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�Redukuje nechtìný 
objem
�Zkracuje dobu 
fénování
�Výraznì zlepšuje 
upravitelnost vlasù
�Vhodné pro všechny 
typy vlasù

!  IDEÁLNÍ PØED DOVOLENOU !

�

�

�

�

�

Okamžitý výsledek
Zdravé, lesklé 

a hladké vlasy
Ideální pro chemicky 

ošetøené vlasy
Narovnává vlasy
zamezuje krepacení 

vlnitých vlasù

OKNA • DVEØE

Palackého nám. 392, Strakonice
tel.: 728 431 340

ZDE NEJLEVNEJI
v

OKNOPLAST

Do Strakonic zamíří světová premiéra - Dudácká mše, 
a organizátoři se modlí za reedici „učebnice dudáctví“

Přípravy jubilejního 20. ročníku Mezinárodního 
dudáckého festivalu ve Strakonicích míří do cíle. 
Každý už asi ví, že se koná od 22. do 26. srpna. 

Co je pravdy na tom, že v Českých Budějovicích 
pod taktovkou známého hudebního skladatele, 
dirigenta Jaroslava Krčka vzniká světový unikát, 
jímž je Dudácká mše? „Máte pravdu, a je to 
pro nás velká pocta, že budeme moci světovou 
premiéru Dudácké mše Hospodine, pomiluj 
ny! odehrát právě při jubilejním Dvacátém 
dudáckém festivalu. Plánujeme ji v rámci 
koncertu duchovní hudby v kostele sv. Markéty, 
kde vystoupí Musica Bohemica,“ prozradila 
ředitelka městského kulturního střediska Eva 
Dresslerová.
Ta připomenula, že v minulosti se na realizaci 

Martinčin citát na měsíc červen:
V lásce a umění se nedá opisovat,
každý se musí vyjádřit po svém.

                              (R. Roland)

SPECIÁLNÍ NABÍDKA POKRMÙ
PRO VÁS

LETNÍ TERASA UBYTOVÁNÍ
170 míst k sezení

Švandy Dudáka 1312, 386 01 Strakonice 
383 323 023, 602 446 677, www.loveckabasta.cz

RESTAURACE 
LOVECKÁ BAŠTA

Švandy Dudáka 1312, 386 01 Strakonice 
383 323 023, 602 446 677, www.loveckabasta.cz

vany, sprchové vaničky

a zástěny, baterie, wc, 

koupelnový nábytek

více informací na

www.pechasan.cz

20%
   slevový

kupón

platnost do 30.6.2012
tato sleva nelze kombinovat

s aktuálními akčními
a výprodejovými cenami 

Do dalšího dílu preventivního 
projektu Dobrej start se zapojiila 
kosmetička a vizážistka Kateřina 

Krahulcová. 
foto: Monika Kokrdová

www.sttv.cz
Více na straně 12.

Přečtěte si na straně 10. 
Rozhovor s lídrem strakonické ODS Michalem 
Polatou: „Nemocí našeho národa je závist.“

pokračování na straně  2

„Výsměch,“ napadlo každého, když přišly peníze na sport.
Ve stejný den, kdy protikorupční policie dopadla 
Davida Ratha se sedmimilionovým úplatkem 
v  krabicí od vína, tedy 15. května, dorazily na 
účet města Strakonice tolik očekávané peníze 
na sport. Z tabulek ministerstva financí každý 
vyčetl, že si Strakoničtí v roce 2012 přilepší 
o 9,5 milionu korun, a že celkem pro potřeby 

sportu doputuje do rozpočtu 16,7 milionu 
korun. 
Žádné miliony ale nepřišly. „Přesně jsme 
obdrželi 239 tisíc korun,“ oznámila starostovi 
města vedoucí finančního odboru Jitka 
Šochmanová. Čtvrtletní záloha měla rozhodně 
činit víc. „Reakce je asi předčasná. Platí-li, 

pokračování na straně 8

Usedlost Milejovice, 990.000,- Kè Usedlost Kestøany, 430.000,- Kè 

Chata, zahrada, ST, 325.000,- Kè Usedlost Rojice, 890.000,- Kè
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www.axis-optik.cz

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

Váš Věk,
Vaše SLEVA

Sleva se vztahuje na vybrané brýlové obruby. Nabídka platí při zakoupení kompletních brýlí 
alespoň s tenčenými plastovými čočkami s antireflexem od 20.5. do 20.7.2012 nebo do vypro-

dání zásob. Akci nelze kombinovat s jinými slevami. Více informací v prodejnách Axis Optik.

festivalu vždy podílely velké hudební osobnosti, 
jako bratři Krčkové, Jihočeská filharmonie, 
režisér Zdeněk Podskalský a hlavně nestor 
dudáckého folkloru Josef Režný. „Vzpomínku 
na zakladatele festivalu pana Režného 
přichystal místopředseda programové rady 
Zdeněk Bláha. Tento program se bude jmenovat 
Strakonická legenda Josef Režný a návštěvníci 
ji zhlédnou v Rytířském sále strakonického 
hradu,“ upozornila Dresslerová.
Letošní ročník se nese ve znamení Roku 
dudáků, což znamená, že se na propagaci 
festivalu podílelo široké spektrum organizací 
města, ale i muzeum a další složky. „Součástí 
festivalu budou i dvě tematické výstavy. Jednu 

připravuje MěKS a druhou Muzeum středního 
Pootaví. Bude se mimo jiné konat i evropské 
setkání výrobců dud, v okolí hradu se rozprostře 
řemeslný jarmark, který se o víkendu rozšíří 
i  na Palackého náměstí, kde bude zároveň 
volná scéna,“ vyjmenovala ředitelka. Volné 
scény budou i před pivovarem nebo obchodním 
centrem Maxim. Ještě zmínila, že letos poprvé 
bude celý jeden program věnovaný Slovensku 
a jeho „gajdošům“. Pořad Gajdošská vandrovka 
na hradním nádvoří uvede sám režisér Milan 
Rusko.
Média již informovala o vydání fotografické 
publikace z 19. ročníku MDF, ale Strakoničtí by 
si rádi splnili ještě jedno přání. „Snad se podaří 

plánovaná reedice knihy Josefa Režného, 
která je považována za učebnici dudáctví, 
nebo chcete-li dudáckou bibli. Jedná se 
samozřejmě o jeho nejznámější dílo Pět tisíc let 
s dudami. Kdysi vydal snad šest set kusů této 
knihy. Ta byla okamžitě rozprodána,“ zmínila 
Dresslerová s tím, že v plánu je náklad v počtu 
jednoho tisíce kusů této knihy a v současné 
době se jedná o  autorských právech na jejích 
fotografiích.
Úplný program naleznete uvnitř tohoto vydání 
našich novin a upozornit chceme i na speciální 
web, kde je přehledný program MDF zpestřen 
průvodními fotografiemi – 
www.dudackyfestival.cz.

Bezdìkovská 123 (u parkovištì kina Oko) tel.:734 242 601

Otevírací doba
po - pá:    7:30 - 20:00

          so:  9:00 - 20:00
        10:00 - 20:00  ne:  

POSEZENÍ V ZAHRADÌ
toèená Kofola • zmrzlinové poháry
míchané koktejly • zapeèené panininkanovi

AUTOBAZAR

Nejlepší ceny!
PØÍJEM   VÝKUP AUT

StrakonicePísecká 65/118,386 01 

autopolak@autopolak.cz
tel./fax:  383 380 268 
mob: 608 919 979

Ve strakonickém kulturním domě 28. května 
opětovně otevřel divadelní restauraci její nový 
nájemce Ladislav Bendula. Kromě změny personálu 
a hlavně kuchaře je tu ještě jedna - viditelná 
na první pohled. Divadelka má novou podlahu, 
výmalbu i pojetí. Černobílé fotografie kontrastují 
s  červenými prvky na žlutých stěnách. Tyto práce 
si provedl a zaplatil nový nájemce sám. „Restaurace 
je specifická tím, že sídlí v  kulturním domě, proto se 
musí přizpůsobit jeho požadavkům. Vždy ale bude 
otevřená na kulturní programy, a  to jak před jejich 
zahájením, tak i poté. Činíme tak na přání ředitelky. 
Do budoucna bych velice rád zprovoznil i  letní terasu, 

která je u restaurace v  prvním patře,“ řekl Bendula, 
pro kterého je jeho podnik obrovským koníčkem. 
V  hostinské činnosti se pohybuje již devět let, tři roky 
provozoval restauraci s bowlingem a  diskotékou. 
Od roku 2006 má restauraci v  Milevsku, která sídlí 
také v domě kultury, kde je to velice podobné jako 
ve Strakonicích. V  roce 2010 otevřel v Milevsku 
i  Tullamore Dew bar. Samozřejmě se při takovém 
záběru potkal a spřátelil s řadou osobností. „Ano, 
mohu se pochlubit obsluhou Sydney Crosbyho 
z  USA, který je v současné chvíli na vrcholu 
kariéry. Osobně se znám s Tomášem Plekancem. 
A obsluhoval jsem naše zlaté hochy z  olympijských 

her v Naganu, připravoval raut v Písku na přivítání 
zlaté Kateřiny Neumanové. Pravidelně se vídám 
s  Jakubem Smolíkem, těch osobností je celá řada,“ 
pousmál se nad naší zvídavou otázkou Bendula.

Divadelka má za sebou premiéru. Co plánuje její šéf?
Martina Vaněčková

redakce
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& kuchyňské studio
Jamall Strakonice

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU

nabízí: 
AKCE -20% 
n a  v y b ra n é  t y py  ku c hy n í

3 D  g ra f i c ké  n á v r hy
a  ka l k u l a c e

ZDARMA!

www.jamall.cz

akční ceny elektro spotřebičů 
do vaší kuchyně

Kde nás najdete
Katovická 175 (bývala budova Telecomu)
Strakonice
Tel.: 383 323 275

Otava
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Co je lepšího než čas strávený na zahradě 
s  přáteli u rozžhaveného grilu? Jestli 
odpovídáte, že snad skoro nic, zbystřete. 
Do Strakonic na Píseckou do prostor firmy 
PechaSan zavítá Gril akademii Weber. 
„Weber u nás pro veřejnost zdarma předvede 
neobyčejný grilovací kurz, který jsme si objednali 
na naši tradiční prezentaci dodavatelských 
firem. Gril show začne kolem poledne a povede 
ji šéfkuchař Lukáš Okrouhlík. Vysvětlí lidem 
správné grilovací metody a doporučí jim své 
mistrovské vychytávky. Na místě také ugriluje 
vlastní atraktivní menu o čtyřech chodech,“ 
popsal kuchařský program vedoucí střediska 
PechaSan pan Miroslav Soukup. 
Prezentace firem, která se v PechaSanu 
s  ročním obratem téměř jedné miliardy 
korun bude konat, je již tradiční. Letos její 
datum připadl na 8.června. Je pojata jako den 
otevřených dveří, který trvá od 9 do 18 hodin. 
„Snažíme se tím podpořit naše dodavatele 
a představit jejich výrobky odborné i lajcké 
veřejnosti. Firmy budou presentovat zboží 
pro vybavení koupelen, sanitární keramiku, 

koupelnový nábytek, krbová kamna a sporáky,“ 
vysvětlil náplň akce pan Soukup. Není bez 
zajímavosti dodat, že tato strakonická firma 
v  současnosti dává stálé zaměstnání sto třiceti 
lidem po celé České Republice. 

Potřebujete vyladit koupelnu? Rady budou 
zdarma!
Výrobci a vyškolený personál v prostorách 
PechaSanu lidem bezplatně poradí s řešením 
jejich problémů v domácnosti jako je kapající 
kohoutek, tak i se složitým plánováním 
kompletně nové koupelny apod. 
Jak jsme uvedli výše, PechaSan se soustředí 
na domácí dodavatele, což je zárukou kvality 
a také korektního jednání v případě řešení 
reklamací. „Kupony na slevu při nákupu zboží 
otištěné v tomto výtisku novin Maxim ať si 
lidé určitě nezapomenou vzít s sebou. Ti, co je 
využijí a nakoupí, budou mít ještě po skončení 
akce možnost získat dárky od naší společnosti. 
Použité kupony dáme do slosování o ceny,“ 
vzkázal našim čtenářům vedoucí střediska 
PechaSan.     

Sečteno a podtrženo – resty s kapajícím 
kohoutkem můžete vyřešit současně s tím, že 
Vám zdarma poradí experti na sanitu, nakoupíte 
u nich s výraznou slevou a ještě se při nejbližší 
grilovačce u Vás na zahradě blýsknete 
šéfkuchařkou vychytávkou. Zaškrtnout 
v kalendáři datum 8.červen a poznamenat si 
„navštívit PechaSan“ – to není vůbec marný 
nápad.

PR

Lákadlo pro gurmány:
Těsně před redakční uzávěrkou novin jsme 
získali přibližné menu grilovacího lektora 
Lukáše Okrouhlíka, které představí na dni 
otevřeným dveří. Tohle byste měli ochutnat:

Předkrm: Burrito s kuřecím masem
Zapečená cuketa plněná modrým sýrem

Hlavní jídlo: Flank steak s grilovanou zeleninou
Vepřová kotleta s gratinovanými    

bramborami
Dezert: Višně s mandlovou drobenkou

Tak dobrou chuť 8. června v PechaSanu! 

?  strojní omitáni

?  sádrove omítky

?  fasády

?  zateplování budov

?  novostavby

?  rekonstrukce bytù,  domù

  a prùmyslových objektù

Milan Bláha

tel. :  603 467 390

e-mail:  zednickepracemb@ seznam.cz

?  kompletní pøestavby koupelen

  a bytových jáder

?  práce s kamenem

  (porfyr,  andezit)

?  obklady a dlažby

?  stavby plotù

?  pùjèovna lešení

PODÍLELI JSME SE NA

REKONSTRUKCI OC MAXIM

(OD LABU�)  STRAKONICE

• strojní omítání
• sádrové omítky
• fasády
• zateplování budov
• novostavby
• rekonstrukce bytů, domů
   a průmyslových objektů

• rekonstrukce koupelen
   a bytových jader
• práce s kamenem
   (porfyr, andezit)
• obklady a dlažby
• stavby plotů
• půjčovna lešení

PODÍLELI JSME SE NA REKONSTRUKCI OC MAXIM (OD LABUŤ) STRAKONICE

ZEDNICKÉ
STAVEBNÍ PRÁCEZEDNICKÉ
STAVEBNÍ PRÁCE

Milan Bláha
tel.: 603 467 390

www.zednickepracemb.cz
e-mail: zednickepracemb@seznam.cz

V PechaSanu ukáže proslulý šéfkuchař své vychytávky,
přijďte a Vaše grilovací párty už nebudou mít chybu!

Od 1.4.2012 vysílají Regionálnítelevize.cz na 
satelitu Astra a zahrnují i vysílání STTV!!

Časy vysílání Strakonické televize na satelitu:
Pondělí 17:20 

(premiéra týdenního bloku) 
a ve 21:20

Úterý 1:20, 5:20, 9:20, 13:20
Čtvrtek 17:20, 21:20

Pátek 1:20, 5:20, 9:20, 13:20

Parametry příjmu: Astra 3B (23,5°východně), 
12168/V, SR 27500, FEC 3/4, norma DVB-S, 

kódování žádné (FTA
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NOVÁ RUBRIKA

(z leva) Hotel Bílý vlk, vedle Palác a hospoda U Tří lip. Fotografie z roku 1913

Trafika paní Slavíčkové v Zátkově (dnešní Bezděkovské) ulici

Křižovatka u Bílého Vlka (naproti dnešnímu OC Maxim)

Zátkova (Bezděkovská ul.) s hostincem Port Arthur , fotografie z počátku století

Hledáme střípky z historie obchodního centra Maxim, 
čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!

          Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Povážská 266, Strakonice 386 01
724 117 302

Tentokrát nám do nové rubriky přispěla paní 
Urbanová, která je velkou fanynkou všeho, co se 
točí kolem Strakonic. Má několik brožur plných 

fotografií a pohlednic ze starých Strakonic, 
výstřižky z novin, knihy, ale i básně o Strakonicích.

Pomáhá i strakonickému muzeu rozšiřovat 
exponáty. 

S nadšením mi vyprávěla, že na místě dnešního 
Maximu bylo židovské ghetto a židovská 
synagoga. Vzpomínala, že Bezděkovská ulice 
bývala výš (na fotografii vlevo se snižuje) a do 

krámků se chodívalo po schodech dolů. Původně 
se Bezděkovská ulice jmenovala Americká, 
potom Zátkova. Dokonce si vzpomněla i na to, 
že v jednom z domů v Bezděkovské ulici bydlela 

první romská rodina ve Strakonicích. 
„Tam, kde stojí teď Maxim, tam bývala spousta 

krámků s řemeslníky,“ vypráví. „Pamatuji si 
holiče Sýkoru, řezníka Berana a pana Václava 
Hule, který dával dětem vždycky po jedné fialce.“ 

Spousta lidí si stěžuje na strakonické náměstí, 
ale paní Urbanová ne. „Strakonice vznikly ze čtyř 
vesnic: Strakonic, Žabokrt, Bezděkova a Lomu, 

tak holt nemáme klasické čtvercové náměstí, 
tak to prostě je. Lidi by měli být více dohromady, 
jako to bylo dřív. Tady je to ode zdi ke zdi, jak já 

říkám. Také proto ráda vzpomínám na to, jak to 
tady vypadalo dříve. S kamarádem se vždycky 
skvěle bavíme, když si o dřívějších Strakonicích 
povídáme. Rádi si zavzpomínáme, co kde bylo 
a nebylo. Když je mi špatně, vezmu si ty fotky 
a prohlížím si místa, kde jsem bydlela nebo na 
které mám vzpomínky a vzpomínám.“ 

Barbora Dvořáková

Zapojte se do naší nové rubriky i Vy...
Noviny Maxim děkují všem svým čtenářům za přízeň. 
Dovolujeme si zveřejnit výzvu, že zajímavé příběhy, svědectví a fotografi 
e přibližující historii obchodního centra, a které se rozhodneme zveřejnit, 
oceníme poukázkou do kavárny Maxim v  hodnotě 200 Kč.

Budova hostince a obchodu rodiny Křešničkových
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AUTOBATERIE VARTA BLUE
12V/44Ah.......  

12V/74Ah.......  

1 190Kè vè. DPH

1 950 Kè vè. DPH

FIAVI

SEKAÈKY

World
Husqvarna

prodej 
zahradní techniky 

od 3 990 Kè

AUTOBATERIE STARLINE
12V/44Ah.....    

12V/74Ah..... 

895 Kè vè. DPH

1 550 Kè vè. DPH

VÝKUP KOVÙ
Strakonice - Øepice

U státní silnice R4 smìr Praha 
pod fa Bambásek, vjezd pøes pneuservis

otevøeno: Po-Ne od 9- 16.00h 

VÝKUP EUR PALET

digitální vážení • autováha
možnost zpracování a odvozu 

vìtšího množství od vás

EUR

železo•litina•mìï•hliník•katalizátory•chladièe

kabely•nerez•elektromotory

tel.: 739 038 970

STŘELTE
SVŮJ

ODPAD

Výkup AUTOVRAKŮ

STŘELTE
SVŮJ

ODPAD

KavárnaKafíèko

živá hudba

tel.:  601 592 393, 723 385 212

FIREMNÍ 
A SPOLEÈENSKÉ 
VEÈÍRKY

TANEÈNÍ VEÈERY 
KAŽDÝ PÁTEK A SOBOTU

Palackého nám. 102

otevøeno dennì

Pavla Chadrabová
tel: 607 711 485

OC Maxim, 2. patro

pro ženy i muže

MANIKÚRA:
lakování

gel- lak na pøírodní nehty
nehtová modeláž

gel- akryl

PEDIKÚRA:
mediciální pedikúra

odstranìní kuøích ok 
odstranìní

 zarostlých nehtù

NOVÝ SECOND HAND
VE STRAKONICÍCH

VELKÝ VÝBER  NÍZKÉ CENY

TRICKA 29,-    KALHOTY 49,-    SVETRY 59,-
7



TŘI SESTRY GAMBRINUS TOUR 2012
8.6.2012- letní kino Strakonice
Vstupné: 260 Kč

KOUPÁK smack FEST 2012
15. - 16.6.2012,  18h
Čtvrtý ročník tradičního hudebního festivalu 
v čele s kapelami Dirty blondes, Queens of 
everything a další...

Blatenský fest 2012
16. 6. 2012
kapely jako Plexis, Pipes and pints, Patheroye 
roye, Záviš a další...

DANCE SHOW
16. 06. 2012- 13.30 hod., Letní kino Strakonice
12. ročník mezinárodní taneční přehlídky 
coutry, disco, break dance, show formací a 
parketových tanečních kompozic.

Přednáška Jakuba Vágnera o rybolovných 
expedicích
18.06.2012 - 19:30
rytířský sál
Vstupné: 100 Kč

Výstava obrazů Bereniky Saudkové 
CHICHAGO PRES(S)
26. 06. - 29. 07. 2012

po celý červen- 
Výstava potrvá až do 5. srpna 2012., 
VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ 
JOSEF BOHÁČ – HLÍDAČ MRAKŮ
Průřez sochařskou tvorbou volyňského rodáka 
a akademického sochaře Josefa Boháče 
v dobových souvislostech. Od pražského 
bezdomovce až po starostu Karla Kavalírka. 
Figury, busty, hlavy... 

Přehled akcí- červen

Strakonice, Volyòská 159 (vedle RETY), tel: 774 202 764 

DVEØE, PODLAHY, VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ

že město obdrželo zatím pouze necelého čtvrt milionu korun, tak co k tomu říci. Tok financí 
z  ministerstva bude asi nepravidelný,“ stěží 
věřil situaci sekretář okresního sdružení ČSTV 
Pavel Kouba. 

Koncem května jsme se zajímali o to, zda 
nepřišly další peníze. „Kdepak,“ konstatoval 
starosta Pavel Vondrys. A dodal, že při jakémkoli 
setkání vidí, že sportovci díky vyjádřením 
ministerských úředníků opravdu žijí ve velkém 
očekávání: „Teď jsou ke mně objednaní 
hokejisté, se kterými o  stavu financí budeme 

mluvit. Stejné téma jsem pochopitelně rozebíral 
na nedávné dokopné házenkářů.“ 

Vedení města již odeslalo na ministerstvo 
dopis, ve kterém se zajímá, jestli nedošlo 
k  omylu a  připomíná, že podle tabulek mělo 
do rozpočtu obdržet mnohem více peněz. 
„Těžko říct, kdy přijde odpověď. Určitě budeme 
problém projednávat na jednání Svazu měst 
a  obcí ČR, které se má konat, tuším, do konce 
června,“ uvedl starosta Vondrys

Výsměch. To napadlo každého, když dorazily peníze na sport.

Martina Vaněčková
sekretář okresního sdružení ČSTV Pavel Kouba
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Nedávno otevřená Cukrárna 7 je provozována 
jako sociální podnik. Podstatou sociálního 

podnikání je přínos firmy ke společenskému 
životu a odpovědnosti. Nad rámec klasického 

pojetí firmy za účelem tvorby zisku je paralelním 
cílem tohoto sociálního podniku i společenská 
odpovědnost a orientace na podporu lidí se 

ztíženými životními podmínkami.

Cukrárna Sedmička podporuje a vytváří takové 
pracovní podmínky, aby usnadnila a umožnila 
v rámci svých možností zaměstnávání osob 

se ztíženými podmínkami na trhu práce. 
Vytvořili jsme 7 nových pracovních míst, z toho 
minimálně 3 nová místa pro osoby zdravotně 

nebo sociálně vyloučené.  Filozofií našeho 
sociálního podniku není jen dosažení zisku, ale 
také principy solidarity a sociální soudržnosti.

Návštěvou našeho Sociálního podniku 
Cukrárna 7 podpoříte i Vy tyto principy 

solidarity a napomůžete naším podporovaným 
zaměstnancům k úspěšnému začlenění do 
pracovního a spokojeného osobního života.

Srdečně Vás zve
Rudolf Oberfalcer- provozovatel

Sociální podnik Cukrárna 
Sedmička 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

Zájmy klienta jsou našimi zájmy
Rychlý, profesionální a osobní prístup.
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Nemocí našeho národa je závist, upozorňuje lídr strakonické ODS

Je mu 42 let, pochází ze Strakonic a v krajských 
volbách bude kandidovat na 3. místě za 
strakonické sdružení ODS. Michal Polata rozhodně 
není „kravaťák“, je ženatý od roku 1991 a má dvě 
děti (18 a 15 let). A na lídra nejsilnější pravicové 
strany byste ho rozhodně netipovali.

Je pravda, že se po „rozkolu“ strakonická 
ODS už nedala znova dohromady?
Ne. ODS je taková značka, která má směr daný. 
Přicházejí do ní noví lidé, kteří její směr uznávají, 
ale někteří odcházejí, protože zkrátka chtějí 
jinudy. A podle mě odešla většina těch, co v ní 
byli z prospěchu. Teď máme do padesáti členů. 
I to je podle mě málo. Vždycky jsme patřili mezi 
nejmenší sdružení (na počet obyvatel). Nelíbí se 
mi, když stranu ovládá úzká skupina lidí, proto 
je širší členská základna důležitá, aby hlasování 
uvnitř ní bylo co nejdemokratičtější.

Vás lidi znají spíš jako provozovatele 
z  Podskalí a spoluzakladatele rockového klubu 
na Křemelce.
Klub na Křemelce má Roman Klučka, já šel na 
Podskalí, protože nejde dělat pořádně dvě věci 
najednou. Mrzí mě, že slyším jen to, že se dělá 
všechno pro to, abychom klub na Křemelce 
zavřeli. Přitom proč? Roman dělá muziku, která 
běží, jde s dobou. Já na Podskalí taky. Nic zavírat 
nehodláme.  

Co člověka, který se v mládí věnoval sportu 
a muzice, a v dospělosti podnikání v kultuře 
a pohostinství, dovedlo k tomu, že se začal 
angažovat v politice?
Do ODS jsem se hlásil v roce 2008, ale nepřijali 
mě. Podařilo se mi to až o rok později. To je 
zvláštní postup u demokratické strany. Bylo mi 
řečeno, že tehdejší rada zkrátka neměla zájem 
o  přijímání nových členů.
Ale k otázce, teď už to bylo dané nespokojeností 
a  hlavně věkem. Protože o politiku jsem se 
zajímal vždycky, ale vůbec jsem si ve dvaceti 
netroufal aktivně do ní zasahovat, bylo mi jasné, 

že mi chybí zkušenosti a nemůžu všemu rozumět.
Už za komunistů jsem hloubal, proč my tady 
musíme žít takhle blbě. Zkrátka, drželo mě to 
vždycky. Třeba při Sametové revoluci jsem z Prahy 
přitáhl letáky a rozdával je po zbrojovce.

Váš názor na současné sílící preference 
komunistů…
Nezlobte se, ale to je dané špatnou pamětí národa, 
protože komunisti dnes nic užitečného nepřinášejí, 
jenom těží ze sklerózy a naštvání lidí. Jediné, na 
co se vzpomíná, že byla práce a bydlení. Jenže 
tím to přece taky končilo. A upřímně, jak jsme 
tehdy v té práci byli platní?

Takže naštvání lidí není oprávněné?
Často ne. Žijeme si dobře a hodně lidí to nerado 
slyší. Ale já si pamatuji, jaké jsme měli možnosti 
tehdy, co jsme si mohli koupit, dovolit, pořídit, 
sehnat apod. To se prostě vůbec nedá srovnat 
s tím, co máme dnes. Každý má strach říct, že 
se má dobře. A hlavně: nemocí našeho národa je 
závist. Strach, že by se ten druhý mohl mít lépe, 
nebo že se ukáže jako schopný, tak tenhle strach 
vede podle mě dnes lidi k velké závisti. Dřív jsme 
byli nesvobodní a nebyla konkurence, takže ta 
závist neměla takové podmínky. Jsme k závisti 
učení od malinka. A ve zprávách se nespokojenost 
lidí ještě přiživuje negativismem, vždycky v nich je 
sklenice z půlky prázdná, a hlavně se vůbec nikde 
nesmí objevit, že je vlastně z poloviny plná. 

V práci vyslechnete hodně názorů místních 
lidí. Co se ve Strakonicích v posledních letech 
povedlo, a naopak?
Povedla se stoprocentně oprava hradu a jeho 
dnešní turistické využití, to je fakt dobrá práce. 
A  průšvih Strakonic je jejich zadlužení, podle 
mých informací budeme jen těžko hledat druhé 
stejně zadlužené město se stejným počtem 
obyvatel a  se stejným ročním rozpočtem 

v  republice jako jsme my.

Pro ty, kteří to o vás neví: jakému sportu jste 
se věnoval a kam se podle vás ve Strakonicích 
posunul?
Od sedmi let jsem hrál fotbal, házenou a dělal 
jsem i atletiku. Dávalo mi to potřebné vyblbnutí. 
V  sedmnácti přišel úraz a zůstal mi už jen 
rekreačně fotbal. Málokdo ví, že dnes tu máme 

dva kluby, profláklé SK, a pak Balvany, které 
tvoří staří pardálové jako jsem já. Máme i svoje 
webovky, oslavili jsme 25 let existence a staráme 
se o sebe a sponzorujeme se sami. Bohužel 
nemáme mládež, o spolupráci s juniory z SK se 
pořád mluví a nikam to nevede. 
Četl jsem, jak se posunula dopředu házená 
a  pólisti. V obou klubech utvořili partu, vychovávají 
si v ní mládež a má to celé smysl jak pro patrioty 
Strakonic, tak ještě v tom, že část dětí, která by se 
doma nudila, má výborné využití volného času. Já 
házenou přestal hrát po úrazu nohy, ale to nadšení 
lidí, jako je Jirka Dobeš a dalších, tam, jak je vidět, 
vydrželo.

To, jak dopadl fotbal (SK Strakonice), jste už 
naznačil.
Začalo to tím, že se tady začali nakupovat jenom cizí 
hráči. Chtěli postupovat, když nebyla ta základna 
a nebyla schopnost to dát dohromady, takže začali 
zachraňovat klub třeba Budějovickými. Proto došlo 
k rozpadu, že dnes tam hraje asi jenom Patrik 
Káník. Já ty mladé kluky přesně neznám, protože 
už tam na zápas nepřijdu. Domácí fanoušek při 
takovém složení, když se daří, sice řekne: Jo, to 
je výborný tým Strakonic. Ale jakmile se přestane 
dařit, tak se všichni odvrátí, protože už tam není 
ta návaznost na ty Strakonice a neřeknou: Hele, 
tady je mladej Pepa, počkáme si za rok, to už jim 
to půjde líp. Tohle jsou prostě cizí kluci. V těch 
nižších úrovních by zkrátka měli hrát místní.

Mám trošku osobní otázku. Vím, že řešíte ně-
kolikaletý závažný zdravotní problém jednoho 
člena rodiny a zatím bezúspěšně. Jak to ovliv-
ňuje váš přístup ke zdravotnictví?
Zdravotnictví je zneužívané. Neustále slyším, že 
za komunistů bylo bezplatné, ale to není pravda. 
Pořád, i předtím, se na zdravotnictví odváděly 
peníze a lidé si neuvědomují, kolik procent z jejich 
platu šlo do zdravotnictví. Paměť je sice milosrdná 
v tom, že zapomínáme, ale tady v tom je to škoda. 
Přiznejme si, že si pomalu nevzpomeneme, kolik 
za co jsme odváděli státu před dvěma lety. 

Na závěr se nemohu nezeptat, zda sledujete 
kauzu Davida Ratha.
Minimálně poslední dva roky jsem si říkal, kdy 
toho člověka už někdo zavře. Protože jak se říká, 
pod svícnem bývá největší tma. A to je přesně 
jeho případ. Pro mě to je největší narcis na české 
politické scéně. On si asi opravdu myslel, že 
jemu zkrátka projde všechno. Takže si myslím, 
že po hodně dlouhé době má poměrně velká část 
veřejnosti radost - dokonce i z toho, co předvedla 
policie. Nemohlo to být jednoduché, protože tenhle 
politik umí tzv. „kopat kolem sebe“ a  postupoval 
jasně: podle sebe soudím tebe. Pořád druhé 
politiky urážel, vykřikoval na ně a obviňoval je z 
mnoha věcí, které přitom dělal hlavně on sám. 

(Barbora Dvořáková, Martina Vaněčková)
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Recept na krásu? Stačí vykouzlit úsměv a cítit se dobře,
prozradila v Dobrém startu vizážistka Katka

Na poslední díl preventivního projektu Dobrej 
start se dospívající holky těšily nejvíc. Žákyně 
obou 7. tříd ZŠ Poděbradova mohly přijít 
na besedu namalované podle svého vkusu 
a pozvaná vizážistka jim vysvětlila, jaké 
konkrétní chyby dělají a snažila se je přimět 
k  decentnějšímu přístupu v líčení, který 
více sluší jejich věku. „Nejčastější chybou 
mlaďoučkých děvčátek, které si běžně všímám, 
jsou černé linky a nevhodné oční stíny. Dělají 
je starší a unavenější,“ upozornila. Názorně 
předvedla chybné a správné líčení. Připravila si 
také srovnávací fotografie narkomanů, na jedné 
byli vyfoceni ještě v začátcích jejich závislosti 
a  na druhé pak po několikaletém užívání drog. 
Kosmetička a vizážistka Kateřina Krahulcová 
(Mary Kay) byla do projektu pozvána i proto, 
že má zkušenosti z dřívějšího zaměstnání ve 
vydavatelství firemních časopisů. Vysvětlovala, 
jak dlouho trvá líčení modelky na titulní stránku 
a jakými počítačovými úpravami snímek ještě 
prochází. „My všichni jsme obklopeni reklamou 
a virtuálními světy. V nich se všichni lidé tváří 
a jednají jako dokonalí jedinci, kteří nemají 
problémy a pokud už něco řeší, pak pomocí 
zázraku - ať jde o produkt z reklamy nebo kouzla 
her,“ řekla s tím, že základem hezké pleti je její 

zdraví, protože veškerá tělesná krása vychází 
zevnitř: „Vše souvisí se vším - špatná strava, 

drogy nebo žádný sport se většinou rovná špatná 
pleť - je to přeci jenom největší orgán v lidském 
těle a vše, co se děje uvnitř těla, se navenek dřív 
nebo později projeví.  Jsem opravdu ráda, že 
jsem se mohla do projektu zapojit, když vím, jak 
komplexně byl připravený, že děvčata hovořila 
s  lékaři, soudci, policisty.“

STRAKONICKÁ TELEVIZE JE NOVĚ TAKÉ 
NA FACEBOOKU. 

Na jejím webu www.sttv.cz můžete 
sledovat pravidelný týdenní blok 

zajímavostí ze Strakonic. Naleznete tam 
také její dokumentární pořady.

O vyhodnocení preventivního projektu 
Dobrej start se dozvíte v příštím vydání.

Fotografie narkomanů, které ukazují, jak negaticní vliv má užívání drog 
na pleť a jak se jejich špatné zdraví odráží i ve tváři.

detail

TIP VIZÁŽISTKY KATKY NA LETNÍ LÍČENÍ:
Já osobně miluju na léto multifunkční líčidla - třeba bronzer, 

který můžete použít jak na líčka, tak místo očních stínů. 
Můžete ho smíchat i s vaším leskem na rty a vytvořit tak nád-

herné letní líčení tón v tónu během dvou minut. Letos jsou 
velice trendy syté barvy - nebojte se azurové, trávově zelené, 

madarinkově pomerančové nebo sytě růžové.

Martina Vaněčková
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    SERVIS A OPRAVY
VÝPOÈETNÍ TECHNIKY
    SERVIS A OPRAVY
VÝPOÈETNÍ TECHNIKY

STRAKONICE, PODSKALSKÁ 59 (U MARKÉTY)
TEL: 383 389 011, EMAIL: SERVIS@KOMRSKA.EU

   SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA
NÁPLNÌ, TONERY, KOMPONENTY
   SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA
NÁPLNÌ, TONERY, KOMPONENTY

OTEVØENO 
PO - PÁ  8:00 - 16:30

O sportu trochu jinak (pokračování přednášky Dobrého startu)
Pozvání do posledního dílu přijala také Kamila 
Častoral, manželka úspěšného katovického 
šampiona v rallycrossu, a také Pavel Kouba, 
sekretář okresního sdružení ČSTV. Jejich 
úkolem bylo vylíčit smysl sportování pro 
obyčejný život. Kamila Častoral na besedu 
přišla s dvouletým synem Nikolasem a své 
vyprávění začala jednoduše: „Nebýt sportu, 
nikdy bychom se s Romanem nepotkali, Já 
jsem Polka, Roman je Čech a seznámili jsme 
se na závodech v  Maďarsku.“ Řekla jim, 
jak vypadá jejich život, jak se podporují a 
odpovídala na všechny zvědavé otázky tak 

dlouho, až jí malý Nikolas usnul na klíně: 
„A  takto je to i na závodech, jakmile se jede 
finále, Nikolas vždycky usne. To nejzajímavější 
prospí,“ rozloučila se s děvčaty. 

Pavel Kouba pojal besedu hodně 
neformálně, zpovídal holky, jakým sportům 
se věnují a  vyprávěl jim zajímavosti z historie 
strakonického sportu. Snažil se navázat na rady 
vizážistky s tím, že sportování ještě opravdu 
nikomu neublížilo. „Byl strašně vtipný a pobavil 
nás. Vůbec jsem nevěděla, že vnučka nějakého 
olympionika chodí zrovna na naši školu, nebo 
že je tady atletika. Na tu bych chtěla chodit 

a  jsem ráda, že vím, kam se obrátit,“ řekla 
jedna z  děvčat po skončení besedy.

Kamila Častoral a syn Nikolas

C.A.Dana Kotrchová
Na Ohradě 94, Strakonice

tel.: 383 322 789
e-mail: strakonice@marco-polo.cz

LÁZNĚ • EXOTIKA • POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
SVATEBNÍ CESTY   a další

Rhodos     hotel 3* polopenze 11990,- 12 dní  odlet 15.6.
Turecko     hotel 3* s ALL            10990,- 12 dní   odlet 9.6.
Bulharsko hotel 3* snídaní        7990,-   8 dní     odlet 13.6.
Kypr            hotel 3* polopenze 16990,- 11 dní  odlet 11.6.
Malta          hotel 3* snídaně      10690,- 8 dní     odlet 16.6.
Mauritius  hotel 3* polopenze 27900,-  9 dní   odlet 30.9.

Turecko pobytově poznávací hotely 4-5* polopenze výlet Pa-
mukkale, panoram.prohlídka Antalye  6970,- 8 dní odlet 17.6.

Pisa, Florencie, Benátky  hotel 4* snídaně      9690,-    4 dny, odlet 5.7. (průvodce)
Černá Hora                    studio bez jídla    6291,-  8 dní  odjezd 22.6. bus
Paříž                                     hotel 4* snídaně    9690,-    4 dny    odlet 5.7.  (průvodce)
Chorvatsko                               hotel 2* polop.        4200,-      8 dní    16.6. možn.  bus ze ST 1890,-
Chorvatsko studia pro 2osoby bez jídla  výhl.na moře           6290,- 7nocí 16.6. vl. doprava

Indický zlatý trojúhelník hotely 3* snídaně, průvodce,vstupy 32990,- 7 dní odlet 20.10.
Libanon křížem krážem hotely s polopenzí,    26890,- 9 dní odlet 1.7. (výlety, 

vstupy, průvodce)
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  TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky posílejte na email: krizovka@ocmaxim.cz
(do 4.7.2012) do předmětu zadejte heslo: křížovka.
Nebo pište na adresu: Povážská 266, Strakonice 386 01, na obálku 
napište opět heslo: křížovka.

Dva výherce uveřejníme v červencovém čísle novin Maxim společně 
s řešením. Výhru si vyzvedněte nejpozději do 16.7.2012 na prodejně 
PENTA CZ, Povážská 266, Strakonice

2 vylosovaní, kteří pošlou správné znění tajenky 
vyhrají poukázku na slevu 
v  hodnotě 200 Kč na 
konzumaci v kavárně Maxim 
Strakonice

Člověk se ani nemusí dívat z okna, aby poznal, 
v jaké roční době se právě nachází. Už podle 
názvu měsíců spolehlivě ví, že v lednu je venku 
led a v listopadu si může být jistý, že se bude 
po kotníky brodit ve spadaném listí, pokud se 
rozhodne vyrazit ven.  V červnu je nasnadě, že 
nás čeká roztodivné červenání.

     

Červenají se první jahody a třešně, za okny 
se červenají muškáty, verbeny či fuchsie, 
a  dokonce i karásci v zahradních jezírkách už 
mají tu správnou červenou barvu. Také tváře 
leckterého pubertálního chlapáka dostanou 
nečekaně nachový nádech při pohledu na 
příslušnice druhého pohlaví, jež hrdě vystavují 
na odiv svá zapalující se lýtka (a nejen ta). Také 
slečny se dokážou moc pěkně pýřit, i když ony 
to většinou vnímají poněkud jinak a za své 
zčervenání se většinou stydí (čehož důsledkem 

nezřídka bývá, že zrudnou ještě víc).
     Zatímco pohled na zrůžovělé tváře něžné 
dívky bývá veskrze líbezný, i když ho vidíme 
pouze přes přední sklo auta, tentýž pohled ze 
stejného místa, který zachytí právě naskakující 
červenou na semaforu, nás dokáže leckdy 
vytočit do běla. No a jsme u toho, ne každé 
červenání je příjemné. Skoro by se dalo říct, že 
krásná a užitečná červenání končí u zrajícího 
ovoce.
     Když už jsem nakousla ten semafor, ne 
nadarmo se vžilo používání hesel jako Stop, 
máte červenou! Pokud vám už není -náct, 
dokonce ani -cet, vsadím se, že vás nepotěší, 
když vám někdo začne předhazovat právě 
tohle. Vezmi, starče, na vědomí, že mládí má 
zelenou, ty se pěkně uhni ke straně a postůj si 
na červené.
     Také jsem ještě nepotkala nikoho, kdo by 
výskal radostí, když se mu po dobře odvedené 
ruční práci jeho protivníka spustí z nosu 
červená.
     Rovněž školáci nebývají blahem bez sebe, když 
se jejich diktát začervená opravami češtinářky, 
která nemístně zvýraznila hrubé chyby i drobná 
opomenutí, jichž se žák dopustil. Může se totiž 
stát, že i přes nezpochybnitelná práva dětí se 
v důsledku zčervenání diktátu začervenají jelita 
na žáčkově zadku, i když nutno podotknout, že 

tuto barvu si uchovají jen po dobu nezbytně 
nutnou a pak ji mění přes modrou a fialovou 
až k zelené a žluté. Těžko ovšem chtít po dítku, 
aby se radovalo z této duhy.
     Ze školních lavic si možná někteří z nás ještě 
pamatují i jiná příkoří, související s  červenou. 
Například popěvky typu Červená se line záře 
nepatřily k nejoblíbenějším, zvláště, byli-li 
zpěváčci nuceni předvést kánon.
     Ani další zčervenání, které nás postihlo 
v  polovině minulého století, většinu lidí 
nepotěšilo. Je sice pravda, že proběhlo v  únoru, 
ale jeden nikdy neví. Rudá hvězda, pomrkávající 
na nás od té doby pomalu i  z  toaletního 
papíru, nám dokázala vsugerovat i to, že 
listopadová revoluce ve Veliké zemi proběhla 
v říjnu. Trochu se bojím, aby se to červnové 
červenání opět nezvrhlo v červenání celoroční 
a místo dozrávajících jahod z vlastní zahrádky 
nebyly povinné společné třešně.
     Navrhuji proto pozměnit název šestého 
měsíce. Stačilo by vložit jedno V doprostřed 
slova a rozdělit je ve slova dvě. Kdo chce, mohl 
by za ně dopsat i vykřičník. Po krásném květnu, 
kterému není co vytknout, by tedy v kalendáři 
mohl následovat měsíc červ ven! Garantuji 
vám, že bez všelijakého červivění bychom se 
hravě obešli.

Jana Kárníková

ČERVENÁNÍ
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VÁŠ TRUMF v boji proti zápachu a usazeninám. VÁŠ TRUMF v boji proti zápachu a usazeninám.

www.penta.cz

Foto video · Počítače, komponenty, kancelář · Parfémy a kosmetika · Chovatelské potřeby · TV-Audio · Bílé zboží  
Hračky · Telefony, GPS · Zabezpečovací a protipožární technika · Síťové prvky · Hobby, zahrada · Pokladní systémy

Akční ceny, výprodejové nabídky, 6000 položek ihned skladem ve Strakonicích, 
zbytek do 24 hodin od objednání. O možnosti vyzvednout zboží budete 
informování e-mailem a  SMS zprávou. 
PENTA CZ, s.r.o. Povážská 266, 386 01 Strakonice, tel.: 383 369 100, e-mail: obchod@penta.cz

Bezpečný nákup přes internet ve Strakonicích a okolí na

... z pohodlí vašeho domova

leasing- prodej na splátky

VÁŠ TRUMF v boji proti 
zápachu a usazeninám
Bioenzimatický přípravek 
ostraňující tuhé organické 

usazeniny v jímkách, 
septicích a v suchých 

záchodech.

311,- Kč
Běžná cena: 499 Kč

Ohniště 
Avenberg 

Tocumen XL
unikátní ohniště vhodné 
do pergol a zahradních 

altánů
Výška: 106cm
 průměr: 44cm

Trampolína 
AVENBERG 

S ochranou sítí, 250cm
Výška: 51cm 

(se sítí: 215cm) 
Maximálí nosnost :150kg

3 349,- Kč

Pískoviště s 
plachtou

Dětské venkovní 
pískoviště 

z  tvrzeného plastu. 
Lze použít i jako 

bazének

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Nabídka platí do 16.7. 2012 nebo do vyprodání zásob. O aktuálním stavu se informujte na www.penta.cz. Zboží k vyzvednutí na prodejně PENTA CZ, Povážská 266, Strakonice 386 01

4 900,- Kč

Zahradní nábytek Avenberg 
JAMAICA ratan
9-ti dílný, ratanový

Sestava 4 křesel, stolu a čalounění.
2 roky záruka

7 998,- Kč
Prodej na splátky od: 800 Kč/měsíc

Křovinořez 
Avenberg Varadero 

XC-520
Žací nůž - trojzubec + 

Dvoustrunná žací hlava AV-
Automatic s automatickým 
nastavením délky struny!

2 498,- Kč

-38% 
ušetříte  

188 Kč

Fotoaparát Kodak 
Neptun 

Aquasport do 15m, na 27 
snímků

 jednorázový podvodní 
toaparát. 

308,- Kč

PRO 
ZACHYCENÍ 

PODVODNÍCH 
ZÁŽITKŮ Z 
DOVOLENÉ

583,- Kč
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palubky
terasy
hranoly, latě
prkna, plotovky
zahradní nábytek

DŘEVOOBCHOD

Raisova 1004
Strakonice
tel.383 323 225
www.drevarske.cz

Dřevařské - Žák

pro letní odpočinek ...
                       

132 Kc

698 Kè

1 075 Kè

NA ZAHRADNÍ HRAÈKY

AKCE 
PENTA CZ- Povážská 266, Strakonice

www.penta.cz

CIVA Trans

Autobusové zájezdy 
do termálních lázní 

Bad Füssing

15. záøí 2012
13. øíjna 2012
27. øíjna 2012

10. listopad 2012
1. prosince 2012
8. prosince 2012
15. prosince 2012

termíny:

Nabízíme:

Na kolech kolem 
Bavorského more

Na kolech kolem 
Bavorského more

v

Sobota- 
23. èervna 2012

odjezd: 
5:00 z Rovné

 5:10 ze 
Strakonic od 

Lidlu

CENA: 550,- Kc
v

Více informací na stránkách www.civatrans.cz

v

CENA: 550,- Kc
v

Sobota- 
22. záøí 2012

odjezd: 
v 5.OO h z Rovné

(nákladka kol musí 
zaèít s pøedstihem)

 v 5.10 h ze Strakonic 
od Lidlu.

TESAØSTVÍ
 SOUKUP

• krovy a støešní okna
• krytiny
• sádrokarton · lešení
• kompletní montáž 
 støech
• podkroví
• montáž 
  provìtrávaných
  fasád

PRONÁJEM MONTÁŽ 
POJÍZDNÝCH VÌŽÍ

Pracovní plocha
1,5 x 2,85 m
Max. pracovní výška
na volné ploše:
9,60 m
V uzavøených prostorách:
13,60 m
Dovolené zatížení:
200 kg/m2

mobil: 777 583 311
www.martinm.cz

www.tesari-strakonice.cz

tel: 603 583 311

RapidTech 4602

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

VÁŠ TRUMF
v boji proti zápachu a usazenin ám
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