
Noviny

„MAXIM DAY“ úspěšně proběhl v pátek 
21. října 2011

Slavnostní zahájení nově zrekonstruovaného 

obchodního centra MAXIM proběhlo v pátek 

21.10.2011 odpoledne. Děkujeme touto cestou 

všem našim zákazníkům, kteří se této akce 

zúčastnili, a věříme, že se Vám naše akce líbila. 

Dále bychom chtěli poděkovat všem nájemcům OC 

MAXIM, kteří se na této akci spolupodíleli, dále pak 

MěKS Strakonice, které nám s organizací pomáhalo, 

a také všem účinkujícím.

V rámci kulturním programu akce MAXIM DAY se 

představil folklórní soubor Prácheňáček, folková 

skupinu Šafrán a kapely Neřízená střela a Bajadéra 

Joy. Všem učinkujícím touto cestou velmi děkujeme.

Velké i malé slečny si ZDARMA mohli během 

MAXIM DAY nechat profesionálně nalakovat nehty 

u Pavle Chadrabové v její provozovně MANIKÚRA 

PEDIKÚRA ve 2. patře OC MAXIM.

Ve stavební spořitelně Modrá pyramida se během 

MAXIM DAY nejenom nabízelo skvělé stavení 

spoření a jiné fi nanční služby, ale pro všechny děti i 

dospělé zde byla připravena skvělá, stylová, modrá 

Mopyho ledová tříšť.

A od 15.45 hodin v rámci MAXIM DAY zahrálo pro 

naše nejmenší maňáskové divadlo Dráček.

A kdo si v pátek měl chuť nechat namalovat něco 

pěkného na svůj obličej, mohl si to v rámci naší akce 

MAXIM DAY nechat ZDARMA namalovat od slečny 

Blažkové. A navíc se v provozovně K-FOTO nechat 

profesionálně vyfotit za pouhých 30,- Kč. Zájem byl 

skutečně velký.

Další aktivitou připravenou provozovatelem OC 

MAXIM pro děti během akce MAXIM DAY bylo 

dětské karaoke.

Během slavnostního zahájení nově zrekonstruova-

ného obchodního centra MAXIM proběhla soutěž 

pro děti ve velkoplošném malování. Děti se mohly 

zapojit do soutěže malováním na čtvrtky formátu A4 

i A3. Deset nejlepších bylo ještě týž den odměněno 

kosmetickým balíčkem pro nejmenší od společnosti 

dm drogeriemarkt. Děti také měly možnost malovat 

na připravené výlohy v obchodním centru.

LISTOPAD 2011

Strakonice v prodeji vánoční
dárkové poukazy

AKCE - parafinové zábaly
ruce nohy SLEVA 30%

akce platí do 31.12.2011

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

Compaq Presario
CQ56 - 105s

CPU: Intel Celeron 900 2.2 GHz
RAM: 3072 MB DDR2
HDD: 250 GB SATA
mech: DCD+RW DLLS
GRAFICKÁ KARTA: Intel GMA 4500 až 1309 MB
LCD: 15,6“ WXGA + s rozlišením 1366 x 768 bodů
BrightView - lesklý extra černý display

původní cena: 11 990,- s DPH

cena nyní s DPH: 7 450,-

Zájmy klienta jsou našimi zájmy
Rychlý, profesionální a osobní přístup.

Komplexní právní
služby pro klienty.

advokát JUDr. Jan Taraba
Tel.: 383 213 126, Mobil: 602 447 371

E-mail: taraba@akpisek.cz

advokátní koncipientka Mgr. Jana Tomešová
Tel.: 383 213 126, E-mail: tomesova@akpisek.cz

Prokopova 339, 397 01 Písek

Hledáme spolupracovníky 

pro naše NOVINY MAXIM 

STRAKONICE

* redaktory

* manažera inzerce 

Více na 602 271 334 nebo 
redakce@ocmaxim.cz 

PEDIKÚRA
MANIKÚRA

Tel.: 383 323 511
www.nts.cz
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Dne 21.10.2011 jsme zahájili prodej notebooků, 

počítačů a monitorů za nižší cenu než naleznete 

na internetu. Nabízíme nové notebooky a 

počítače i produkty remarketed (zboží, které je 

staženo ze zahraničních skladů a prodejen). Dále 

nabízíme renovované značkové manažerské 

počítače a notebooky. Jsme jediná prodejna 

ve Strakonicích, která nabízí tyto produkty. 

Pří zakoupení notebooku nebo počítače od 

nás, dostanete zdarma řadu služeb (instalace 

operačního systému, antivirový program apod.) 

Ceny počítačů začínají již od 2.720,- a ceny 

notebooků a netbooků již od 3.720,-. Zboží stále 

doplňujeme a obnovujeme, určitě si vyberete a 

ušetříte! Věříme, že návštěvou naší prodejny 

získáte inspiraci na vánoční dárky pro Vaše blízké, 

tak neváhejte a udělejte jim radost.

Neustále slyšíme a čteme o malé a velké 

penzijní reformě, o prvním, druhém a třetím pilíři 

i o posunu termínu odchodu do důchodu. Ale je 

těžké se v těchto termínech orientovat a hlavně 

se rozhodnout, co mám vlastně dělat. Proč a 

jaké si mám uzavřít penzijní připojištění? Mám 

to udělat teď a nebo počkat? Mám to stávající 

penzijní připojištění vypovědět nebo změnit?

V současném průběžném důchodovém systému 

už nyní chybějí peníze, protože počet důchodců 

stoupá rychleji než počet ekonomicky aktivních 

lidí. Je jasné, že stát nebude mít na výplatu 

důchodů tolik peněz  a bude záležet na každém z 

nás, jak se na stáří zabezpečíme. Jasné je jedno - 

kdo dříve začne, bude se mít ve stáří lépe.

První doporučení tedy zní – na nic nečekat 

a založit si penzijní připojištění co nejdříve. 

Kromě bezpečného ukládání vašich fi nančních 

prostředků na stáří získáváte při spoření do 

penzijních fondů nárok na státní podporu, která 

se navíc od ledna 2013 zvýší až na 2 760 Kć 

ročně. Založit si penzijní připojištění již nyní je ale 

výhodné také s ohledem na další chystané změny. 

Ve stávajícím penzijním fondu máte totiž několik 

výhod, které už v budoucnu nikdy nezískáte. Je 

to zejména garance nezáporného zhodnocení 

( jednoduše řečeno - o své naspořené prostředky 

už nemůžete přijít) a možnost tzv. výsluhové penze, 

která umožňuje vybrat polovinu naspořených 

prostředků již po 15 letech spoření.  U nových 

smluv  důchodového a penzijního spoření po 

startu reformy už tyto výhody nezískáte. Navíc 

zatímco ze stávajícího penzijního fondu budete 

moci do „nového“ kdykoliv přestoupit, naopak 

to možné nebude. Nové penzijní společnosti, 

které vzniknou, nebudou tedy oproti stávajícímu 

systému penzijního připojištění garantovat 

nezáporný výsledek z investování prostředků a 

účastník ponese investiční riziko sám.

To jsou jen některé důvody, proč se rozhodnout 

a uzavřít penzijní připojištění nyní, ještě za 

stávajících podmínek. Postupně vám budeme 

přinášet další informace, rady a doporučení.

Triumph jako přední světový výrobce spodního 

prádla určuje trendy pro sezónu podzim/zima 

2011 – důraz je kladen na ženské křivky, 

perfektní siluetu, dechberoucí dekolty a 

neodolatelnou krásu.

Nejnovější kolekce spodního prádla Triumph 

představuje okouzlující a smyslné spodní a 

noční prádlo, které kombinuje syté, tmavé barvy, 

ozdobnou výšivku, svůdný průsvitný tyl a lesklé 

materiály.

Součástí podzimní kolekce je i jedinečná série 

„Trendy Push-Up”, která přináší zcela nové 

možnosti v oblasti push-up efektu a dokáže 

zvětšit poprsí až o dvě velikosti košíčků. Jemné 

materiály, hladké, bezešvé košíčky, multifunkční 

ramínka a pestrá škála barev dělají z této série 

absolutní hit sezóny.

Další významnou částí aktuální kolekce je 

koncept „Beautiful” zaměřený na ženy s větším 

poprsím, které si jistě oblíbí krásné módní série, 

které zároveň dodávají potřebnou podporu. 

Podprsenky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních 

materiálů a jsou v nabídce ve velikostech 

košíčku B-H a až do velikosti obvodu 95. V 

tomto spodním prádle budou ženy své křivky 

milovat.

Samozřejmě ani v této sezóně nesmí chybět 

oblíbená kolekce tvarujícího prádla Shape 

Sensation, která je neuvěřitelně funkční 

a zároveň módní, jako nikdy předtím. Tato 

kolekce se tentokrát zaměřuje na širší cílovou 

skupinu a nabízí modely pro každou příležitost. 

Okouzlující barvy a atraktivní detaily podtrhují 

jedinečnost tohoto prádla. Inovativní materiály 

a nejmodernější střihy skvěle vytvarují siluetu. 

Zimní kolekce již v prodeji!

Přijďte vyzkoušet...

Kolekce Triumph podzim/zima 2011

Okouzlující a stylová

Myslete už teď na to, jak se 

budete mít v důchodu

Body line -přízemí OC Maxim

Rozhodněte se správně, ale hlavně včas!
Podrobné informace získáte v poradenském centru Modré pyramidy, 

Bezděkovská 30, Strakonice,

Bc. Radka Buchová, tel: 731 466 186

...NEXT LEVEL
FOR YOU...

Tel.: 383 323 511
info@nts.cz
www.nts.cz

Prodej notebooků za nejnižší cenu zahájen
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Přestavět si sekačku VARI na sněžnou frézu nebo zametací kartáč 
netrvá déle než 10 vteřin. Nepotřebujete žádné nářadí ani technic-
ké schopnosti. Prostě jen připojíte, zajistíte a můžete ihned praco-
vat. Neustálá kompatibilita adaptérů VARI spolu s vysokou život-
ností Vás přesvědčí, že budete stavebnici používat po generace. 

JAKO STAROSTA

MOHU VARI PRO ÚDRŽBU

V OBCI VŘELE DOPORUČIT!

(NA CHODNÍKY, HŘBITOVY, VEŘEJNÉ PLOCHY) 

Pohon 
kardanem.

Dvoustupňová fréza 
SF-55

s ozubeným šnekem, 
vysokootačkovým
ventilátorem a 

šíří záběru 55 cm.

Mohu si dokoupit sněhové řetězy a další adaptéry (radlici, obraceč, kartáč) nebo připojit vozík.

Bubnová sekačka 
SAMSON-56 

 s dvojitým sekacím diskem 
a čtyřmi noži. 

Stranově i 
výškově

nastavitelná 
řídítka.

Malotraktor VARI
používám celý rok.

ZAHRADNÍ TECHNIKA - BRANDÝS, F.X. Procházky 24/7, Brandýs nad Labem

Tel.: 604 437 887, e-mail: j.jonak@email.cz

Zametací kartáč 
KV-100/Z

se štětinami řazenými do spirály, 
větším obvodem 370 mm 

pro větší dynamiku odmetání 
a šíří záběru 100 cm.

Mulčovač 
TAJFUN-52 

pro sečení neudržovaných ploch.
Se speciálním nožem GATOR dokáže 
rozdrtit mulčovaný porost na drob-

né kousky, které není třeba z těchto 
ploch sbírat. 

Jiří Milisterfer- AGROM
Volyňská 145
Strakonice 386 01

tel: 383 32 44 05, mob: 777 99 33 99, www.milisterfer.cz, milisterfer@strakonice.cz
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Správa a údržba LAN a počítačů
Informujte se o naší nabídce. Pro malé i velké.

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

Ad P d k l ká 59 St k i t l 383 389 011 b 602 115 137

SERVIS A OPRAVY PC, NB a tiskárny · SVOZ ZDARMA

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!

Informační a ekonomické systémy Helios Red
Kompletní informační systém pro živnostníky, malé a střední fi rmy. 
Pokrýváme agendy účetnictví, mzdy, sklady, obchod a maloobchod, 
majetek. Ceny zvýhodněných balíčků od 2300 Kč (2M), 4300 Kč (4M), 
16300 Kč (7M). Informujte se o podrobnostech naší nabídky a službách. 
Možná prezentace.

Tiskové a kopírovací stroje Kyocera a Brother 
Tiskárny a kopírky s nízkými provozními náklady, modely vhodné pro 
malé i vysoce náročné nasazení. Kompletní záruční a pozáruční servis.

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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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

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

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

PRODEJ PNEU, PNEUSERVIS

ZIMNÍ PNEU SKLADEM

www.axis-optik.cz

NOVÁ KOLEKCE 
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ 

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

Akce 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových dioptrických obrub 
a určených brýlových čoček Swiss+. Akci nelze kombinovat s jinými slevami. 

Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci našich optik. 
Nabídka je platná od 10.10.2011 do 16.12.2011.

Při objednání inzerce
na tři měsíce.

AKCE
sleva
50%
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Mám takový zvyk, že shromažďuji texty v 

novinách či časopisech a čas od času si tyto 

články přečtu. Ne že bych byl nějaký sběratel 

starých novin, ale čas na přečtení článku, jež 

pro mě není úplně aktuální, hledám jen těžko.  

Naposledy, když jsem tak procházel tyto články, 

jsem zpozorněl. S železnou pravidelností se 

objevují informace, že zájem občanů o tu 

či onu akci města byl nízký. Ať už se jedná o 

projednání územního plánu, fórum zdravého 

města či prezentace toho či onoho projektu. 

Obráceně jsem se osobně zúčastnil procházky 

městem s podtextem sledování architektury. 

Účast na této akci byla dle mého soudu více 

než zajímavá. Kladu si tedy otázku, co zajímá 

či nezajímá občany města Strakonice? Proč se 

častěji lidé zúčastní setkání  mimoradničních? 

Proč tomu asi tak je, říkám si? Proč občany 

ani mě neláká potkat se s vedením radnice a 

prodiskutovat skutečné problémy občanů a 

města jako takového? Odpověď přichází záhy 

- diskuse u nás ve Strakonicích na radnici 

neexistuje. Ptám se konkrétně - jak pomůžeme 

sportu ve Strakonicích, jak pomůžeme občanům 

na Povážské v okolí nové školy, jak budeme řešit 

otázku neprůjezdnosti náměstí a jeho zklidnění 

až do krachu všech obchodů. Odpovědí mi jsou 

prázdná slova, prázdné projekty, zastírání a 

manipulace. Proč si to myslím? Když chci vědět, 

jak se daří podnikatelům - ptám se jich, když 

chci vědět, jak se daří sportovcům - ptám se jich, 

když chci vědět, jak se daří občanům - ptám se 

jich. Autentické odpovědi však nejsou kladné, 

ale o to více inspirující. Například:

- Díky rekonstrukci náměstí se mi snížil obrat 

na polovinu. Zejména v době výstavby byla 

situace děsivá. Slevu na nájemné dostává však 

jen někdo.  

- Nikdo se nás nebyl zeptat, jak nás ovlivňuje 

výstavba školy na Povážské a jak nás ovlivní její 

provoz. Se školou tohoto rozsahu jsme nepočítali, 

a když jsme si kupovali pozemek na stavbu 

našeho domu, tak  v územním plánu nebyla.

- Za posledních 12 let za mnou nikdo z radnice 

nebyl. Jen když potřebují peníze na Dudácký 

festival, tak sem někoho pošlou pro sponzorský 

příspěvek.

- Máme celou řadu nápadů, jak zlepšit pozici 

našeho sportu. Bohužel všechno běží přes 

STARZ a správce toho či onoho areálu. Peníze 

na provoz nám dají formou odpuštění nájmu a 

to je vše.

Jsem přesvědčen, že věci nejsou černobílé, ale 

tato masivní nespokojenost hovoří za vše.  V jádru 

jsem však optimista a proto bojuji ze všech sil, 

aby se karta otočila pro občany. Navrhuji řešení, 

pravidelně se účastním jednání zastupitelstva 

a výborů a hájím zájmy těch, jež vhodili svůj 

volební lístek pro ODS. Přesto, že vím jak je to 

těžké, vás vyzývám: „Seberte odvahu a pojďte 

říci svůj názor na zastupitelstvo, které se bude 

konat s největší pravděpodobností 14.12.2011“. 

Bude dost příležitostí říci svůj názor - například 

k rozpočtu města na rok 2012 či k územnímu 

plánu.

Pasivita občanů nebo jen rezignace na chod města

Radek Chvosta
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Připravili jsme pro vás unikátní nabídku.
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DENNĚ OD 11.00 - 23.00 (víkend do 24.00)

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

ROZVOZ PIZZY,
TĚSTOVIN A SALÁTŮ

AŽ NA VÁŠ STŮL
PO STRAKONICÍCH zdarma

PIZZA
EXPRES

tel.: 739 83 00 83
90,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

115,-

120,-

125,-

125,-

125,-

125,-

129,-

129,-

130,-

140,-

135,-

135,-

135,-

139,-

139,-

145,-

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

149,-

149,-

149,-

149,-

149,-

115,-

115,-

115,-

115,-

120,-

125,-

125,-

125,-

125,-

125,-

115,-

110,-

110,-

110,-

110,-

110,-

149,-

Pizza MARGHARITA

(pomodor, sýr, bazalka)

Pizza SORENTO

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

Pizza PROSCIUTTO

(pomodor, sýr, šunka)

Pizza SALAMI

(pomodor, sýr, salám)

Pizza REGINA

(pomodor, sýr, šunka, žampiony)

Pizza DIAVOLO

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

Pizza CORNESTO 

(pomodor, sýr, šunka, kukuřice)

Pizza HAWAI

(pomodor, sýr, šunka, ananas)

Pizza ROMA

(smetana, sýr, šunka, cibule)

Pizza CAPRICIOSA

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

Pizza NOVITA 

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

Pizza VEGETARIANA

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

Pizza BROCOLLI I.

(pomodor, sýr, šunka, brokolice, vejce)

Pizza SPINACI

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

Pizza CON PATATE

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

Pizza TONNO

(pomodor, sýr, tuňák, cibule, olivy)

Pizza QUATRO STAGIONI

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

Pizza QUATRO FORMAGGIO 

(pomodor, mozzarela, niva, eidam, parmezán)

Pizza PARMA

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

Pizza BROCOLLI II.

(smetana, brokolice, žampiony, niva)

Pizza CALZONE 

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

Pizza O SOLE MIO 

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

Pizza BELLISIMA 
(pomodor, sýr, šunka, krevety)

Pizza AGLI SPINACI

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

Pizza FRUTTI DI MARE

(pomodor, sýr, plody moře)

Pizza GIORDANO 

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

Pizza SICILIANA

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

Pizza SICILIANA II

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

Spaghetti di POLLO

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

Spaghetti PICANTE

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

Spaghetti alla CARBONARA

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

Fusilli SPINACI

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

Fusilli TACCHINO

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

Tortellini STRADA

(šunka, žampiony, smetana, kukuřice, parmezán)

Tortellini FORMAGGIO

(mozzarela, niva, eidam, parmezán, smetana)

Gnocchi FORESTA

(kuřecí maso, smetana, anglická slanina, niva)

Gnocchi PALERMO 

(kuřecí maso, brokolice, smetana, sýr)

Gnocchi SPINACI

(kuřecí maso, špenát, česnek, smetana)

Risotto AL POLLO

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

Risotto AL VEGETARIANO

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

TĚSTOVINOVÝ SALÁT

(zeleninový salát, sýr, smetana, niva)

Insalate di POLLO

(zeleninový salát s kuřecím masem, sýrová zálivka)

Insalate di FORMAGGIO

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

Insalate di CALAMARY

(zeleninový salát, calamary, česnekový dresing)

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

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

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

www.pizzaexpres.cz
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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

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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Exkluzivní francouzská kosmetika

Zpomalte stárnutí
s produkty Veld‘s

Zabijte své vrásky! Zdokonalte svou plet!

PENTA CZ, Povážská 266
386 01 Strakonice

www.penta.cz
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9

Mezinárodní fotografi cké bienále
International Biennial of photography

Partneři

Mediální partneři

Výstava:
od 3.12.2011 do 22.1.2012

Maltézský sál strakonického hradu

Vernisáž a předávání cen:
3.12.2011 od 14.00 hodin

Maltézský sál strakonického hradu

uffč

NOVINKA v sortimentu
pouzdra, brašny a batohy značky D-Lex

PENTA CZ, Povážská 266, 386 01 Strakonice, www.penta.cz

Dětská kosmetika

PENTA CZ, Povážská 266, 386 01 Strakonice, www.penta.cz
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Velmi často s námi cestují autem psi. Myslíme 

však dostatečně na jejich bezpečnost? Při jejich 

přepravě je nutné dodržovat určité zásady a pořídit 

si pro tento účel vhodné vybavení. Psi mohou při 

přepravě autem bez zabezpečení utrpět vážné 

zranění nebo naopak ohrozit nás řidiče nebo 

spolujezdce.

Při dopravní nehodě se může stát obětí nejen 

člověk, ale také volně se pohybující pes. Velmi 

často zvíře utrpí těžká zranění, traumatický šok 

nebo i zemře, aniž by šlo o vážnou dopravní 

nehodu. Na bezpečností pásy a airbagy se mohou 

spolehnout pouze lidé. 

Kam s ním?
Psa nikdy nenecháme volně na zadním sedadle. 

Při nárazu auta by pes mohl způsobit vážná zranění 

nejen sobě, ale hlavně řidiči nebo spolujezdci. 

Již od štěněčího věku učíme psa, kde je v autě 

jeho místo.

Ideálním místem pro přepravu psa je oddělený 

prostor ve vozidle. 

V osobním voze je možné nechat namontovat 

přepravní přepážku, která oddělí kufr od interiéru 

vozu. Pokud psa přepravujete autem často, je tato 

úprava vozu ideální.

Na trhu jsou k dispozici také oddělovací sítě, 

které ale chrání méně, nežli mříže. Nelze je tak 

pevně umístit a pes je také může z dlouhé chvíle 

rozkousat. 

Další pomůckou jsou speciální testované pásy 

do auta pro psa, které tlak při nárazu rozdělí 

rovnoměrně na celý hrudník a výrazně tak snižují 

riziko zranění. Při jejich výběru je lepší nešetřit a 

vybírat jen ty spolehlivé. Běžné kšíry, které slouží i 

jako procházkové, jsou méně spolehlivé a pro psa 

nepříliš komfortní. 

Do těchto pásů na sedadlo lze umístit pouze psy 

s hmotností vyšší než 2.5kg a max. 45kg. Pásy se 

umisťují pouze na zadní sedadla vozu. 

Použít můžeme i speciální autodeku, kterou 

lze připevnit na zadní sedadla vozu nebo do 

zavazadlového prostoru a zavěsit i za sedadla. Z 

bezpečnostního hlediska však nejsou dostatečné. 

 Přepravní boxy
Nejideálnějším řešením je přepravní box. Na výběr 

je nepřeberné množství druhů. Rozdělené jsou 

podle zpracování. Nejoblíbenější jsou přepravní 

boxy z plastu pro jejich hmotnost a barevnost. 

Jsou vhodné spíše pro psy menšího vzrůstu. Pro 

větší plemena se vyrábí speciální přepravní klece. 

Pokud psa zvykáme na přepravní box od 

štěněčího věku, pes si snadno zvykne a nemá 

s uzavřeným prostorem problém. Prostor boxu 

bere jako bezpečné útočiště, pelíšek, je v něm 

spokojený a cestu obvykle prospí. 

Přepravní box musí odpovídat velikosti psa. 

Upevněný box autopásem můžeme položit na 

sedačku nebo položit do zavazadlového prostoru 

tak, aby neměl box velkou vůli a při přepravě 

nedošlo k jeho převrácení.

Na co nikdy nezapomínáme:

Psa za jízdy nikdy neuvazujeme za vodítko nebo 

obojek.

Při autonehodě nebo i při prudkém zabrzdění by 

se mohl pes na vodítku uškrtit, nebo si zlámat vaz. 

Stejně jako děti ani psa nenecháme samotného v 

autě, pokud je teplé počasí.

Auto se rozpálí velmi rychle!

A co na to zákon?
Nezajištěný pes v autě může přijít řidiče draho.

Podle silničního zákona má mít každý řidič zvíře 

povinně zajištěno tak, aby nemohlo ovlivňovat 

řízení auta, ohrožovat kohokoli uvnitř vozu, natož 

bezpečnost silničního provozu.

Zákon už ale přesně neuvádí, jakým způsobem 

mají řidiči své domácí miláčky zajistit. Je pouze 

doporučeno používat určité bezpečnostní prvky, 

jakými psy zajistit. Mezi tyto pomůcky patří 

speciální pásy a přepravní boxy.

Za volně umístěného psa v prostoru pro řidiče 

a spolujezdce můžete dostat pokutu, i když tyto 

případy nejsou příliš časté. Především jde ale 

o vaši bezpečnost a také bezpečnost vašeho 

čtyřnohého přítele.

Přeprava psa v autě: cestujete bezpečně se svými miláčky?

PENTA CZ, Povážská 266

386 01 Strakonice

www.penta.cz

Kvalitní modely strojů, 

traktorů, kombajnů, 

nákladních, hasičských

a popelářských aut, 

bagrů, jeřábů atd., 

německé fi rmy Bruder. 

Všechny modely jsou 

vyrobeny v poměru 1:16, 

s velice propracovanými 

detaily včetně barev.

Jeep (26cm)

226,- Kč
Traktor (37,5cm)

567,- Kč
Jeřáb (62cm)

1 462,- Kč
Kombajn (45cm)

821,- Kč
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Před nedávnem proběhlo i na našich obrazovkách 

Mistrovství světa v Ragby na Novém Zélandu, který 

je pro ragby zemí zaslíbenou, a každý divák mohl 

sledovat tento u nás stále mladý sport, který si ale 

postupně získává stále větší popularitu, přestože 

jeho počátky u nás spadají již do 30 let minulého 

století. 

Čím je vlastně tento sport tak jiný a výjimečný a 

proč stojí za to ho vyzkoušet? Samozřejmě, jedná 

se o velmi náročný, tvrdý a rychlý sport, který 

dost často hodně bolí, ale zároveň je to jeden 

z nejslušnějších kolektivních sportů, těžko při 

něm najdete záludnost nebo zákeřnost, rozhodčí 

má u hráčů neotřesitelnou úctu a stejně tak i 

každý soupeř. Jde tak trochu o životní cestu a v 

ragbyovém světě se mluví o rugby spirit, což je 

těžko popsatelný vztah mezi hráči a vůbec všemi, 

co se okolo ragby pohybují, je to obrovská podpora 

a soudržnost. Jen stěží uvidíte při jiném sportu 

dvoumetrového, sto dvaceti kilového hromotluka, 

jak při nástupu na trávník pláče dojetím a těžko 

najdete sport, kde vedle sebe může nastoupit do 

zápasu výše zmíněný pořízek a s ním šedesáti 

kilový střízlík. Na hřišti nikdo nikomu nic nedaruje, 

ale po zápase všichni společně prožívají radost z 

dobré hry. Asi v žádném jiném sportu neuvidíte 

v hledišti dokonale promíchané fanoušky obou 

teamů jak sedí nebo stojí vedle sebe, každý fandí a 

potleskem odmění povedenou akci, i když se jedná 

o akci soupeře. Ragby je jedinečný sport a je to 

sport opravdu pro každého a pokud se mu někdo 

začne věnovat, tak se v něm rozvíjí cit pro fair play, 

dělá něco pro zdraví a hlavně si buduje kolektivní 

myšlení, neboť ragby je kolektivní hra, a samotný 

jedinec v něm nezmůže vůbec nic.

Ve Strakonicích jsme s ragby začali cca před 3 

lety a všichni to ze začátku brali spíš jako recesi 

a odreagování a až postupem času jsme začali 

opravdu trénovat. Během půl roku jsme dali 

dohromady team a odehráli jsme první zápasy a 

turnaje, po roce našeho působení jsme se stali 

ofi ciálním členem České ragbyové unie a po 

spojení s RC Písek jsme loni na podzim začali hrát 

pod názvem RC PíSt i ofi ciální soutěž Oblastní 

přebor Čech, ve které jsme letos odstartovali již 

druhou sezonu. Dnes máme za sebou úspěšné 

pořádání třech ročníků ragby turnaje O pohár 

Města Strakonice, dvakrát jsme spolupořádali 

Ples netradičních sportů a odehráli jsme nespočet 

přátelských utkaní a sami jsme se zúčastnili 

podobných akcí v jiných městech.

Stále probíhá nábor nových hráčů, velmi rádi 

přivítáme každého, kdo bude mít zájem tento 

krásný sport vyzkoušet. Trénuje nás profesionální 

trenér Zdeněk Áda Albrecht. Takže se nebojte přijít 

a uvidíte, že si ragby zamilujete.

RAGBY ZDAR

Proč začít hrát ragby?

              RUGBY NÁBOR! 
    (od 15 let!, nábor mladších bude následovat) 
P�ij�te si s námi zahrát  nebo se jen podívat 
Tréninky:    st�eda od 18:00 ve Smrkovicích (u Písku)           
                ned�le od 18:30 ve Strakonicích na bazénu 

  
                www.rugby-pisek.tym.cz 
          tel:  777 168 830 
www.ragby-strakonice.wz.cz   
   

RC PÍST – týmy Písku a Strakonic 
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Mapa provozoven OC MAXIM / OD LABUŤ

1.   dm

2.   Občerstvení speciál

3.   bankomat

4.   O2

5.   --

6.   MAXIM cafe

7.   Příbramská uzenina

  8.   Body Line

  9.   Velký tabák

10.   Optika Axis

11.   K-foto

12.   Olympia papír

13.   ČMSS

14.   Elektro Němcová

15.   Kočárky Eva Kohoutová Mokrá

16.   Obuv Straňan

17.   Pletené zboží INKA

18.   --

19.   Pizzerie Venézia

20.   Modrá pyramida

21.   Výpočetní technika NTS

22.   --

23.   Masáže M. Tasáryová

24.   Vlasové studio Naďa

25.   MuDr. B. Kolenčíková

26.   MuDr. H. Štětková

27.   Kosmetika Žaneta

28.   MuDr. J. Čmelínská

29.   Pedikúra - manikúra

        P. Chadrabová

30.   Plojhar DTP

31.   i247sport

přízemí 1. patro

2. patro 3. patro

VCHOD - VÝCHOD

most Jana Palacha

VCHOD - VÝCHOD

hotel Bavor

nákladový prostor

rampa

VÝTAH

VÝTAH

VÝTAH

VCHOD - VÝCHOD

most Jana Palacha

terasa

Pizzerie Venézia

předzahrádka

MAXIM cafe

�
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HP mini 110-3110sa Rfrbd NB
CPU:Atom N455 (1.66GHz)
RAM:1 GB
HDD:250 GB
GRAFICKÁ KARTA:Intel HD Graphics (UMA)
LCD:10.1" WSVGA AG LED
WIFI, WEBCAM

původní cena: 7.450,- s DPH

největší výběr
notebooků, PC a monitorů

ve Strakonicích
Tel.: 383 323 511 - info@nts.cz - www.nts.cz

u vybraných druhů
sleva 20 - 50%

obchodním centrum MAXIM - 2.patro
( bývalá LABUŤ )

Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice

INSTALACE A ANTIVIROVÝ
PROGRAM ZDARMA DO 30.11.2011PROGRAM ZDARMA DO 30.11.2011

500 notebooků skladem500 notebooků skladem

cena nyní s DPH: 5990,-
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