
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Chladič
Baterie Varta 74 Ah
Výfuk
Čelní sklo
Tyč stabilizátoru
Stahovačka oken

Felicia 1,6
Octavia 1,9
Fabia 1,2 combi
Fabia 2005-8
Fabia
Octavia I

3 746,-
2 700,-
3 960,-
3 252,-

713,-
1 500,-

3 184,-
2 295,-
3 366,-
2 764,-

606,-
1 275,-

562,-
405,-
594,-
488,-
107,-
225,-

název typ vozu původní cena cena po sl. 15% rozdíl

ZVOLTE SI SAMI
SLEVU NA 

ORIGINÁLNÍ DÍLY 
ŠKODA

SLEVA 15%
SLEVA 10%
SLEVA 5%

pouze jedna sleva / slevy nelze sčítat

NEDĚLE 10.7.2011 - VEČERNÍ PROGRAM
19.00 - 20.00 hodin VÍLY A RUSALKY, které budou tančit kolem kaple a Na Dobré Vodě.
  Struny naší duše snad rozezní housle a lyra Anny HUDLANY Nowakové.
21.00 hodin palouček Na Vráži poblíž lesa a nedaleko kaple 
  Divadelní představení ČTYŘI DOHODY v podání Jaroslava Duška, Pjéra la Šé‘ze (kytary, zpěv, texty písní),
  Zdeňka Konopáska (perkuse, bicí, trubka) a Viktora Zborníka (hra světla).
  Vstupné: 350,- Kč / studenti a osoby nad 60 let 300,- Kč / děti 8 – 15 let a držitelé ZTP 250,- Kč

PONDĚLÍ 11.7.2011
20.00 hodin „Na Vráži“
  Kapela pro všechny uši - SHIVERS z Volyně
  Divadelní představení PÁTÁ DOHODA, hrají - Jaroslav Dušek v doprovodu Pjéra la Šé‘ze,
  Zdeňka Konopáska a Viktora Zborníka.
Vstupné: 350,- Kč / studenti a osoby nad 60 let 300,- Kč / děti 8 – 15 let a držitelé ZTP 250,- Kč
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Co je to vlastně 
badminton?

Badminton je nejrychlejší raketový sport, který patří 

od roku 1992 mezi olympijské sporty. Hráč musí mít 

postřeh a výbornou kondici. Během jediného zápasu 

často naběhá až několik kilometrů. Jde o individuální 

sport, kde se hraje pět disciplín: Dvouhra mužů a 

žen, čtyřhra mužů a žen a smíšená čtyřhra. Rychlost 

smeče přesahuje velmi často hranici 300 km/h; 

ofi ciální světový rekord drží čtyřhrový specialista 

Tan Boon Heong z Malajsie. Rychlost jeho smeče 

přesáhla neuvěřitelnou hranici 400 km/h a vyšplhala 

se až na konečných 421. Hraje se přes síť vysokou 

155 cm, s raketou a plastovými nebo péřovými míči. 

Plastový má však horší letové vlastnosti a tak se na 

turnajích převážně hraje s péřovými. Ty jsou ručně 

vyráběny z 16 husích per.

Badminton patří mezi nejstarší sporty na světě. 

První doložené záznamy o tomto sportu pocházejí 

ze 7. století, kdy Číňané provozovali hru zvanou Di-

Dčijan-Dsi. Oblíbený sport s raketou na královských 

kurtech v 18. století, badminton, ofi ciálně vznikl v 

roce 1873 v anglickém Badmintonu. Byl inspirován 

indiánskou hrou „poona“. Pravidla přivezli angličané 

a od té doby se rychle šířil. Badminton je velmi 

rozšířeným sportem v jižní Asii a v Indonésii, odkud 

pochází mnoho špičkových hráčů.

Počátky badmintonu ve Strakonicích se datují 

do roku 1976. Během této doby hrálo dlouhou 

dobu družstvo dospělých krajský přebor I. třídy. V 

posledních šesti letech má strakonický badminton 

dospělých šest aktivních členů: Karel Kapoun, 

Karel Frühauf, Josef Kudláček a ženy Jarka 

Nováková, Jana Oberfalzerová a Jitka Hanušová, 

kteří se pravidelně zúčastňují turnajů dospělých. 

Strakonický badminton v současné době čítá 20 

dětí a 20 dospělých. V mladších kategoriích se 

badmintonu závodně věnují čtyři hráči: Zdeněk 

Přib, Jiří Musil, Benedikta Zelenková a Denisa 

Peterková. Tyto hráči během svého účinkování v TJ 

ČZ Strakonice sbírali zkušenosti, získali společně 

mnoho medailových úspěchů a kvalitativně se 

vyrovnali hráčům krajské, ale i republikové úrovně. 

Letošním objevem se stal strakonický 

odchovanec a neuvěřitelně velký talent Štěpán 

Kalbáč. Štěpán se zúčastnil celorepublikového 

tříkolového turnaje přípravek, který vyhrál. Trenér 

a celý organizační tým TJ ČZ Strakonice věří, že 

se tento nadějný hráč bude neustále zlepšovat a 

jeho výkony budou gradovat s jeho věkem. Štěpán 

je všestranný sportovec, který se věnuje dvěma 

sportům. V současné době je mu teprve 9 let a 

hraje na úrovni mnohem starších hráčů.

Historie

Badminton ve Strakonicích

Talent

Vítěz celorepublikového turnaje přípravek Štěpán Kalbáč.

Trenér Jan Schneedorfer,  zleva Zdeněk Přib, Štěpán Kalbáč,
Denisa Peterková, Jiří Musil, chybí Benedikta Zelenková

V roce 2000 se začal budovat jezdecký areál na 

pravém břehu řeky Otavy za Strakonickým hradem.

Výstavba areálu se musela přizpůsobit podmínkám 

této lokality. Jako první zde vyrostly stáje, poté 

následovalo kolbiště s písčitým povrchem, výběhy 

a celková úprava terénu pro provoz areálu. Pro 

trénování v zimních měsících je zde víceúčelová 

krytá hala s umělým osvětlením. Původním 

záměrem sportovního areálu bylo trénování svých 

vlastních parkurových koní, postupem času se toto 

rozšířilo o ustájení soukromých koní. Ve strakonické 

stáji si přijdou na své i ti nejmenší, pro které jsou 

připraveni poníci, lamy a jiná zvířátka.

Stáj reprezentuje jezdkyně Lucie Poláková, dcera 

majitele Stanislava Poláka, a to na českých i 

zahraničních kolbištích v parkurovém skákání. 

Lucie zasvětila svůj život koním už od svých deseti 

let. Od patnácti se začala tomuto koníčku věnovat 

profesionálně a od té doby nasbírala mnoho 

zkušeností především v USA, Německu i v Belgii.

V současné době se zejména věnuje tréninku 

mladých koní a trénování amatérských jezdců přímo 

v areálu, ve kterém se každoročně konají závody 

Českého skokového poháru. Jedná se o prestižní 

skokové závody plné nejlepších jezdců a koní u 

nás v České republice. Pestrý program uspokojí i 

nejnáročnějšího diváka, k vidění je například závod, 

kdy jezdci v maskách překonají parkur, přestoupí 

do kanoe a musejí zdolat řeku tam i zpět. Ne vždy 

se všem povede nastoupit na loď a vystoupit z lodi 

suchou nohou. Několikrát byla k vidění pořádná 

koupačka. Na tuto soutěž se publikum každoročně 

těší. Vrcholem nedělního odpoledne je velká cena, 

kdy výška překážek dosahuje až sto padesáti 

centimetrů. Skokové závody - „Skokový pohár 

České pojišťovny“ se konají v sobotu a neděli 

30-31. července 2011. Jste srdečně zváni na již 

desátý ročník těchto třídenních závodů.

Jezdecká stáj Polák

Lucie Poláková

1 pole - 1/12 strany 590,- Kč

2 pole - 2/12 = 1/6 strany 1180,- Kč

3 pole - 3/12 = 1/4 strany 1770,- Kč

4 pole - 4/12 = 1/3 strany 2360,- Kč

6 polí - 6/12 = 1/2 strany 3540,- Kč

12 polí - 12/12 = celá strana 7080,- Kč

MĚSÍČNÍ NOVINY MAXIM STRAKONICE
CENÍK INZERCE

Rezervaci inzerce je možno uskutečnit až 

do čísla 12/2011. Rádi vám pomůžeme se 

zpracováním grafi ckých

podkladů, e-mail: redakce@ocmaxim.cz

ODVLHCOVACE
MOBILNÍ KLIMATIZACE

NÁSTENNÉ KLIMATIZACE

ˇ ˇ

ˇ
PENTA CZ s.r.o., Povážská 266, 386 01 Strakonice
www.penta.cz, sales@penta.cz, tel.: 383 369 120

12990
cena v Kč

včetně DPH Kompakt s výměnnými objektivy 
a snímačem velikosti APS-C.

PENTA CZ s.r.o., Povážská 266, 386 01 Strakonice
www.penta.cz, sales@penta.cz, tel.: 383 369 120
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Mapa provozoven OC MAXIM / OD LABUŤ

1.   dm

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

16.   Elektro Němcová

17.   Kočárky Eva Kohoutová Mokrá

18.   Obuv Straňan

19.   Pletené zboží INKA

20.   Oděvy Kvatro

21.   Pizzerie Venézia

22.   Modrá pyramida

23.   Výpočetní technika NTS

24.   --

25.   Kosmetika Žaneta

26.   Masáže M. Tasáryová

27.   Vlasové studio Naďa

28.   MuDr. B. Kolenčíková

29.   MuDr. H. Štětková

30.   --

31.   MuDr. J. Čmelínská

32.   Pedikúra - manikúra

        P. Chadrabová

33.   i247sport

34.   Plojhar DTP

přízemí 1. patro

2. patro 3. patro

VCHOD - VÝCHOD

most Jana Palacha

VCHOD - VÝCHOD

hotel Bavor

nákladový prostor
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VÝTAH

VÝTAH

VÝTAH

FUJI DIGITAL IMAGING SERVICE

VCHOD - VÝCHOD

most Jana Palacha

terasa

Pizzerie Venézia

předzahrádka

MAXIM cafe
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Jméno:                                                                       Příjmení:

Adresa:

E-mail:                                                                        Telefon:

Datum:                                                                        Podpis:

U příležitosti modernizace a změny názvu z OD LABUŤ na OC MAXIM připravil provozovatel ve spolupráci s nájemníky tohoto obchodního centra pro všechny své vážené 

zákazníky VELKOU LETNÍ MAXI SOUTĚŽ o hodnotné ceny. Všichni zákazníci, kteří nakoupí v jakékoli provozovně v OC MAXIM zboží či služby v termínu od 16.6.2011 

do 9.9.2011 v hodnotě 1.000,- Kč a více, se mohou přihlásit a zúčastnit se této soutěže tak, že vyplní tento formulář a s kopií či kopiemi účtenek / hodnota účtenek 

se může sčítat / v hodnotě nad 1.000,- Kč doručí zákazník osobně do kavárny „MAXIM CAFÉ“ v přízemí obchodního centra, kde bude přihláška zařazena do soutěže. 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, a to i vícekrát, tzn., každý zákazník může odevzdat neomezené množství přihlášek. Zapojením se do 

soutěže dává účastník souhlas s použitím osobních údajů pro potřeby soutěže podle zákona č.101/2000 Sb. Slosování soutěže proběhne při slavnostním otevření 

obchodního centra v polovině září tohoto roku. Přesný termín slosování a po té i výherci budou uveřejněny v Novinách MAXIM Strakonice a na www.ocmaxim.cz

Tento vyplněný ústřižek připojte ke kopii vaší nákupní účtenky z kterékoliv provozovny OC MAXIM.

SOUTĚŽ S OC MAXIMvelká letní MAXI

KUPÓNY

1. CENA

DALŠÍ CENY

3. CENA

Samsung 3D LED FullHD Smart TV
úhlopříčka: 40“ (101cm)

2. CENA

Fotoaparát s výměnnými objektivy a systémem bez zrcadla

FullHD videokamera

Obchodní Centrum

2
0

0
K

č

3x 200Kč3x 200Kč1x
MANIKÚRA
PEDIKÚRA

PAVLA CHADRABOVÁ3x POUKÁZKA NA 
50ks fotografi e 

10x15cm

FUJI DIGITAL IMAGING SERVICE

200Kč3x

16. června - 9. září 2011


