
Noviny

1

MAXIM DAY - den otevřených dveří
pátek 21. 10. 2011 od 14.00 do 19.00 hodin

Rekonstrukce OC MAXIM se zdárně dostává do své 

druhé fáze. První etapa, která započala 7. 4 .2011 

a zahrnovala zateplení objektu, novou fasádu, nová 

okna a výkladce, se dostala ke zdárnému konci 

a začíná druhá etapa, tzn. rekonstrukce uvnitř 

samotného obchodního centra, především v jeho 

hlavním traktu. Ta bude dokončena na přelomu září 

a října. Do podvědomí občanů Strakonic se již také 

vžil nový název OC MAXIM, který nahradil původní 

OD Labuť.

Provozovatel obchodního centra, společnost 

SRSoft, ve spolupráci s MěKS Strakonice připravuje 

slavnostní zahájení provozu nově zrekonstruovaného 

moderního OC MAXIM pod názvem „MAXIM DAY 

- Den otevřených dveří“, který je naplánován na 

pátek 21. října od 14.00 do 19.00 hodin. Během 

akce bude pro Vás připraven bohatý kulturní 

program a soutěže pro děti i dospělé. Na závěr bude 

vylosována „VELKÁ MAXI SOUTĚŽ S OC MAXIM“,  

která již probíhá od 16. června. Pořadatel prodloužil 

možnost zúčastnit se jí do pátku 21. října 2011 . Na 

pátek 21. října bude také připraveno velké množství 

akčních nabídek v provozovnách OC MAXIM. Více 

o této akci Vám prozradíme v dalším vydání těchto 

novin. Stačí, když si termín poznamenáte do svých 

diářů …

Pokud chcete být více informováni o akcích, 

nabídkách a aktualitách z OC MAXIM, neváhejte 

a staňte se našimi příznivci na Facebooku - stačí 

dát „To se mi líbí“ na stránce http://www.facebook.

com/OCMAXIM. Pro naše příznivce na Facebooku 

připravujeme zajímavé soutěže.

Rekonstrukce OC MAXIM pokračuje - PROVOZ NEPŘERUŠEN
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NOVÁ PROVOZOVNA V OC MAXIM 
VELKÝ TABÁK ŠEFRÁNKOVÁ
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Až budete číst tyto srpnové „Noviny MAXIM 

Strakonice“, bude již v přízemí našeho obchodního 

centra nově otevřena zcela nová provozovna 

„VELKÝ TABÁK ŠEFRÁNKOVÁ“, která bude největším 

obchodem tohoto typu ve Strakonicích. Jedinečná 

hlavní trafi ka rodiny Šefránkových pod názvem 

„VELKÝ TABÁK“ Vám na 68 m2 prodejní plochy 

nabídne vše, na co jste zvyklí již ve stávajících 

provozovnách v OD PRIOR i u ČZ, a zajisté i něco 

navíc. Otevírací doba bude od pondělí do pátku od 

5.30 do 20.00 hodin, v sobotu od 6.00 do 19.00 

hodin a v neděli od 8.00 do 19.00 hodin. Široký 

sortiment denního tisku, časopisů, tabákových 

výrobků, DVD titulů a doplňkového sortimentu jistě 

uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka. Také si zde 

můžete vsadit Vaší oblíbenou Sportku nebo využít 

služeb společnosti Fortuna. Každý den se o Vaši 

spokojenost bude snažit majitelka Jana Šefráková 

se svými chlapci a děvčaty.  Zárukou kvality je 

zajisté i zkušenost majitelů, kteří tuto činnost 

provozují od roku 1991.

To se mi líbíTo se mi líbí

Chcete si přečíst naše noviny s týdenním
předstihem? Staňte se našimi fanoušky

na profi lu OC MAXIM
http://www.facebook.com/OCMAXIM

To se mi líbíTo se mi líbí

Chcete znát aktuální novinky a akce z naší 
kavárny? Staňte se našimi fanoušky

na profi lu MAXIM CAFE
http://www.facebook.com/MAXIMCAFE
Soutěžte do 30.9.2011 o 3 konzumační

kupóny v hodnotě 200Kč.

OC
Strakonice

Strakonice

VÝROBAVÝROBA
RAZÍTEKRAZÍTEK
kopírování, skenování, 

faxování, stahování z USB, 
tisk z e-mailu, laminování, 

kroužková vazba 
prodej kancelářských a 

školních potřeb, nabídka 
značkových, luxusních per 

Parker a Pentel

na kalendáře 2011
30% sleva30% sleva
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Rádi bychom vám představili naší fi rmu OLYMPIA 

PAPÍR s.r.o. Již 15 let se úspěšně zabýváme 

maloobchodním i velkoobchodním prodejem 

papírenského zboží, školních a kancelářských  

potřeb, a za tuto dobu jsme si vybudovali pevnou 

pozici na trhu.

Vše co potřebujete doma i v kanceláři
Jak již jméno fi rmy napovídá, největší náplň 

prodeje tvoří papír a to ve všech podobách.

 Počínaje balicím papírem a konče speciálními 

papíry pro tiskárny, kopírovací stroje a foto papíry. 

Alba, památníčky, barevný dopisní papír i barevné 

obálky doplňují zboží v sortimentu papír.

Dalším velkým okruhem zboží jsou kancelářské 

potřeby. Tady vám můžeme nabídnout klasický 

sortiment od kancelářských sponek přes děrovačky, 

sešívačky až po různé pořadače, rychlovazače a 

jiné. Zajímavou nabídkou v tomto oboru, je možnost 

objednání různých přístrojů pro vaši kancelář. Jsou 

to zejména různé skartovací, laminovací, řezací 

přístroje, ale také prezentační tabule a jiné, vše co 

nabízí náš katalog.

Letos se snažíme rozšířit sortiment o zboží 

potřebné k party oslavám a grilováním. Nabízíme 

kelímky od 2cl po 0,5l, tácky obdélníkové i kulaté, 

ubrousky, alobal a tácky na gril. V sortimentu máme 

taky balónky a lampióny.

Pro školáky i předškoláky
Školní potřeby nejžádanější zboží v září, ale i 

během roku. Mimo klasických sešitů a obalů na 

knihy a sešity nabízíme školákům také oblíbená 

pera Tornádo, speciální pera a pera pro leváky. 

Tužky, náplně do propisek, pravítka, trojúhelníky a 

kružítka jsou samozřejmě u nás také k dostání.

Děti tady najdou velký výběr omalovánek, 

vystřihovánek a pexes. Čtvrtky a pastelky, progresa, 

voskovky nebo vodové barvy patří k sobě. Oslavy 

našich nejmenších zpestří balónky, lampióny, ale i 

barvy na tvář nebo křídy k malování na chodník.

Doplňkové služby
Jako doplňkovou nabídku na naší provozovně 

nabízíme kopírování do velikosti A3, samozřejmostí 

je barevný tisk. Větší rozměry, a to až do velikosti 

A0, jsme schopni zajistit do 24 hodin. Vytiskneme 

vaše dokumenty z donesených nosičů, CD, fl ashky, 

nebo i e-mailu. Vytištěné dokumenty vám svážeme 

kroužkovou vazbou, popřípadě zalaminujeme 

do fólií. Nabízíme také skenování a odeslání 

dokumentu e-mailem, popřípadě faxem.

Co nabízí velkoobchod
Pro podnikatele a fi rmy můžeme nabídnout slevy 

při větším odběru zboží nebo při pravidelném 

nákupu v naší provozovně.

Naše fi rma má ,,Chráněná pracovní místa“, 

proto můžeme podle zákona č. 435/2004 Sb. (o 

zaměstnanosti a zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením a náhradním plněním), poskytovat 

náhradní plnění. To znamená, že pokud má Vaše 

fi rma víc jak 25 zaměstnanců a nezaměstnává 

žádnou osobu se zdravotním postižením, tak 

fi nanční částka za nákup v naší fi rmě se odečítá od 

odvodu do státní pokladny.

NABÍZÍME
• papír - xerografi cký, speciální, faxový, tabelační, 

kartony, pokladní kotoučky, sešity, bloky, 

záznamní knihy, diáře, samolepicí bloky, záložky, 

etikety, obálky obyčejné i bublinkové, tiskopisy,

• doplňky k PC - diskety, CD, DVD, čisticí 

prostředky, podložky pod myš,

• psaní a rýsování – pera kuličková, pera gelová, 

pera plnicí, kombinované psací potřeby, psací 

soupravy, popisovače, značkovače, zvýrazňovače, 

náplně a tuhy, kružítka, pravítka, mazací pryže,

• archivace - pořadače, odkládací mapy, 

rychlovazače, závěsné desky, zásobníky, 

zakládací obaly, obaly na CD, spisovky, boxy, 

rozdružovače, desky, podložky,

• sešívače a děrovače - děrovače, sešívače, 

vytahovače spojovačů, spojovače, klipy, 

připínáčky, špendlíky, nůžky, nože, ořezávátka,

• lepení a korekce - lepicí tyčinky, lepidla, lepicí 

pásky, opravné laky, opravné tužky, opravné 

rollery,

• kancelářské doplňky - nástěnky, tabule, 

magnetické tabule, boxy, drátěný program, 

kalkulačky, vizitkáře, datumky, razítka, razítkové 

barvy,

• ostatní - ubrousky, utěrky, pytle na odpadky, 

motouzy, balící papíry, sáčky, tašky, folie, kelímky, 

tácky atd.

OLYMPIA PAPÍR - papírnictví pro vás

Jaroslav Šálek

Péče o pleť po dvacítce:
Nejdůležitější péčí po překročení „dvacítky“ je 

prevence a výživa. K biologickému stárnutí pleti 

začíná docházet již kolem dvacátého roku života, 

kdy se v pleti přestává tvořit kolagen. Kolem 

pětadvacátého roku života se mohou objevovat i 

první vrásky. Důležitá je prevence a péče, která 

uchová mládí pleti co nejdéle. 

Jak na to:
• pravidelně pečujeme o pleť a chráníme jí před 

škodlivými slunečními paprsky 

• mezi základní pravidla v každém věku patří 

dokonalé odlíčení pleti před spánkem (zbavíte 

pleť nejen make-upu, ale také z ní odstraníte 

veškeré nečistoty, které se v ní přes den usadí) - 

tento rituál pomáhá pleti lépe dýchat a usnadňuje 

pleti regeneraci

• čistící přípravky používáme dle typu naší pleti 

(není vhodné pokožku příliš vysušovat)

• k omývání pleti je nejvhodnější vlažná voda 

(studená nebo příliš teplá voda způsobuje 

popraskání žilek)

• před spánkem naneseme na pleť noční krém, 

zvolený k našemu typu pleti (krém by měl 

pokožku především hydratovat)

• pleť se regeneruje nejlépe při spánku

Škodlivé UV záření:
• nejlepší ochranou je ještě před nanesením make-

upu ošetřit pleť ochranným krémem obsahující 

UV fi ltr

• krém pomůže pleť chránit před nežádoucími 

slunečními paprsky, které napomáhají stárnutí 

pleti, ale i dalšími problémy, které může UV 

záření způsobit (pigmentové skvrny, popraskané 

žilky, vrásky, rakovinu kůže)

Péče o pleť po třicítce:
Po překročení „třicítky“ pomáhá nejvíce prevence. 

O pleť pečujeme stejně jako po dvacítce, jen 

musíme podstatně více dbát na prevenci. První 

vrásky oddálíte nejen pomocí krémů, ale i 

životosprávou. Už to není taková legrace jako ve 

dvaceti, protože pleť ztrácí hydrataci, pružnost, 

pevnost. Postupně se snižuje funkce kožní vazivové 

tkáně, začínají se tvořit drobné linky, vrásky, které 

se postupem času prohlubují a prohlubují.

Pleti můžeme pomoci nejen kvalitní pleťovou 

kosmetikou, ale také kvalitní, dobře vyváženou 

stravou bohatou na živiny, vitamíny a stopové prvky. 

Nesmíme zapomínat na pravidelný dostatečný 

příjem tekutin. Pro vzhled pleti nejsou vhodné 

drastické dietní režimy!

Pomoc, moje pleť stárne!
pokračování na str. 4
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Společnost Honda je nejlépe hodnoce-
ná značka výrobců zahradní techniky.  

Zahradní stroje Honda se vyznačují 
zejména spolehlivými, úspornými 
a ekologicky šetrnými 4taktními 
motory, precizním zpracováním 
a desítkami technologických 
detailů, které dělají práci poho-
dlnější, přinášejí radost a zajiš-
ťují dokonalý výsledek. Miliony

lidí po celém světě mají na 
svých zahradách stroje Honda. 

Stanete se také majitelem Hon-
dy? Nyní je ten nejlepší čas, protože 

Honda má pro Vás řadu výhodných nabídek!

Jediná sekačka, která má dva 
nože pro dokonalou práci =

· dokonalý sběr vlhké a přerostlé trávy

· snadný start a jednoduchá obsluha

· výkonný, tichý motor s nízkou spotřebou

· doživotní záruka na skelet

· integrovaný mulčovací systém

 Mulčovací sada ZDARMA! 
 (HRG 465 SDE)

· kvalitní, tichý  motor  s automatickým 
 sytičem

· dokonalý sběr i přerostlé a vlhké trávy

· turbosací efekt

· snadný start a jednoduchá obsluha

· stejné palivo jako do sekačky

· bez kouře a hluku

· snadný start a obsluha

· malá spotřeba paliva

· nízké vibrace nezatěžují organismus

· ergonomické polstrované popruhy 
 šetří záda obsluhy

UMK 435
4takt, to je konec míchání 
oleje do benzínu!

Křovinořez HONDA 
Sekačka HONDA Sekačka HONDA

HRX 537
to nejlepší od Hondy

Zahradě to nejlepší,
teď za ještě lepší cenu
+ kanystr zdarma

Stroje uvedené v této nabídce nekoupíte v běžných hobby marketech, nebo 
v běžných prodejnách se zahradní technikou, ale u níže uvedených prodejců, 
kteří vám odborně poradí, všechny stroje předvedou a naservisují. Kompletní 
přehled prodejců zahradní techniky HONDA najdete na internetových stránkách. 

www.honda-stroje.cz

Praha – Velká Chuchle, Honda Power Equipment, U Závodiště 251/8, tel.: 283 870 136 • Liberec, Honda Power Equipment, Doubská 1207 - u Baumaxu, tel.: 602 750 656 
• Ostrava, Honda Power Equipment, Místecká x Rudná, tel.: 596 781 718 • Libice nad Cidlinou, Vari a.s., Opolanská 350, tel.: 325 607 336 • Baška, Jan Foldyna, Baška 41,
tel.: 558 649 049, 606 939 787 • Benešov, Tomáš Dvořák, Křižíkova 2178, tel.: 317 722 089, 777 944 710 • Beroun, Dartek s.r.o., Kollárova 861, tel.: 311 685 506, 
777 706 366 • Brandýs nad Labem, Jiří Jonák, F.X. Procházky 24, tel.: 604 437 887 • Brno, Jaroslav Toninger, Mírová 15, tel.: 548 531 294 • Brno, Nečas - zahradní technika,
Přadlácká 2, tel.: 549 246 442 • České Budějovice, Agrozet CB, a.s., U Sirkárny 30, tel.: 389 012 230 • České Budějovice, Stryhal stroje a nářadí, Pražská 288, tel.: 
387 020 810 • Dvůr Králové nad Labem, Pavel Serbousek - Logo, Palackého 111, tel.: 499 622 496 • Jičín, AB Profi  s.r.o., Koněvova 199, tel.: 493 525 565 • Jihlava, 
Marreko s.r.o., Romana Havelky 2, tel.: 567 220 595 • Karlovy Vary, MBN - Jana Slouková, Dolní Kamenná 1035/12, tel.: 353 565 419 • Litomyšl, SP Služby Petr 
Sedláček, Na Lánech 93, tel.: 777 056 195 • Litvínov - Loučná, Rawa s.r.o., Podkrušnohorská 153, tel.: 476 731 297 • Louny, Rawa s.r.o., Husova 550, tel.: 603 110 976,
415 655 403 • Nepomuk, AT SERVIS spol. s r.o., U Sokolovny 556, tel.: 377 221 789 • Opava, Oldřich Plašil - Silex, Ratibořská 125, tel.: 553 732 554 • Pardubice, Keřka 
s.r.o., Fáblovka 518, tel.: 466 644 621 • Plzeň, Agrowest s.r.o., Hřbitovní 29, tel.: 377 462 108-9 • Praha - Dolní Břežany, AWP s.r.o., Ke Zvoli 794, tel.: 722 922 206 
• Přerov, Konvička s.r.o., Malá Dlážka 14, tel.: 581 737 028 • Příbram, Miloslav Švagr, Obecnická 277/1, tel.: 721 322 918 • Rajhrad u Brna, Stroje Polák - sdružení, 
Syrovická 619. tel.: 547 229 165 • Strakonice, Jiří Milisterfer - Agrom, Volyňská 145, tel.: 383 324 405 • Rychnov nad Kněžnou, Milan Roušavý, Lipovka 118, tel.: 
494 534 182 • Smržice, Vítězslav Šoustal, Koupelky 406/1, tel.: 582 381 112 • Sopřeč u Přelouče, Krtkův ráj - zahradní technika, Sopřeč 114, tel.: 466 946 127 
• Týniště nad Orlicí, Agrico s.r.o., Čapkova 802, tel.: 494 372 038 • Uherský Brod, Ing. Dušan Kočař, U Olšavy 1611, tel.: 572 633 700 • Zlín, Largo CZ s.r.o., tř. Tomáše 
Bati 161, tel.: 577 019 089 • Zubří, Antonín Šupler, U Bečvy 261, tel.: 571 658 001 • Žďár nad Sázavou, ZAHRADA VYSOČINA s.r.o., Brodská 104, tel.: 566 627 075

HRG 465 IZY
cenově dostupná sekačka

původní cena 11 990 Kč

od 9 990 Kč
UMK 425 LEET
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Jiří Milisterfer- AGROM, Volyňská 145, Strakonice 386 01

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



Vhodné potraviny pro zdravou, pružnou a 
dobře vypadající pleť:
• pomeranče, kiwi, rybíz, citron, brokolice, rajčata, 

špenát (mají vysoký obsah vitamínu C, který 

pomáhá prokrvovat pokožku a navíc působí 

antioxidačně)

• ořechy, mandle, slunečnicová semínka, sezam, 

klíčky (mají vysoký obsah vitamínu E, který 

pomáhá chránit pleť před škodlivým UV zářením)

• papriky, mrkev, mléčné výrobky (mají vysoký 

obsah vitamínu A, který pomáhá chránit před 

vznikem pigmentových skvrn a pomáhá pokožku 

regenerovat)

Péče o pleť po čtyřicítce:
Po překročení „čtyřicítky“ nastává pro pleť 

zlomové období. Teprve nyní se pozná, jak 

dobře jste se v předchozích letech o pleť starala. 

Pokožka se stává méně pružnou. Pokud nebylo o 

pleť dostatečně pečováno, může být dehydrovaná, 

unavená a mdlá. Mohou se začít objevovat 

pigmentové skvrny a červené žilky. Pokud péči 

nezvládnou krémy, máme tu jako další záchranu 

pleťová séra. Příznaky stárnoucí pleti se zastavit 

nedají, můžeme je svou péčí pouze zpomalit.

Pečovat však nyní musíme již cíleně. Nyní, 

bychom měli začít pořizovat kvalitnější kosmetiku 

než doposud, zaměřenou cíleně na problémy s 

pokožkou (vrásky, pigmentové skvrny). Pleť v tomto 

věku potřebuje kvalitní kosmetiku, dostatečnou 

hydrataci, výživu pleti a UV ochranu.

Důležitá je také správná životospráva, omezení 

alkoholu a kouření! Na prvním místě stále 

zůstává důkladné a pravidelné čištění pleti. Nyní 

bychom měli krom večerní péče začít i s péčí 

ranní. V tomto věku je důležité používat vícero 

kosmetických přípravků (odličovač očí, pleťové 

mléko, pleťovou vodu atd.). Z pleti je důležité 

odstranit veškeré přes den nasbírané nečistoty

(prach, pot, maz a především make-up). Po 

odlíčení je pleťovým odličovačem je vhodné pleť 

dočistit pleťovým mlékem a zklidnit pleťovou 

vodou. Takto očištěná pleť je připravena přijímat 

látky z krémů a pleťových sér. Velkou roli hraje 

výběr vhodného očního a pleťového krému, který 

by se měl přizpůsobit nejen typu, ale i stavu pleti.

Pleťová séra:
Pokud chcete své pleti dopřát opravdovou 

péči, pořiďte si sérum. Jeho posláním je dopravit 

do pokožky účinné látky, které jsou v sérech ve 

vyšší koncentraci. Ztrátu pružnosti obnovují séra 

liftingová, nedostatek hydratace séra hydratační.

Jednou za týden pak aplikujte masku a 

samozřejmě nezapomínáme na peeling obličeje.

Péče o pleť po padesátce:
Po překročení „padesátky“ bojujeme v péči o pleť 

do hloubky. Už víme, co naše pleť potřebuje, a co 

jí naopak škodí. Pleť bývá sušší, což je způsobeno 

nejen hormonálně, ale souvisí s degenerací 

mazových i potních žláz. Největší změnou prochází 

pleť v období menopauzy. Je tedy vhodné opět 

kosmetiku změnit a zaměřit se na kosmetiku, 

které bude naši pleť vyživovat. Ochranné krémy 

obsahující UV fi ltry jsou pro pleť dennodenní 

samozřejmostí. Přípravky v tomto věku by měly 

obsahovat speciální složky (zlato, kaviár, platinu, 

různé rostlinné extrakty), které pleti dodají přesně 

to, co potřebuje. Každá žena by v tomto věku měla 

vlastnit: pleťový krém, krém na oční partie, krém 

na krk a dekolt.

Hloubková péče:
Dvakrát do roka je vhodné také použít speciální 

kosmetickou kúru, kterou si každá žena může 

provádět doma. Spočívá v aplikaci ampulí s 

vysokou koncentrací účinných látek. Používá se 

většinou jednou denně po dobu 4 - 6 týdnů. 

Pár účinných pomocníků v boji proti vráskám:

*VELD´S AGE KILLER - zabíječ vrásek

Koncentrované sérum působí na buňky jako 

elektrošok, probudí unavené buňky. 

Stimuluje, redukuje všechny známky stárnutí, 

navrací pevnost, pružnost, zářivost a mladistvý 

vzhled. Aplikuje se jednou denně pod krém.

*Skin Caviar Luxe Cream 50ml - luxusní 

zpevňující krém s obsahem kaviáru

„Top krém na pleť obličeje se zpevňujícími účinky“. 

Zpevňující a pleť vypínající krém dodá pleti výživné 

látky a bohatou hydrataci. Jedinečné složení 

poskytuje zářivý vzhled. Vhodný pro všechny typy 

pleti.

*TALIKA Light Duo® - omlazení působením světla

Nabízí komplexní péči v boji proti stárnutí 

bez vedlejších účinků, podráždění, pocitu 

pálení nebo zčervenání. Zpevňuje, vyhlazuje a 

rozjasňuje pleť, redukuje vrásky a jemné linky, 

zesvětluje pigmentové skvrny. Účinnost prokázána 

dermatology u 100 % testujících po měsíci 

používání.

*Všechny uvedené produkty zakoupíte na 
stránkách www.penta.cz nebo v prodejně 
Penta CZ, Povážská 266, Strakonice.

A co na závěr dodat? V každém případě používejte 

kosmetiku vhodnou pro váš věk. Používáním 

nevhodných krémů pleti ublížíte, místo abyste jí 

pomohli.

Pomoc, moje pleť stárne!
pokračování ze str. 2

4

Úsměv je nejhezčí způsob jak ukázat své zuby. Správná péče o zuby je velice 

důležitá! dm Vám přináší nejlepší výběr produktů vlastní značky, které jsou vysoce 

kvalitní a za příznivé ceny! Vždyť úsměv se zářivě bílými zuby přece zapůsobí! 

„zářivý úsměv!“

Dontodent
dětská zubní pasta 
75ml s mátovou 

příchutí
19,90Kč

Dontodent
zubní pasta 125ml

Brillant weiss

cena 19,90

Dontodent
ústní voda 500ml

39,90Kč
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XA PRO 3D ULTRAXA PRO 3D ULTRA TA 2 MATTA 2 MAT EPIC CABRIOEPIC CABRIO

ELIOS 2ELIOS 2 COMET 3D GTXCOMET 3D GTX RX RELAXRX RELAX

Obuv, oblečení, batohy a ostatní zboží od značky SalomonObuv, oblečení, batohy a ostatní zboží od značky Salomon
Kromě této značky nabízíme též stany, spací pytle a karimatky HUSKYKromě této značky nabízíme též stany, spací pytle a karimatky HUSKY

SALOMONSHOP - Volyňská ulice StrakoniceSALOMONSHOP - Volyňská ulice Strakonice (v prostorách bývalého Sportu 96)
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www.axis-optik.cz

NOVÁ KOLEKCE 
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ 

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

Akce platí od 1.8. do 15.9.2011 nebo do vyprodání zásob. Slevy se nesčítají.

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

AKCE

1+1
ZDARMA

35,-35,-
47,-47,-Coco Jambo alko 

míchaný nápoj s Malibu

3 druhy bílých rumů: Bacardi,
Havana Club, Tatascan 
(Honduras)

4cl

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.

vždy v pátek a v sobotu od 18.00 hodin
Večery s...



Strakonické náměstí má své specifi kum jako 

náměstí města vzniklého, nikoliv založeného, proto 

se liší svým tvarem a vymezením prostoru, který 

zde nepřebývá.

Je zde jasná volba: buď bude náměstí jedním 

velkým parkovištěm s olejovými skvrnami na nové 

dlažbě a bude pěší vybízet k jeho urychlenému 

opuštění, nebo se na něm bude žít, to znamená 

posezení, četné předzahrádky, korzo. Budiž 

umožněn i nezbytný a opatrný obousměrný provoz. 

Řidič se na předzahrádku či do pěkného obchodu 

rád vrátí. U Markéty je parkoviště s neustále 

volnými místy.

A Parkování? Samozřejmě, nějaká místa ano. 

Ale omezené dobou stání i počtem parkovacích 

míst. Pro vyřízení úřadu, banky, zásobování, 

zadání zakázky, nakoupení, na rychlou kávu s 

kamarádkou v příjemné předzahrádce prima 

kavárničky s krátkým, třeba patnáctiminutovým 

parkováním zdarma (Tábor zlevnil parkování a má 

dnes 91% ukázněných řidičů!), první parkovací 

hodina - třeba na pracovní oběd - za levnou 

cenu a následně možná i velmi vysoká parkovací 

sazba za delší parkování. To je přece jednoduchá 

a v okolních zemích osvědčená cesta k živému 

náměstí s větší výměnou lidí a udržením obchodů. 

Nebo podporujeme cizí řetězce super-, hyper- a 

maximarketů, které sídlí na periferii města, mají 

velká parkoviště zadarmo, ale jejichž daně proudí 

do úplně cizích kasiček úplně cizích měst? Jde 

nám přece o tu naši, strakonickou, že! Ta se plní 

nejen z parkovného, ale i daněmi z obchodů a 

obchůdků. Nehledě na krámky a krámečky, které 

při utlumení provozu na náměstí utlumí svůj obrat 

natolik, že rozhodně brzy ukončí svůj provoz a 

náměstí se zklidní, ba utichne úplně. Nehleďme 

na řešení pouze pohledem chodce, ne každý z 

nás chodí či třeba může chodit po městě pěšky. 

Zjednodušme si však a zrychleme platbu za 

parkování bez zdržování u automatu, parkovné 

plaťme mobilem pomocí SMS.

O původním návrhu jednosměrného provozu na 

náměstí jsme se již s vámi radili, v oblasti náměstí, 

která bude vymezena dopravními značkami 

„obytná zóna“, jezdí ukáznění řidiči obousměrně, 

pomalu a obezřetně tak, jako všude v Evropě. 

Odpadne tím téměř nerozhodnutelné váhání, zda 

se jako řidič u pivovaru či pošty nechat „ulovit“ do 

dopravní pasti, která nás „vyplivne“ na přetížené 

nekruhové křižovatce u Hvězdy a návrat nás 

bude tak stát spoustu času, nervů a asi tři úplně 

zbytečné, drahé a zcela neekologické kilometry 

v autě. Na osazení těch správných dopravních 

značek je stále čas…

Jistě nebude škodit další diskuse s urbanisty 

nad otázkou, co je pro město „městotvorné“, 

ale především a zcela samozřejmě i debata 

se strakonickými občany s opravdovým cílem, 

zohlednit jejich doporučení. Náměstí je místem 

setkávání, dopřejme si ho i ve Strakonicích.

Vážení spoluobčané, reagujte spolu s námi na 

dění ve městě a kontaktujte své zastupitele za ODS 

se svými návrhy, starostmi a potřebami.
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Parkování na náměstí?

Ladislav Havel

Právě jsem se na internetu trochu informoval o 

tom, co se děje v opačných koutech Čech v politice. 

Nebojte se, nechci mluvit o stranách. V hlavní roli 

jsou tu nepolitičtí občané.  Ústí nad Labem, Svádov, 

Olšinky. Plánují se tu dva nové mosty a tři tunely. 

Schválení Územního plánu (což je jakási mapa, 

kde je nakresleno co se kde bude a nebude, smí a 

nesmí stavět) je na spadnutí. A, Strakonice divte se, 

tamější občané o tom ví, a dokonce se v hojném 

počtu scházejí a diskutují, aby nové megastavby 

společně podpořili nebo zavrhli. Raději zavrhli. A 

všichni ví, o co jde.

OBČANÉ (rozuměj VOLIČI) vyjádří hlasitě svůj 

zájem či nechuť. POLITICI (rozuměj na hlasech 

voličů ZÁVISLÍ), rozhodnou. Pokud si VOLIČI 

pohlídají, zda POLITICI jejich záměr prosadili 

nebo se o to alespoň pokoušeli, pravděpodobně 

je znovu zvolí. Pokud se VOLIČI většinově na 

všechno vykašlou, rozhodne o všem zbytek občanů 

(straníků), kterým POLITICI naslibují nemožné. A v 

Ústí a okolí vyrostou dva nové mosty a tři tunely, 

a v žádném případě nezbude nic na OBČANY. A 

OBČANÉ se naštvou, a příště nepůjdou (znovu 

nepůjdou) k volbám. Takže se bude plánovat ještě 

kosmodrom. Když je to lidem jedno....

Vím, že poslední řádky byly zamotané, je to asi 

takhle: Vy, jakožto občané, nemůžete vůbec nic. 

Jenom volit své zástupce. A to se Vám zdá zbytečné 

až unavující, takže neuděláte nic. Takže se nestane 

nic. Takže rozhodovat budou Ti, kteří chtějí, a kteří 

to využijí v maximální míře pro svůj prospěch. Stačí, 

když k volbám půjdou jen POLITICI a jejich straníci.

Proč tedy nadáváte se zacpanýma ušima a 

zakrytýma očima i ústy, máváte otráveně rukama? 

Pojďte se bavit o tom, co chcete, nechcete, co se 

Vám líbí, co Vás napadlo. Mluvte, prosím.

Jako protiváhu svévolného jednání radnice založili 

strakoničtí občané jedinou možnou nepolitickou 

formu veřejné kontroly (bez účasti politiků), a to 

Občanské sdružení Strakonická beseda.

Jedná se o občanskou nepolitickou aktivitu (ani 

já tam nefunguji) o sdružení obyčejných lidí, jejichž 

cílem je kontrola dodržování zákonů politiky a 

úředníky ve Strakonicích a ochrana jedinců, jimž je 

nějakým způsoben „ubližováno“.

K tomuto účelu také sdružení připravilo 

internetové stránky www.strakonickabeseda.cz.  

Stránky jsou stále ještě v plenkách, ne moc pěkné, 

ne moc přehledné, ale jsou tady. Pracuje se na 

nich. Používání je jednoduché, návod je na první 

straně, stránky jsou soukromé a necenzurované.

Sdružení Strakonická beseda Vám, jedincům i 

rodinám, může pomoci při řešení sporů s úřady, 

při získávání informací, je diskrétní, může Vás 

zastupovat, můžete zde využít zkušeností jiných 

občanů, dozvědět se pravdivě o situaci ve městě, 

můžete i nesouhlasit a oponovat. Je to volná 

občanská diskusní platforma, jejímž účelem 

je vyjasnit Vaše problémy a nabídnout řešení. 

Nemusíte být členem, přesto ho můžete zdarma 

využít. Sdružení není všemocné, ale ze zákona je 

partnerem městského úřadu i jiných organizací 

a nelze jej přehlížet a nerespektovat. Sdružení 

Strakonická beseda připravuje také svou tiskovou 

podobu. Ve Strakonicích je totiž velmi obtížné 

někde v tisku publikovat Váš názor, výjimkou je jen 

několik menších médií, jedním z nich jsou bohudíky 

i tyto noviny MAXIM. Děkujeme za svobodu projevu 

v Maximu. O činnosti Strakonické besedy, o sídle 

kanceláře, kontaktech a dalším Vás budeme 

informovat příště. Dnes pouze e-mail, který prý již 

funguje: besedastrakonice@gmail.com.

Tímto článkem se Vás pokouším přesvědčit o tom, 

že každý z Vás je schopen ovlivnit svou budoucnost, 

budoucnost svých dětí a spokojené dny na tomto 

světě, přesvědčit, že není třeba velkých činů ani 

póz, že stačí Váš zájem se informovat a promluvit.   

Promiňte mentorský tón, býval jsem učitelem.

P.S.: Jak se zdá, občané kolem Ústí besedovali a 

vyjádřili se, vládnoucí politici se samozřejmě bojí, 

že by již příští roky vládnout nemuseli, lidem raději 

naslouchají, a stavět se asi nebude!

Pojďme besedovat.

B. Hrdlička
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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

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

poradenství, opravy brýlových obrub.
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

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

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

www.ocmaxim.cz, www.facebook.com/ocmaxim

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 

VELKÝ TABÁK 
ŠEFRÁNKOVÁ

Prodej tisku a tabákového zboží.
Přízemí OC MAXIM

            Pondělí   5:30 - 20:00
            Úterý   5:30 - 20:00
            Středa   5:30 - 20:00
            Čtvrtek   5:30 - 20:00
            Pátek   5:30 - 20:00
            Sobota   6:00 - 19:00
            Neděle   8:00 - 19:00

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
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Zamkni si svět do foťáku - test širokorozsahových zoomů

Jak býti na dovolené co nejlépe vybaveni, 
aby nám nic neuteklo

Právě vypukla ta hlavní sezóna dovolených. A 

mnoho lidí přemýšlí o tom, co si vzít s sebou 

za fotoaparát. Potřeby jsou klasicky velmi 

protichůdné. První varianta je ta malá krabička 

/kompakt/, kterou jsme měli vloni. Je velmi 

skladná, dobře se nosí a všechno dělá za nás. 

Ale to už se nám moc nelíbí, dělá si co chce a 

většinou vůbec nerespektuje naše „umělecké“ 

záměry. A to vůbec nemluvím o tom, že bychom 

chtěli vyfotit něco v dálce a prostě na to 

„nedosáhnem“ nebo se nám nedej bože podaří 

úžasná fotografi e a my jí nemůžeme hodně 

zvětšit, protože náš čip je sice obdařen miliony 

pixelů, ale je to přitom taková malá chudinka. 

Varianta druhá je ve stylu National Geografi c či 

Reuters. Vybereme zbylé úspory, které nám zbyly 

po zakoupení zájezdu, a nakoupíme jedno či dvě 

„těla“ a několik patřičných objektivů. Tato varianta 

má několik drobných nevýhod. Stojí to zbytečně 

mnoho peněz, ale ani v praxi to nemusí být zcela 

komfortní. Není nic příjemného trnout v letadle, 

jak moc vám s vaší těžkou, a hlavně drahou 

taškou, letuška prskne do přihrádky. I když se jí 

snažíte pomoci, často neuspějte, protože to má 

v popisu práce. Ostatně při cestování autem to 

není o moc lepší, protože deset minut fotíte a po 

zbytek času hlídáte, aby vám někdo vaše úžasné 

mašinky neukradl. Došli jsme proto po letech 

praxe k takřka ideálnímu řešení.

Co jsme testovali
Varianta tři je velmi jednoduchá. Klasická 

jednooká zrcadlovka doplněná širokorozsahovým 

zoomem. Hlavním důvodem, proč volit právě 

zrcadlovku, je její kvalita a výkon především 

poté, co jejich ceny výrazně poklesly. To se týká 

i širokorozsahových objektivů. Ty jsou ideálním 

kompromisem mezi dostatečnou kvalitou, 

komfortem, hmotností i cenou.  Proto jsme se 

rozhodli, že právě tuto kombinaci otestujeme 

jako velmi dobré řešení na dovolenou, a to od 

pěti různých značek formátu DX. Nezajímal nás 

tentokrát jako hlavní fotoaparát (protože ten si 

může každý vybrat od levných až po drahé), ten 

jsme vnímali  pouze jako „nosič objektivů“. Ale 

právě objektivy. Především proto, že na nich 

závisí v největší míře konečný výsledek. Jejich 

optické vlastnosti jsou tím hlavním prvkem, který 

ve většině situacích určuje, zda-li fotografi e bude 

kvalitní či nikoliv.

Jak jsme hodnotili
Hodnotit objektivy lze podle mnoha kritérií. 

Například podle absolutní optické kvality, 

rychlosti ostření, hmotnosti, poměru ceny 

a výkonu. Pravidla testů jsme stanovili ryze 

prakticky pro tento konkrétní úkol. Tedy dovolená 

a možnost co nejširšího ohniskového rozsahu 

a tedy i co největší univerzality. S rozumnou 

hmotností i cenou. Hodnotili jsme tak, že v 

případě, že v optické kvalitě nebyl větší rozdíl, 

pak jsme dali přednost především rozsahu 

ohniskové vzdálenosti tichosti ostření a komfortu 

práce. Tedy, jestliže  například na velkoformátové 

fotografi i je rozdíl v kresbě a ostrosti minimální, 

pak je rozhodně v dalším posuzování výraznou 

výhodou právě větší ohniskový rozsah. I proto, 

že zkonstruovat objektiv s větším rozdílem 

ohniskové vzdálenosti je výrazně náročnější než 

s menší. Zvláště náročné je to u modelů, kde 

ohnisko přechází od objektivu širokoúhlého až po 

dlouhý teleobjektiv. Což v našem případě bylo u 

všech testovaných modelů. U některých více, u 

dvou méně. Jak již bylo řečeno dalším důležitým 

aspektem je hlučnost motoru, zvláště tam kde 

nadměrným hlukem můžeme nejen negativně 

ovlivnit objekt, ale nadměrný hluk je nepříjemný i 

pro fotografujícího.

AF-S DX Nikkor 18-200 f/3.5-5.6G ED VR II
cena: 19 990 Kč
Průměrný objektiv nadprůměrného výrobce. 

Opticky dobrý, ale oproti těm nejvýkonnějším 

má nižší rozsah ohniskové vzdálenosti. A to se 

počítá. Máte-li rozdíl teleobjektivu v ekvivalentu 

na klasický kinofi lm 200 či 270 mm, to je 

opravdu velký rozdíl především proto, že v 

formátu DX je vše v  koefi cientu okolo 1.5, tedy 

ku klasickému kinofi lmu. Dvoustovka je vlastně 

třístovka a dvěstěsedmdesátka přes čtyři sta, 

a to už je docela slušný rozdíl. V případě, že 

použijete telekonvertor 1.5, pak se tento rozdíl 

ještě zvětšuje.

Objektiv má překvapivě velmi úzký  zoomový 

prstenec umístěný na opačném místě těla než 

mají všechny ostatní testované modely. U vnější 

části, tedy v těsném sousedství u sluneční clony. 

Díky jeho neobvyklému umístění a především 

malé šíři, nám nepadl dobře do ruky. Nepomohla 

tomu ani velmi kvalitní guma prstence s 

dostatečně robustními drážkami. Hlavním 

problémem však je, jako u univerzálního objektivu, 

stejně jako u obdobného Canonu, relativně krátká 

ohnisková vzdálenost. To můžete vyřešit dvěma 

způsoby. Buď si vzít ještě jeden delší objektiv, což 

postrádá ono kouzlo kompaktního řešení, nebo 

použít telekonvertor, což je na úkor kvality jinak 

opticky dobrého modelu. Rozdíl o půl clony lepší 

světelnosti při nejdelším ohnisku tedy 5,6 oproti 

6,3 se nám v praxi jeví jako zanedbatelný. Je 

relativně robustní o hmotnosti 565 gramů.

Výhody: dobrá optická kvalita

Nevýhody: oproti konkurenci malý rozsah 

ohniskové vzdálenosti, horší poměr cena výkon

Hodnocení: dobrý

Sigma 18-250 f/3.5-5.6 DC OS
cena: 14 900 Kč
Design Sigmy je také víceméně evoluční. A to jak 

na prstenci manuálního ostření, tak i na prstenci 

zoomu. Pracovalo se nám s nimi však o mnoho 

lépe, než s prstenci objektivu Sony, ale hůře než 

například s Tamronem. Opticky je tato Sigma 

dobrá ostatně tak jako většina objektivů v testu 

/628 gramů/. Samozřejmě například u objektivu 

s vysokou světelností či profi  objektivu, který 

musí ledacos vydržet, bychom tuto hmotnost 

rádi brali, protože svědčí o použití kvalitních a 

pevných materiálů. U univerzálního „kompaktu“ 

nám větší váha spíše vadí. K horším vlastnostem
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však patří i vyšší hlučnost motoru ostření. Nejvíce 

nám však vadí ovládání zoomu. Zatímco u 

ostatních modelů otáčíte prstencem jakž takž 

lineárně, u Sigmy musíte v každé ohniskové 

oblasti použít jinou sílu k dosažení jeho pootočení. 

To je velmi nepříjemné a poměrně značně tato 

vlastnost snižuje komfort práce. Stabilizace  

obrazu pracuje normálně a nejevila se ani lépe 

ani hůře ve srovnání s ostatními objektivy v testu, 

které jsou optickou stabilizací vybaveny. Mimo 

vyšší hlučnost a vyšší hmotnost či nekontinuální 

otáčení zoomu může být tento objektiv oblíbený 

pro dobré optické vlastnosti.

Výhody: optická kvalita, dobrý poměr cena výkon

Nevýhody: nejvyšší hmotnost, nepřesná 

mechanika a nekomfortní ovládání zoomu

Hodnocení: dobrý

Sony DT 18-250mm f/3.5-6.3
cena: 15 390 Kč
První nás zaujal design. Jemné proužky ručního 

ostřícího i zoomového prstence nejsou  dle našeho 

názoru pro rychlou práci dostatečně komfortní. 

Při práci nám prsty po nich lehce klouzaly. 

Nenadchly ani vzhledově. Svým nenápaditým 

designem nám trochu připomínaly některé 

modely ze sedmdesátých či osmdesátých let 

minulého století.   Opticky je tento objektiv však 

dobrý a patřil v testu k těm nejlepším. Cena není 

zrovna nejlepší, uvážíme-li, že nemá stabilizaci, 

která je umístěna v těle přístrojů.

Smutné je, že i když byste měli koupením 

fotoaparátu Sony posléze význačně ušetřit, 

nákupem objektivů /které jsou bez stabilizace 

výrazně jednodušší konstrukce/, jak je patrno 

na tomto objektivu, není tomu  tak. Vezmeme-li 

v úvahu, že obecně je stabilizace v těle přístroje 

méně účinnější než ta v nejnovější objektivech, 

pak i zde je to, byť jen menší, nevýhoda. Také 

v oblasti hlučnosti si nestojí nejlépe. Konkrétně 

byl z testovaných v tomto ohledu nejhorší. I přes 

některá tato negativa tento objektiv v celkovém 

hodnocení v této kategorii uspěl velmi dobře, 

především díky velmi dobré optice, velkému 

rozsahu a výborné kompaktnosti /hmotnost 440 

gramů/.

Výhody: dobré optické vlastnosti, kompaktní 

provedení

Nevýhody: jemný nepraktický zoomový prstenec, 

hlučný motor ostření

Hodnocení: velmi dobrý

Tamron 18-270 f/3.5-6.3 Di II VC PZD
cena: 13 490 Kč
Průkopník širokorozsahových zoomů. Zatímco 

dříve se tomuto řešení mnozí posmívali, dnes 

se již snaží jít obdobnou cestou i ostatní výrobci. 

Nicméně Tamron již léta vlastní primát zoomu s 

největším rozsahem. První objektiv tohoto typu 

byl Tamron 18-250 mm a jako rekordman se 

udržel opravdu dlouho. Postrádal však některé 

moderní prvky jako je stabilizace. Současná 18-

270 f/3.5-6.3 Di II VC PZD  má stabilizaci, která 

patří k absolutně nejvýkonnějším a ohnisková 

vzdálenost se zvýšila o symbolických 20 mm. 

Celková charakteristika však je obdobná. Velmi 

kompaktní objektiv, spolu se Sony nejmenší 

a nejlehčí v testu /450 gramů/. Dobře řešený 

prstenec zoomu. Vypadá dobře, také se 

příjemně drží díky hrubému drážkování a vhodně 

zvolenému materiálu. Hlavní novinkou je zcela 

nový piezzo motor, který je velmi tichý a jeho 

chod velmi přesný. Snad jedinou nevýhodou je 

při použití telekonvertoru nepatrně horší kresba v 

některých ohniscích. To však může být způsobeno 

spíše horším sladěním konvertoru a objektivu 

než optickými vlastnostmi objektivu, které jsou 

bez konvertoru velmi dobré. V souhrnu všech 

vlastností tento objektiv zvítězil nejen vzhledem 

k největšímu rozsahu ohniskové vzdálenosti, ale 

i velmi kompaktnímu provedení, tichému motoru, 

a nízké hmotnosti. Tedy na dovolenou či tam, kde 

požadujeme co nejkompaktnější provedení.

Výhody: největší rozsah ohniskové vzdálenosti, 

velmi dobrý poměr cena výkon, tichý motor

Nevýhody: menší sladění s telekonvertorem

Hodnocení: vítěz testu

Canon EFS 18-200 f/3.5-5.6 IS
cena: 11 990 Kč
Zklamání. I když je Canon značkou, která patří k 

absolutní špičce pro profesionály, nemusí to dle 

našeho názoru znamenat, že to nutně musí platit 

i u kategorie relativně levných modelů. Začíná 

to již vzhledem. Podle našeho názoru objektiv 

působí lacině jako zcela obyčejný „seťák“. Tedy 

to nejlacinější, co se kombinuje s lacinými 

„těly“. Oproti konkurenci nestačí tento objektiv 

svým relativně malým ohniskovým rozsahem 

na nejuniverzionálnější „kompakty“ stejně jako 

Nikon. Na rozdíl od něj se nám však zdál mnohem 

slabší i v dalších parametrech. Především pak ve 

větší hmotnosti a nejrobustnější stavbě ze všech 

testovaných. Dalším nedostatkem je absence 

kontroly zaostřené vzdálenosti. Oproti vítěznému 

Tamronu působil dle našich zkušeností jako 

chudinka. Jak ve vzhledu tak i výkonu. Optické 

vlastnosti obdobné či spíše v některých ohniscích 

o trochu horší. Toto hodnocení se samozřejmě 

netýká objektivů Canon obecně. V redakci jich 

od této značky máme několik a patří k velmi 

oblíbeným. To však není případ tohoto modelu. 

Jako jediný objektiv pro dovolenou může vyhovět 

dle našich zkušeností pouze  méně náročnějšímu 

uživateli. A to nejen pro vyšší hmotnost 595 

gramů.

Výhody: přijatelná cena

Nevýhody: vyšší hmotnost, relativně hlučný 

motor, objemově nejnáročnější, oproti konkurenci 

malý rozsah ohniskové vzdálenosti

Hodnocení: uspokojivý

zdroj iTEST - www.itest.cz
Petr ŘezáčiTEST

To se mi líbíTo se mi líbí

Chcete více informací
o objektivech Tamron? Staňte se našimi 

fanoušky na profi lu TAMRON OBJEKTIVY
http://www.facebook.com/ tamronobjektivy

Soutěžte o objektiv dle vlastního výběru.

18-270mm F/3.5-6.3
PIEZO DRIVE

Jediný objektiv
pro každý okamžik.

nejlehčí na světě · 15x zoom · pro Canon, Nikon, Sony

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

13 490,-
cena s DPH
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Je plno pikantních historek o vzniku kapely 

Bajadéra Joy, většina je jich dokonce pravdivých, 

ale proč jen stroze nekonstatovat, že čtyři týpci 

strakoničtí, nehrající právě v žádných kapelách, 

tento nedostatek společně napravili. Zpěvu 

a kytary se ujal Ipy Joy, kytary a zpěvu M-Joy, 

Rajťák Joy si naložil basu, dudy, klarinet a zpěv, 

a mlátit do bicích umí Pít Joy.  První zkoušky z 

léta a podzimu 2007 jsou ještě trochu divoké, 

ale s rokem 2008 přichází pevná zkušebna a 

hlavně pevné odhodlání, že tedy fakt jo! První 

koncert na strakonickém Podskalí 16. května 

2008 navštíví 500 zvědavých posluchačů. To 

je hodně dobrý, říká si nažhavená Bajadéra a 

pouští se s chutí do všech těch aktivit patřících 

k dobře fungujícím kapelám.

Důležitým okamžikem je vydání placky „HOŘIM“. 

Křest ohněm 5. prosince 2009 v našlapané 

Habeši lze řadit k akcím nejvydařenějším. Vedle 

tradičních bicích, kytar a basy, jsou výrazným 

prvkem v Bajadéře bretaňské dudy, které 

svým kvílením dodávají punkové poezii na 

temperamentu.

A co říci k současnosti? 16. září zahrajeme 

na tradičním loučení s létem na strakonickém 

Podskalí, a o týden později 24. září se představíme 

na Václavské pouti. Bajadéry jsou orientální 

tanečnice, které tančí k obveselení králů. Bajadéra, 

která chce zpívat a hrát na těch nejpovedenějších 

akcích, je tu pro Vás.

Jo…., a má jméno Joy!

BAJADÉRA JOY

IPY JOY

Správa a údržba LAN a počítačů
Informujte se o naší nabídce. Pro malé i velké.

Osobní počítače Hewlett PackardOsobní 

AKCE
AKCE

Specifi kace HP Omni 100 HP AIO 200
Procesor AMD Athlon II X2 Intel E5800
Operační paměť 3GB DDR3 4GB DDR3
Pevný disk 500GB SATA 500GB SATA 3G bit.
Grafi cká karta ATI RADERON HD4270 Intel GMA HD X4500
Monitor 20“ 1600x900 22“ 1920x1080 LED
Klávesnice a myš ANO - bezdrátová ANO - bezdrátová
Další WiFi, Web kamera, repro WiFi, Web kamera, repro
TV tuner NE ANO, DVB-T, dálk. ovl.
Operační systém Windows 7 HP CZ Windows 7 HP CZ

Cena vč. DPH 11 990 Kč 15 890 Kč

NOTEBOOKY A PC VŠE SKLADEM

Adresa: Podskalská 59, Strakonice, tel: 383 389 011, mob: 602 115 137
http://www.komrska.eu, info@komrska.eu, PO - PÁ 8:00 - 17:00

Kamerové (CCTV a IP) a zabezpečovací systémy (EZS) · Docházkové a přístupové systémy (DPS) · Telefonní 
ústředny (PBX vč. VoIP, GSM) · Nabízíme kvalitní a cenově dostupné sady, s možností přizpůsobení.   
Provádíme vše od návrhu po realizaci, oživení a následný servis · Rádi Vás navštívíme a poradíme - ZDARMA!

SERVIS A OPRAVY PC, NB a tiskárny
SVOZ ZDARMA
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Verold Strakonice s.r.o.
Dopravní 35, 386 01 Strakonice,

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

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

NOVINKANOVINKA

19 990,-YUKI
PRODEJ
SERVIS

AKČNÍ MODEL
NEW SPEEDY ICE

254 900,-

AUTOPŮJČOVNA
Nejlevnější sazby, spolehlivé zánovní vozy, smluvní sazby dlouhodobých pronájmů

Octavia combi 1,9 TDI, Fabia combi, Hyundai i30, Hyundai Getz, Hyundai i30CW 16 cdri.

r.v. 2007, najeto 
43 267km, 1x 
airbag, autorádio, 
centrální zamykání, 
otáčkoměr, podélný 
posuv sedadel, 
zadní stěrač

Kia Picanto

97.000,-97.000,-

r.v. 2002, 161tis. km, 1x 
airbag, auto klima., autorádio, 
dál. ovlád. centr. zamykání, 
dělená zadní sedadla, el. ov. 
oken, imobilizér, litá kola, 
nastav. sedadla, otáčkoměr, 
posilovač řízení, střešní nosič, 
zadní stěrač

Seat Cordoba Vario 1,4

49.000,-49.000,-

PŘEVODY

LEAS. SMLUV

PŘEDVÁDĚCÍCH

VOZŮ

prodej tel.: 383 321 114
zájezdy · dálnicní známky · klubové kartyˇ

AK
CE

 S
RP

EN Název Typ vozu
Původní 

cena
Cena po 

slevě 15%
Rozdíl

baterie Varta 12/45 Perion Š 120/Felicia/Fabia 1.2 1400,- 1190,- 210,-
kompl. kola letní vyvážená Continental Octavia II 2622,- 2229,- 393,-
čelní sklo Fabia 2005 - 2008 3252,- 2764,- 488,-
sada ložisek přední kolo Octavia Tour I 1656,- 1408,- 248,-
sada rozvodů Octavia I 1.9 7380,- 6273,- 1107,-
zadní díl výfuku Felicia 1.3 HB 1236,- 1051,- 185,-

SLEVY NA ORIGINÁLNÍ DÍLY ŠKODA například
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PENTA CZ s.r.o., Povážská 266, 386 01 Strakonice, www.penta.cz, tel.: 383 369 120

ZNAČKOVÁ
KOSMETIKA

NOVĚ NA
WWW.PENTA.CZ



Sportovní klub Basketbal Strakonice má v 

současné době 71 členů (32 dospělých, 26 

mládež a 13 klub přátel). Do sezóny 2011/2012 

vstoupí čtyři družstva - „A“ mužů bude hrát II. ligu, 

„B“ mužů je přihlášeno do OP, žáci U15 budou 

startovat v nově vytvářených žákovských divizí 

a mladší minižáci jsou přihlášeni do OP. V čele 

klubu stojí tříčlenný výbor ve složení Milan Janda, 

Ladislav Hačecký a Radek Bůžek.

Basketbal má ve Strakonicích dlouholetou 

tradici a strakoničtí basketbalisté (hráčky i hráči) 

se podíleli na celé řadě úspěchů reprezentačních 

družstev ČR.

Vzhledem k tomu, že mužská složka 

Basketbalového klubu Strakonice byla postupem 

času stále více odstavována na druhou kolej v 

klubu, došlo v roce 2008 k tomu, že se klub rozdělil 

a mužská složka se osamostatnila. Vlajkovou lodí 

Sportovního klubu Basketbal Strakonice, který 

v roce 2008 převzal zodpovědnost za existenci 

mužského basketbalu, je samozřejmě druholigový 

tým mužů, který v říjnu vstoupí do své páté sezóny 

v této soutěži. Třetí nejvyšší basketbalovou soutěž 

se nám podařilo dokonce v sezóně 2009/2010 

vyhrát a díky tomu se stalo družstvo mužů 

nejúspěšnějším sportovním kolektivem okresu 

Strakonice pro rok 2010. To jsou určitě dva 

největší úspěchy naší krátké samostatné historie a 

určitě i největší úspěchy mužského basketbalu ve 

Strakonicích vůbec.

Jsme si ale vědomi toho, že základem pro 

existenci našeho sportovního klubu je práce s 

mládeží a tomu se snažíme dávat vše, co je v 

našich silách. Limitujícím faktorem je v tomto 

směru počet trenérů - v tuto chvíli v našem klubu 

pracují dva trenéři Milan Janda (II. liga muži, žáci 

U15 mladší minižáci) a Zdeněk Melichar (muži 

„B“). Naším aktuálním nejdůležitějším úkolem je 

rozjet činnost nového družstva mladších minižáků, 

které by mělo vzniknout na základě náborové akce, 

která se uskutečnila v dubnu ve spolupráci s BK 

Strakonice a kroužkem při ZŠ Volyně. Toto družstvo 

zahájí svou činnost v úterý 6.9.2011 od 16.00 hod 

v tělocvičně ZŠ Poděbradova. Tímto bych chtěl 

pozvat co nejvíce kluků (roč. 2000 a ml.), kteří 

mají chuť naučit se hrát jednu z nejrozšířenějších 

kolektivních sportovních her na světě. Pro více 

informací kontaktujte trenéra Milana Jandu - tel. 

605 575 181.

Svou sportovní činnost realizuje náš sportovní 

klub ve sportovní hale STARZ Strakonice a 

tělocvičně ZŠ Poděbradova. Naše družstva trénují 

2-4 týdně.

Aktuálně nejúspěšnějším odchovancem 

strakonického basketbaluje je bezesporu Jan 

Čech - jeden z klíčových hráčů nejúspěšnějšího 

jihočeského týmu a vítěze I. ligy mužů BK Lions 

J. Hradec.

Nejlepší hráči klubu v sezóně 2010/2011:

muži „A“ II. liga Jakub Diviš

muži „B“ OP Petr Bůžek

dorost U18 Dominik Kašpar,

  Jakub Papoušek

mladší žáci U14 Lukáš Vávra,

  Petr Fišer,

  Martin Šatra

14

Sportovní klub Basketbal Strakonice

S míčem Martin Šatra

Na zvýšenou pozornost soupeřů si již Jakub Diviš zvykl.

Milan Janda

Palác Na Dubovci
rezidence

REALIZACE V 
ROCE 2013

CENY BYTŮ OD
35000,-Kč/m2

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 602 724 426
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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 
21.10.2011 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. Původní 

termín ukončení 9.9.2011, byl prodloužen do 21.10.2011. 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 21. října 2011. 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 - 21. října 2011

soutěž
prodloužena

do 
21.10.2011


