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Práci lidí z kontaktního centra Prevent velká část 
veřejnosti vnímá trochu jako bludný a zbytečný kruh 
věnovaný na první pohled evidentním ztroskotancům 
a bezdomovcům. Přitom tomu nikdy tak nebylo. 
A  aktuálně tvoří jednu čtvrtinu klientely zoufalí 
příbuzní a známí toxikomanů.
„Měli jsme problémy s dcerou, která se chytila party. 
Nebudu zacházet do detailů. Každopádně tím trpěla 
celá rodina a nakonec nás z poradny doporučili 
do kontaktního centra. Tam jsme po konzultacích 
pochopili, že musíme zaujmout nekompromisní postoj, 
přestat dceru omlouvat a  vytvářet pro ni tak vyhovující 
podmínky, kdy ona neměla vlastně ani důvod začít se 

chovat jinak, nebo dokonce zodpovědně. Potřebovali 
jsme situaci pochopit a změna našeho přístupu 
k  dceři zabrala. Vyhledali jsme naštěstí pomoc včas,“ 
řekl padesátiletý Pavel V.

Další čtvrtinou klientely Preventu jsou sociálně 
a  zdravotně stabilizovaní uživatelé drog, což 
jsou většinou nezaměstnaní, jejichž situace je 
„podchycená“. „To znamená, že nejsou na ulici, 
mají vyřešené bydlení, mají příjem prostřednictvím 
dávek i odpovídající zdravotní dohled. Klientů na 
bázi bezdomovectví máme nyní také přibližně jednu 
čtvrtinu,“ konstatoval vedoucí strakonického káčka 

pokračování na str.2

Prevent rozšiřuje svou pomoc pro příbuzné a známé narkomanů.
Ne každý toxikoman je bezdomovec, lidé užívají drogy i v práci.

Kam po školce? Zájmové kroužky právě přibírají.
A doporučení učitelů? Dětem chybí povídání.

Obrovskou škálu volnočasových aktivit nabízí 
Dům dětí a mládeže (DDM) Strakonice. Jedněmi 
z novinek jsou hry na dudy či slackline aktivity – 
skákání a akrobatické triky, které ocení zejména 
více neposední školáci a přístupný je vzhledem k 
náročnosti až od 10 let. Pro nejmenší děti od tří 
do šesti let jsou v DDM nejvhodnější tyto kroužky: 
baby klub, flétna, keramika, klubíčko, sporťáček, 
aerobik, break dance, country tance, moderní 
gymnastika, autíčka – autodráha a  hrátky se 
zvířátky na Podskalí.
„Od poloviny září vždy pociťujeme největší 
zájem rodičů, kteří to v průběhu tohoto měsíce 

mají vždy náročné. Vycházíme jim vstříc tím, 
že mohou i dvakrát nezávazně navštívit nějaký 
kroužek, seznámit se s prostředím a pohovořit 
s vedoucími. Pravidelné docházky u nás startují 
zpravidla počátkem října. Ale i poté, ještě 
v  období Vánoc, dochází ke změnám. Rodiče 
nebo děti poznají, že si mohli vybrat lépe a chtějí 
se věnovat jiné činnosti,“ vysvětlila ředitelka DDM 
Strakonice Iva Šrámková. Přihlášky si rodiče 
mohou vyzvednout přímo v budově Na Ohradě 
nebo je vyplní elektronicky na stránkách www.
ddmstrakonice.cz, kde najdou také podrobnou 
nabídku volnočasových aktivit. 

pokračování na straně 4

Hrdlièka Reality
Vaše rodinná firma.

Potøebujete prodat dùm, byt?
Nemùžete se rozhodnout?

Nevíte co je nejlepší?
Chcete poradit? Velmi levnì?

Zavolejte 608 118 646,
nebo napište na 

bh@hrdlicka-reality.cz

Osmnáct let praxe pro Vás!
Pøijedeme co nejdøíve!
Poradenství na místì!

Bez smlouvy!

Doba je nejistá!
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V základní umělecké škole (ZUŠ) je situace v září 
jiná. Její výtvarné, taneční, hudební i literárně 
dramatické obory jsou zpravidla na základě 
průzkumů ze školek již naplněny. Přesto některá 
místa volná jsou. Například ještě v polovině září 
je možnost přihlásit se do přípravného ročníku 
literárně dramatického oboru, který je určený 
dětem mezi pěti a sedmi lety. „Také bychom 
uvítali zájemce o hru na méně oblíbené či 
neprávem opomíjené nástroje jako je pozoun, 
kontrabas, trubku a další. Rodiče se stále 
nechávají unést módní vlnou a největší zájem jeví 
o kytaru, keybordy a zpěv,“ konstatovala ředitelka 
ZUŠ Strakonice Alena Šabková. Uměleckou školu 
navštěvují děti od šesti let,  výjimečně od pěti. 
V každém oboru i kolektivním se učitelé snaží 
o  individuální přístup. Objeví-li u  žáka talent 
pro jiný obor či hudební nástroj a  je prostor 
pro změnu, pak žáka přeřadí. Kontakt na vedení 
umělecké školy a přehled nabízených oborů 
naleznete na webu zus.strakonice.cz.

Ryze soukromou, nicméně zavedenou 
a  spolehlivou školou, je ve Strakonicích Hudební 
škola Yamaha a volnočasový klub ToLeDo Ivany 
Váchové. Zde letos nachystali ve dnech 10. až 13. 
září dny ukázkových lekcí zdarma, kde si mohou 
zájemci výuku nejprve vyzkoušet. Na otevírací 

párty ve středu 12. září od 16.00 se lze seznámit 
jak již s tradiční nabídkou kroužků hudební školy 
od 4měsíčních miminek, přes mládež i dospělé, 
ale i s několika novinkami. Ty škola zavádí na 
základě poptávky a existující „díry“ na trhu. 
„Upozornila bych na kroužek, jehož smyslem je 
zlepšení řeči formou zábavné logopedie, který 
jsme nazvali Slovo-hrátky. Zavádíme i Arte-
dílničku, kde se budeme snažit pomocí různých 
technik podpořit rozvoj dětské fantasie a zcela 
výjimečný kroužek Komix-hrátky.  Děti od 2,5 let 
si mohou vyzkoušet pobyt bez maminek v naší 
Mini-školičce,“ objasnila ředitelka školy Váchová. 
Podzimní kurzy startují od 17. září. „Máme velkou 
radost, že se děti postupně zapojují do více 
oborů,“ poznamenala ředitelka. Přihlášky a více 
informací opět naleznete na internetu, v  tomto 

případě dvou: www.yamahaskola-praha.cz 
a  www.klub-toledo.cz. 

Ředitelky všech zmíněných zařízení se shodují 
v  tom, že v dnešní době není odborně vedené 
využití volného času pouze o zdokonalování 
talentu nebo naplnění jinak nevyužitého času. 
„Nastává trend, kdy i prarodiče ještě musejí 
vydělávat peníze a  už nemohou být v péči 
o  vnuky a vnučky tolik nápomocni. Hektická 
doba se na chování dětí projevuje a nejvíce právě 
v  kolektivu. Máme mnoho individualit a  práce 
pedagoga je stále náročnější,“ upozornila 
ředitelka ZUŠ s tím, že dříve bylo v popředí 
projevu logické myšlení a  soustředění, zatímco 
dnes vládne netrpělivost, ostré lokty, hádání jaksi 
od boku a absolutní důvěra v techniku a  její 
vymoženosti. Doplnila, že v ostrém kontrastu 
s  tím pak jsou situace, kdy učitelé zjišťují, jak 
v  čase pauzy či přestávek dokáže pozornost dětí 
přitáhnout obyčejné vyprávění. „To je pravda,“ 
podtrhla tuto praxi ředitelka DDM Iva Šrámková: 
„Děti najednou cítí zájem a snaží se ho strhávat 
pro sebe. Jsem ráda, že máme možnost u nás 
posilovat jejich pouta přátelství pomocí letních 
táborů, a že si u nás děti prohlubují vztahy nejen 
mezi sebou, ale i ke sportu a k aktivitám na celý 
život. Moje dcery se vracejí k házené dodnes.“

Kam po školce? Zájmové kroužky právě přibírají.
A doporučení učitelů? Dětem chybí povídání.

Martina Vaněčková

    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
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Kavárna

živá hudba

tel.:  601 592 393, 723 385 212

FIREMNÍ 
A SPOLEÈENSKÉ 
VEÈÍRKY

TANEÈNÍ VEÈERY 
 

Palackého nám. 102

otevøeno dennì

Kafíèko

BRAMBORY
Kvalitní trídené konzumní brambory 

vhodné k zimnímu uskladnení

FARMA U HOŠ�IÈKÙ

informace:
Ing. Veronika Voøíšková

tel: 777 729 922
v.voriskova@forton.cz

podmínky:
pøíjemné vystupování
prodejní schopnosti

zájem o klenotnický obor

PØIJMEME 
PRODAVAÈKU

U Sv. Markéty 78, Strakonice

VLKOS družstvo invalidù 

pracovní doba:
PO- PÁ

8.00 - 12.00 - 12.30 - 16.30

AKCE ZÁØÍ
PRACOVNÍ OBLEÈENÍ PRO UÈNÌ

opravy odìvù   
-výmìna zipù  

-zkracování délky
-záplaty atd...

Na Stráži 340, Strakonice

prodejna pracovních odìvù a pomùcek

tel: 739 694 156

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

DVEØE, PODLAHY, VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ

POUZDRA NA POSUVNÉ DVEØE DO ZDI 
JAP  A   ECLISSE
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Daniel Randák. Ale poslední čtvrtinu klientely tvoří 
„bezproblémoví“ dospělí, kteří mají práci, rodinu a při 
setkání s  nimi laik nevypozoruje, že jde o  uživatele 
drog. 

Dospělí zaměstnaní uživatelé drog

„Je to stres podobný tomu, jako kdybyste si třeba 
našla partnera a on před vámi tajil, že je ženatý. 
Strašně se trápíte a přemýšlíte, co děláte špatně. Vztah 
se ubírá špatným směrem, tušíte tajemství, určité 
chování vás u partnera zneklidňuje, ale pravdu zkrátka 
neznáte,“ vzpomněla na svůj vztah s uživatelem 
heroinu dnes pětatřicetiletá Jana ze Strakonic. Tehdy 
třiadvacetiletý přítel Lukáš z Prahy drogovou minulost 
netajil, ale coby „abstinent“ na první pohled svůj 
život zvládal, měl práci, koníčky, nové přátele a bez 
problémů vycházel s  rodiči a  okolím. „Byla jsem 
první, kdo pochopil, že se s  ním po čase něco děje, 
a  vypozorovala momenty, kdy mi přišlo, že něco vzal. 
Měl jakoby kovový hlas, těkal očima mimo mě, měl 
zorničky jak špendlíkové hlavičky, a to vždycky poté, 
kdy si na delší dobu někam odskočil. Pod návalem 
úzkosti jsem mu o svém tušení řekla. Nejdřív zapíral, 
ale po pár týdnech přišel a mně i  rodičům přiznal, 
že do toho opět padá a  chce to za každou cenu 
zastavit,“ popsala Jana. To byl pro ně podnět vyhledat 
adiktologické služby zabývající se závislostmi.

Co dnes vede dospělé lidi, jejichž život se jeví 
jako uspořádaný, k tomu, že sáhnou po droze? „To 
ví každý sám za sebe. Často u  takových klientů 
pozorujeme dvě varianty. Někteří potřebují v práci 
podat lepší pracovní výkon. Když jsou rychlejší 
nebo víc odpracují, jsou lépe zaplaceni. K dosažení 
toho využívají někteří účinků stimulantů, jako je 
kokain, pervitin a podobně. A jiní zase vyhledávají  
drogy k odbourání větší stresové zátěže, hledají 
buď zábavu nebo relax. Nestávají se tak hned 
závislí přímo na droze, ale vytvářejí si závislost 
na životním stylu a na rituálech, kdy připravují a 
konzumují drogu. Jenže tento životní styl neumí 
opustit, už nedokáží relaxovat a fungovat jinak, 
čímž zakomponují drogu do svého života,“ 
objasnil Randák.

Rizika plynoucí pro okolí narkomana

Období, kdy se člověk v závislosti na droze začíná 
topit, má několik fází a některé mají přímé dopady na 
jeho známé a příbuzné. Například extrémní a  časté 
výkyvy nálad vedou k přirozenému nabourání vztahů. 
„Jedná se o tzv. dojezdy, narkomanovi vyprchá z těla 
droga a on je protivný a  depresivní. Ilegální drogy se 
pochopitelně odrážejí ve vztazích stejně negativně 
jako alkoholismus nebo gamblerství, pro partnery je to 
peklo provázené často i nedostatkem financí,“ uvedl 
Randák.

Partneři závislých lidí na sebe berou i zvýšené riziko 
pohlavně přenosných nemocí. V minulosti využilo právě 
možnosti otestovat se na žloutenky a  HIV i  několik lidí 
z řad partnerů narkomanů. Kromě jediného případu 
nákazy hepatitidou C, který s sebou nesl ještě jiné 
rizikové chování, byly výsledky u těchto lidí – partnerů 
toxikomanů zatím vždy negativní. Vzhledem k tomu, 
že zájem o testování stále existuje, rozšířil Prevent tuto 
činnost  i pro veřejnost  na počátku srpna. Služba je 
pro veřejnost dostupná tak, aby se zájemci o  testy 
nepotkávali se závislými na drogách. „Občas u klientů 
zachytíme infekční onemocnění, bývá to obvykle 
žloutenka typu C. Ta se nejvíce šíří krví, tedy sdílením 
injekční jehly, a také pohlavním stykem, zvlášť při sexu, 
kdy dojde k poškození sliznic. A nově se bude testovat 
i syfilis, kde je riziko přenosu pohlavním stykem ještě 
větší,“ upozornil Randák. 

Prevent rozšiřuje svou pomoc pro příbuzné a známé narkomanů.
Ne každý toxikoman je bezdomovec, lidé užívají drogy i v práci.

Martina Vaněčková

V pondělí 3. září zahájilo školní rok všech 
130 škol a školských zařízení, které 
zřizuje Jihočeský kraj. „V letošním roce 
je bude navštěvovat více než dvacet 
devět tisíc studentů a učňů. Loni to bylo 
lehce přes třicet tisíc,“ uvedla jihočeská 
tisková mluvčí Kateřina Koželuhová. 
Dodala, že do  prvních ročníků nastoupilo 
7400 žáků, tedy o 470 méně než loni.

V Jihočeském kraji nastoupilo do škol 3. 9. 
2012 odhadem v členění:
SŠ - SOŠ, SOU, OU (včetně nástaveb)           21050

SŠ - gymnázia (včetně víceletých)              8000

SŠ - konzervatoř                                         160

SŠ - praktické školy                                      40

SŠcelkem(G,SOŠ,SOU,OU,PrŠ,konz.)                   29250                                                                                                              

                    (loni 30454)

do prvních ročníků celkem                           7400                                                                                                

    (loni 7870)

PEDIKÚRA: MANIKÚRA:

Pavla Chadrabová
tel: 607 711 485

OC Maxim, 2. patro

mediciální pedikúra
odstranìní kuøích ok 
odstranìní
 zarostlých nehtù

lakování
gel- lak na pøírodní nehty

nehtová modeláž
gel- akryl

NOVÁ SLUŽBA:
REFLEXNÍ ZÓNOLOGIE
celostní terapie pùsobící na nervová 

zakonèení nohou a rukou

Školní rok 2012/2013
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V říjnu 2012 proběhnou v ČR volby do 
zastupitelstev jednotlivých krajů, budou  
zvoleny nové krajské samosprávy. V době 
před nadcházejícími volbami se také 
v  Jihočeském kraji přiblížil čas bilancování  
a hodnocení  toho, co se v oblasti EVVO 
v  jižních Čechách za poslední tři, čtyři roky 
podařilo.  Stručně lze říci, že se za poslední 
roky určitě o oblasti EVVO více ví a  nezůstala 
bez zájmu a  pozornosti ze strany krajské 
samosprávy. 

Ke konci roku 2008 byla jmenována nová 
rada kraje. Členem rady zodpovědným za 
oblast životního prostředí, zemědělství, 
lesnictví, rybářství a rozvoj venkova se 
stal Ing. Karel Vlasák, do jehož gesce patří 
i  oblast EVVO. Na  podnět  Ing. Vlasáka  
došlo k redukci počtu členů Koordinanční 
skupiny EVVO (KS EVVO) s cílem dosáhnout 
větší operativnosti a zefektivnění činnosti 
této  skupiny (KS EVVO o počtu 26 členů byla 
v roce 2003  jmenována ředitelem krajského 
úřadu  jako poradní orgán koordinátora 
EVVO).  Důležitými členy KS EVVO jsou 
zástupci krajské samosprávy, v jejichž 
kompetenci je oblast životního prostředí a 
oblast školství.  KS EVVO se v  roce 2009 
stabilizovala na počtu 9 členů a v průběhu 
let se scházela k diskusím nad aktuálními 
tématy z  oblasti EVVO. Poměrně široce 
diskutovaným tématem byla v  letech 2010 
až 2011 krajská koncepce EVVO - revize 
původního koncepčního materiálu, jeho 
aktualizace a  příprava koncepce nové. Na 
této práci se aktivně podíleli všichni členové 
KS EVVO a několik externistů.  Podněty 
a  připomínky ke koncepci EVVO ze strany 
Ing. Vlasáka byly při přípravě materiálu velmi 
cenné. Ing. Vlasák předložil zpracovaný 
materiál  k projednání krajské samosprávě.  
Koncepce EVVO Jihočeského kraje na období 
let 2012 až 2020 byla přijata  zastupitelstvem 
kraje v listopadu 2011.   

Jihočeský kraj podporuje ze svého rozpočtu 
rozvoj systému  EVVO od roku 2004. Kromě 
této oblasti podporuje také  činnost stanic 
pro handicapované živočichy (SHŽ), které 
se kromě  péče o  handicapovaná volně 
žijící zvířata  věnují  i osvětě a vzdělávání 
veřejnosti. Do roku 2008 včetně byla podpora 
EVVO a SHŽ řešená formou samostatných 
grantových programů. Na základě iniciativy 
Ing. K. Vlasáka došlo v  roce 2009 ke 
sloučení dílčích grantových programů do 
jednoho „velkého“   grantového programu 
Rozvoj venkova  krajiny, kam je poslední čtyři 
roky zařazena i podpora EVVO a SHŽ. Od 
roku 2010 byla oblast EVVO cíleně rozšířena 
o  vzdělávání a osvětu v  oblasti myslivosti, 

včelařství a zemědělství. I  přes zhoršující 
se ekonomické podmínky v ČR  se podařilo 
v letech 2009 až 2012 grantovou podporu 
z  krajského rozpočtu zachovat a během 
těchto let byly do oblasti EVVO vloženy 
prostředky ve výši  2 990 863 Kč a činnost 
SHŽ byla podpořena cekem částkou 2 485 
000 Kč.

V roce 2007 bylo v Českých Budějovicích 
založeno sdružení Krasec (krajská síť 
environmentálních center) jako zastřešující 
organizace poskytovatelů služeb EVVO 
v  Jihočeském kraji. V roce 2012 má sdružení 
16 členů a do značné míry koordinuje, 
propaguje a zajišťuje služby EVVO v kraji (ne 
všechny organizace pracující v oblasti EVVO 
na území Jihočeského kraje jsou do sdružení 
zapojeny). Sdružení Krasec se v  průběhu 
let 2009 až 2012 podařilo navázat užší 
spolupráci s Jihočeským krajem, a  to  
především díky vstřícnosti Ing. K. Vlasáka. 
Díky tomu se v letech 2009 – 2012 podařilo 
získat finanční podporu z  krajského rozpočtu 
na kofinancování dvou „síťových“ projektů, 
které byly podpořeny ze Státního fondu 
životního prostředí a  MŽP ČR. Projekty byly 
zaměřené na rozvoj sítě environmentálních 
vzdělávacích, poradenských a  informačních 
center v Jihočeském kraji. Kraj se podílel 
na spolufinancování těchto projektů částkou 
v celkové výši cca 850 000 Kč. Kromě 
kofinancování dvou velkých projektů byla 
činnost sdružení Krasec v letech 2011 
a  2012 podpořena neinvestičním příspěvkem 
v celkové výši 310 000 Kč. Sdružení Krasec 

se svou činností podílí na plnění úkolů, které 
vyplývají z  krajské koncepce EVVO. V květnu 
2011 byla krajskou samosprávou schválena 
na dobu neurčitou rámcová „Dohoda 
o  spolupráci mezi Jihočeským krajem 
a  sdružením Krasec“. která vymezuje okruh 
spolupráce při naplňování cílů koncepce 
EVVO a  zkvalitnění činnosti poradenských 
a  vzdělávacích center environmentální 
výchovy v Jihočeském kraji.        

Velmi důležité je také informovat veřejnost 
o aktivitách v oblasti EVVO a pozitivních 
inspirativních příkladech. V roce 2010 byl 
pod záštitou členů rady Jihočeského kraje 
a s výraznou podporou RNDr. J. Krejsové 
vyhlášen 1. ročník soutěže „Zelená škola 
Jihočeského kraje“. Soutěž byla vyhlášena 
pro všechny základní školy  s  cílem 
zviditelnit a ocenit školy s kvalitními 
programy EVVO a ekologickým provozem.  
V první polovině roku 2011 byla na podnět  
Ing. K. Vlasáka zařazena do krajského kola 
soutěže Vesnice roku  v  Programu obnovy 
venkova  nová kategorie „Zelená obec“ (pro 
obce do 6 300 obyvatel), Zelená stuha za 
péči o zeleň a životní prostředí putovala do 
obce Chlumany na Prachaticku. Na podzim 
roku 2011 byl sdružením Krasec a pod 
záštitou Ing. K. Vlasáka  vyhlášen 1. ročník 
soutěže „Jihočeská ratolest“, 2. ročník byl 
vyhlášen v květnu 2012 . Cílem soutěže je 
zviditelnit a ocenit úspěšné a inspirativní 
projekty  z oblasti ochrany životního 
prostředí. Do soutěže se mohou zapojit obce, 
školy neziskové organizace a  v  roce 2012 
nově i tematicky zaměřené diplomové práce 
studentů vysokých škol.  

K osvětě veřejnosti jistě přispěly i dvě 
jedinečné knihy vztahující se k přírodě 
na území jižních Čech, které se podařilo 
v  letech 2010 a 2011 vydat díky finančním 
prostředkům z rozpočtu Jihočeského kraje 
a  podpoře a spolupráci  Ing. K. Vlasáka.  Jde 
o „Naušův atlas hornin Prachaticka“, jehož 
základem se stala unikátní sbírka hornin 
pana Bohuslava Nauše a dvoujazyčnou 
reprezentativní publikaci „Mizející tvář 
Novohradských hor“.

K rozvoji EVVO ve školách na území 
Jihočeského  kraje v  letech 2009 a 2012 
výrazně přispěly a přispívají finanční 
prostředky ze zdrojů EU administrované 
Jihočeským krajem. Do Globálního grantu 
kraje Operačního programu  Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost bylo téma EVVO 
zařazeno.    Celkově bylo do podpory 
environmentální výchovy a vzdělávání 
vloženo kolem 60 milionů Kč.

Ing. Libuše Jozková, ekologická výchova

Ekologické vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v Jihočeském kraji 
v retrospektivě posledních čtyř let
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NOVÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie okolí obchodního centra Maxim, 

čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!

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

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 fotografie 
přibližující historii obchodního centra, a které se rozhodneme zveřejnit, 
oceníme poukázkou do kavárny Maxim v hodnotě 200 Kč.

Barbora Dvořáková

Současnost

V minulém čísle jsme si ukázali ulici U Svaté 
Markéty ve směru od kostela k mostu Jana Palacha. 
Dnes půjdeme na druhou stranu od Mosteckého /
Zelenkova/ mlýna, přes kamenný most vlevo s rybím 
útulkem a vpravo se strakonickými Benátkami na 
začátek Velkého náměstí.  Připomeneme si zase 
některé domy, v nichž se nějakým způsobem 
podnikalo, a pro informaci mladší generace si 
uvedeme, co tam je dnes, protože čísla domů z první 
republiky jsou platná i dnes. 

  V domě č. 56 bývali advokáti JUDr. M. Brock 
a  JUDr. J. Moravec a obchodník s uhlím P. Novotný, 
dnes dům spořitelny se svou pobočkou a butikem. 
Jinak v domech č. 56 a č. 57 /dnes prodejna TETA/ 
měl prodejnu konfekce pan Karel Zdráhal. Někdo 
si vzpomene na prodejnu obuvi Baťa, později JAS, 
nebo holičství J. Koubka. V  dalším domě č. 58 
bývala cukrárna, kavárna a vinárna Václava Deyla, 
dále zde sídlila dámská krejčová J. Hübšmanová, 
prodej uhlí provozovala J. Hurská a vedle byla 
Volyňská mlékárna. Dnes je zde papírnictví a  Frain-
Tour, dříve květinářství. Na rohu byly lahůdky 
a  vinárna Stockých, po nich Augustin Bečvář, 
jméno se dochovalo dodnes. Před mostem jěště v 

č. 60 bylo řeznictví F. Král /hlavní prodejnu měl na 
Velkém náměstí v č. 159/ a v č. 61 střižní zboží K. 
Kočíř. Někdo si vzpomene na rybářské potřeby nebo 
osobní váhu za peníze. Nyní přejdeme na druhou 
stranu k číslu 117, zde byla cukrárna a  prodej 
ovoce Stanislav Šlehover /později Fr. Myšák/, 
a  zase pak Šlehover a nyní textil Socex. Jěšte zde 
býval advokát JUDr. E. Ehrenfreund. V dalším čísle 
118 bývali kloboučník  K. Švarc, konfekce Prvoděv 
a  fotoateliér Jaroslav Šrámek/později  ateliér 
VLASTA/. Nyní je zde hodinářství, koupelny  a solná 
jeskyně, dříve i drogerie. Rohový dům č. 119 byla 
drogerie František Bolard, byl zde i zubní lékař,  nyní 
dámské prádlo. Část za vozovkou byla později i 
s  bývalou poštou na rohu náměstí zbourána. Zde 
v domech č.138 byla realitní kancelář Fr. Tlamsa. 
Po zbourání si v  nízkých budovách vzpomeneme 
na sportovní potřeby a ovoce a zeleninu. Nyní je na 
schodech směnárna. To bylo v krátkosti připomenutí 
další části zapomenutých Strakonic a každý si jistě 
vzpomene i na další obchody a řemesla, co zde byla.

V příštím čísle zveřejníme typy na umístění domu 
s nápisem Zahradní restaurace z minulého čísla.
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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

Písecká 904 (vedle  Mount�eldu), Strakonice
tel./fax: 383 321 463, mob.:602 469 958, e-mail: texodo@texodo.cz

Chráněná pracovní dílna

Možnost náhradního plnění

 

MERRELL

   

Rukavice, holinky, pracovní  obuv, brýle štíty, respirátory, přilby, funkč ní  termoprá dlo, ponožky VOXX, obuv SPRANDI, trekingová  obuv GARMISCH a outdoorová  obuv MERRELL.

Odě vy a obuv pro práci i volný čas. Zakázkové  šití  prac. oděvů, reklamní  textil včetně �remní ho loga.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pr a covní doba : Po - Pá : 8  - 1 2  a 1 3  - 1 7    S o 9  - 1 2

platnost od 13.9. - 8.10.2012 (nebo do vyprodání zásob)

 

Obuv trekingová NAVAHO,
materiál kůže-textil
podšívka COOLMAX
vel.39 - 46

Kalhoty pánské kapsáčové MESS
barva zeleno-šedá, materiál 100%BA

vel.30 - 36

 

 

 

PRACOVNÍ POMŮCKY & OUTDOOR

Pracovní oděvy = vizitka Vaší firmy. Oblečeme Vás od hlavy až k patě!

AKCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ
Obuv trekingová NAVAHO,
materiál kůže-textil
podšívka COOLMAX
vel.39 - 46

AKCE NA MĚSÍC ZÁ (nebo do vyprodání zásob)

299,-
450,-AKČNÍ CENA

Holiny pánské 
černé gumové
vel.6 -13

Rukavice, holinky pracovní

Holiny pánské 
černé gumové
vel.6 -13

13.9. - 8.10.2012 (nebo do vyprodání zásob)

899,-
1195,-AKČNÍ CENA

899,-
1095,-AKČNÍ CENA

299,-
375,-AKČNÍ CENA

319,-
390,-AKČNÍ CENA

Kalhoty do pasu MAX 
hnědé,zesílené

vel.48 - 64

259,-
315,-AKČNÍ CENA

Kalhoty s laclem MAX 
hnědé,zesílené

vel.48 - 64

Blůza monterková MAX 
hnědá,odepínací rukáv

vel.48 - 64

Dámská softshell bunda 
BOVID LADY 

zelená, vodní sloupec 5000mm,
paropropustnost 800mpv

vel.S - XXL

299,-
350,-AKČNÍ CENA

NÁKUP

NAD 500 Kč

= PONOŽKY 

ZDARMA

NEPROMEŠKEJTEJEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST

NA VYBRANÝ SORTIMENTKRBŮ A KAMEN

70%70%70%
SLEVA AŽSLEVA AŽSLEVA AŽ

KOUPELNOVÉ
A KRBOVÉ

STUDIO

PechaSan spol. s r.o.
Písecká 1115, Strakonice 386 01, tel.: 383 411 535

www.pechasan.cz
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30
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2

www.jkmoto.cz

prodej nových skútrù, motocyklù i ètyøkolek, 
motoobleèení, pøileb, doplòkù a pøíslušenství,
záruèní a pozáruèní servis,zajištìní financování, 
splátkový prodej, pojištìní

Písecká 904, 386 01 Strakonice, mobil: 774 243 004
fax: 389 501 083, e-mail: jkmoto@jkmoto.cz

Po - Pá 9.00 - 12.00   13.00 - 17.00
So 9.00 - 12.00

MOTOCYKLY 
MOTOOBLEÈENÍ 
DETSKÉ CTYRKOLKY 
A VOZÍTKA
ZA SKVÌLÉ CENY

Novì v nabídce:
Kevlarové jeansy pro motorkáøe vèetnì patentovaných chránièù
Stylová volnoèasová obuv RUSTY PISTONS nejen pro motorkáøe
Stáèený olej pro všechny typy 4T motocyklù jen za 199 Kè / litr
Motoobleèení MODEKA a MBW v širokém sortimentu k vyzkoušení
Pitbike na menších i vìtších kolech
Levné bezproblémové skútry

elektrokola a elektroskútry GUREWER
Znaèkové rakouské skútry 
znaèky GENERIC

Jezdíme skoro zadarmo

Máme dìtské ètyøkolky
pro každou vìkovou kategorii 
(od automatu bez øazení až po 3 rychlosti + zpáteèka)

HORSKÉ ELEKTROKOLO

SPORTOVNÍ A REKONDIÈNÍ
 MASÁŽE, CHIROMASÁŽE

- Dornova metoda

- masáže tìhotných a miminek

OC MAXIM    Bezdìkovská 30, Strakonice

Miluše Tasáryová

objednávky tel: 776 650 114

e-mail: Tasaryova@seznam.cz

PRODEJ POUKAZÙ
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Určitě jste už ve svém životě slyšeli, že se máme 
hýbat. Možná někdo z vás se hýbat chce a neví, 
kde a jak začít, aby to mělo smysl. Radit byste 
se měli jít přímo k  odborníkům – tak jako když 
vás bolí ucho – nejdete k  automechanikovi 
J Zvedněte telefon a  zavolejte do cvičebního 
studia, klidně mně a zeptejte se, jaké cvičení 
je vhodné, jaká kombinace a frekvence. Berte 
ohledy na svůj věk, zdravotní potíže, momentální 
koncici J A potom je dobré mít sestavený 
cvičební program a měla by v něm být 
rovnováha mezi aerobním (kondičním ) cvičením 
a posilovacím. Rozhodněte si, jaké kondiční 
aktivitě se chcete věnovat. K motivaci vám 
může pomoci kolektiv – začněte chodit někam, 
kde vám bude dobře, a nebojte se, že tam 
nikoho neznáte – určitě se seznámíte. Skvělým 
cvičením je chůze – H.E.A.T. Program – chůze 
na mechanickém páse za doprovodu hudby. 
Lekce je vedena vyškoleným instruktorem a při 
našich lekcích hlídáme vám - klientům tepovou 
frekvenci a jsme schopni poradit v plánování 
pohybu. Aerobním cvičením správně vedeným 

si zvýšíte kondici, zlepšujete výkonnost srdečně 
cévního systému, proudění krve, posilujete svaly, 
šlachy, méně se zadýcháváte, protože zlepšujete 
funkci plic, zlepšuje se trávení, činnost všech 
orgánů, hubnete, zvyšujete imunitu a  odolnost 
nejen proti virům, ale i  proti stresu, zpomalujete 
stárnutí…. Buďte nadšení  z těch všech 
úžasných účinků pohybu a zvedněte se od 
televize a pojďte se správně hýbat.
Doplňkem k aerobnímu cvičení by v dnešní době 
mělo být zdravotní cvičení: před čtyřmi roky 
jsem začínala jako cvičitelka klasické metody 
Pilates - švihovější verze s velkým počtem 
klientů na jedné lekci a během čtyř let mého 
předcvičování jsem dospěla ke zdravotní formě 
Pilates a troufám si tvrdit jako fyzioterapeut, že 
tato forma je mnohem příznivější pro celé tělo 
– svaly, klouby a správné držení těla. Jsem si 
vědoma toho, že toto cvičení se nebude řadit 
mezi zábavná a legrační cvičení při hudbě, ale 
chci lidem smysluplným cvičením pomáhat 
k   uvědomění si těla a propojení si souvislostí 
s  cvičením a jejich běžnými pohyby: pro správné 
sezení, stání, při frontě v  supermarketu můžete 
stahovat pánevní dno, správně se narovnali, 
správně zatížili plosky a  třeba i aktivovali 
břišní svaly hluboce uložené správným tlakem 
rukama do madel košíku. Všimněte si jenom 
kolem sebe, jak chodíme, stojíme, je to aktivní 
stoj při zapojení svalů, nebo je to pasivní stoj 

a nastavení těla do té pozice, abychom svaly 
mohli úplně vypnout a vyvěsit se z kloubů? Jak 
dlouho si myslíte, že nám klouby vydrží? Pokud 
chcete svému tělu opravdu pomoci a víte, že 
vás bolí za krkem, celá záda, máte problémy 
s  klouby , potřebujete si zvýšit kondici – přijďte 
a s plánem na cvičení pro zvýšení kondice, pro 
správné držení těla a snížení hmotnosti vám rádi 
poradíme a pomůžeme. 
To vše v Pilates studiu a H.E.A.T. studiu 
Strakonice ve Školní ulici 225.

Váš život v kondici

Preventivní projekt Strakonické televize Dobrej start 
je shrnutý v sedmnáctiminutovém dokumentu. 
Ve své první části objasňuje svůj samotný 
význam a  uvádí jednu ze svých částí věnovaný 
protidrogové prevenci. Ve druhé polovině odhaluje 
podrobnosti ze zákulisí natáčení této reportáže. 
Od srpna je dokument Dobrý start zveřejněný na 
webu Strakonické televize, kanálu YouTube a na 
policejních internetových stránkách. Následující 
zamyšlení vytvořila vítězka projektu Lucie alias Lů 
Knéblová po té, kdy si prostřednictvím dokumentu 

znova připomněla půlroční prevenci věnovanou 
holkám sedmých tříd ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad.

Dnes se mi pod názvem Dobrej start už vždy vybaví 
náctileté dívky, které mají ještě celý život před 
sebou. Kterým se otevírá spousta nových možností, 
rozhodování a také velké nebezpečí. Ptáte se proč 
nebezpečí? Jsou tu první lásky a holky by si měly dávat 
pozor.
Vždy, když mají před sebou nějaké možnosti, měly 
by se rozhodnout správně. Někdy to není lehké.

Vzpomínám, jak to všechno začalo. Nic složitého - od 
paní učitelky Blovské jsme se my „žákyně“ dozvěděly, 
že jsme vybrány do projektu. Popravdě - nejdřív jsme 
byly hlavně rády, že se ulijeme ze školy, jako by byli 
asi rádi všichni puberťáci v našem věku. Ale to jsme 
ještě nevěděly, že jsme vybrány do ... nejúžasnějšího 
a  hlavně do nikdy opakovatelného projektu. Když Mirka 
s Martinou poprvé přišly, začaly si s námi povídat fakt 
jako kamarádky. Docela mě překvapilo, že je znám od 
vidění a byla jsem ráda. Když jsme psaly test, popravdě, 
skoro nic jsem nevěděla, vůbec jsem nevěděla, co je to 
děložní čípek. Nějaké otázky mě i zaskočily, ale aspoň 
jsem to tipla. V závěru jsem pak zjistila, že jsem napsala 
úplný blbosti.
Už do první slohové práce, kterou jsem nazvala 
Nejkrásnější den, jsem napsala, jak jsme se sešly 
s  pane primářem porodnice ve Strakonicích. Nejdřív 
z něj šel strach, ale nakonec to byl docela sympaťák. 
Nejdřív jsem se ho bála zeptat, ani nevím proč. Potom 
jsem se odvážila a zeptala na první otázku. A už jsem 
to sypala. Mohly jsme nahlédnout do porodního sálu a 
viděly čerstvě narozené miminko. Viděly jsme i  dětské 
centrum a babybox, kde nám Martina udělala fotku, 
jak do něj koukáme. A  točily jsme i rozhovor do 
Strakonické televize. Martina se nás ptala, co jsme si 
zapamatovaly z přednášky.
Pak už jsme se na každý díl těšily. Byly jsme i na policii, 
vyzkoušely jsme si vězeňské cely, všechny jsme z toho 

Vítězka projektu Dobrej start Lů vzpomíná:
Čekaly jsme, že to bude spíš „ulejvárna“

 
Ranní start s H.E.A.T. Programem a celý den se 

budou støídat cvièitelky a rùzné druhy lekcí. 
V prùbìhu analýza tìla zdarma.Využijte 

tento den na konzultace ohlednì stravy a pohybu

H.E.A.T. Program

 DEN OTEVØENÝCH NÁRUÈÍ 
  Pøijïte si zdarma zacvièit

tel.: 606683703
www.zivotvkondici.cz  www.heatstrakonice.cz

Ve ètvrtek 20.9. a v sobotu 22.9. 2012

     Zveme Vás na

Do pravidelného programu pøidané nové lekce: 
Ranní probuzení s Pilates – pondìlí v 7.10

Pilates veèerní lekce – støeda od 20.00
Pilates pro muže – ètvrtek v 19.30

Pilates 
Ranní protažení s Pilates v 7.10, 

Protahovací lekce – dlouhé nohy, štíhlé paže, 
Pilates lekce jen pro muže, Stolní Pilates do kanceláøe

Mùžete využít tento den na konzultace ohlednì stravy a pohybu

Spoluautorka projektu policejní mluvčí Jaromíra Nováková (vpravo) s  předsedkyní Okresního soudu Strakonice Martinou Flanderovou.  
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Chcete zhlédnout video Dobrého startu?
klíčová slova: Dokument Dobrej start

www.policie.cz • www.sttv.cz • www.youtube.com

Vítězka projektu Lů Knéblová u cely v prostorách soudu.

byly uchvácené. Mirka nás dokonce zavedla na střelnici. 
Z přednášky si pamatuji pana kriminalistu Předotu. 
Vysvětloval nám, že problémy se neřeší útěkem 
z  domova. Všechno se dá nějak vyřešit. A viděli jsme 
film o Facebooku, jak je nebezpečný a na co si máme 
dávat pozor. A za týden jsme se k policii vrátily. Téma 
drogy. Přišla k nám Jana, která má s nimi zkušenosti. 
Všechno nám na rovinu řekla. Bylo na ní vidět, že je 
upřímná a že si nic nevymýšlí. Snažila se nám všechno 
vysvětlit, jak to všechno je, kolik to bere peněz atd. 
S  ní nás přišel navštívit pán, který tyto věci vyšetřuje 
a  zabývá se tím.  A jak by se zeptala Martina: Lů, co 
vám zůstalo v hlavě? Tak u mě to je: Když člověk bere 
drogy, NEPOMÁHAT! Mezi feťáky není nikdo kamarád. 
Martina s Mirkou domluvily i simulovaný soud. Příběh 

o tom, že se paní pohádala s přítelem, popíjela a ráno 
jela autem a nabourala. Soudců jsme se pak mohli na 
cokoli zeptat.
Poslední díl byla kosmetička. Na něj se spousta holek 
těšila ještě víc než normálně. Kosmetička nám poradila, 
jak se správně malovat, jak o sebe pečovat. Přišel i pan 
Kouba, který má přehled o sportu a ten nám říkal, že 
je vždycky lepší, než přijít ze školy domů a sednout 
k  počítači nebo televizi, tak najít si koníčka, který tě 
bude bavit, poznáš nový lidi, a bude to větší zábava. 
Ještě jsme mluvili s jednou paní z Polska, která díky 
sportu našla svého manžela.
Po tom, co jsem viděla dokument, by mi Mirka určitě 
zase dala otázku: Lů, co pocity? 
Mirko, jsem moc ráda, že jsme měly možnost něco 

takového zažít. Toho programu jsme si všechny vážily. 
A mně se otevírá možnost elévky novinářky! Pokud se 
tedy moje zamyšlení dalo dočíst až do konce. 

K ohlédnutí za XX.ročníkem Mezinárodního 
dudáckého festivalu nebyl nikdo povolanější 

než ředitelka Městského kulturního střediska ve 
Strakonicích Eva Dresslerová.

Konalo se nějaké nemilé překvapení, kdy by napří-
klad z obsáhlého programu některý z pozvaných 
souborů nedorazil? Kolik bylo vlastně odhadem na 
MDF účinkujících a dudáků?

Dorazily všechny soubory víceméně tak, jak slíbily, 
jak to s nimi bylo dohodnuto ve smlouvách. Bylo na ně 
spolehnutí. Počet účinkujících vám odhadem nepovím, 
řeknu vám ho téměř přesně, přijelo jich skoro 1200.  
A  počet dudáků se pohyboval mezi 400 - 500.

Jaké soubory letos překvapily?
Soubory, které sem jezdí pravidelně, už známe, ale 

určitě byl příjemným překvapením soubor z  Mallorky 
XEREMIERS DE SOLLER a určitě také soubor 
z  Bulharska BAGPIPE ORCHESTRA “100 BAGPIPES” 
Tyto dva nové soubory byly ve Strakonicích poprvé 
a  byly výborní. I dle odborného hodnocení pánů režisérů.

Návštěvnost festivalu byla opět o něco vyšší než před 
dvěma lety.

Zájem lidí byl za poslední tři ročníky veliký. U toho 
letošního činí návštěvnost 33 000 lidí v součtu za 4 
festivalové dny. Toto číslo zahrnuje i odhady z programů, 

které se neplatily, ale při jejich sčítání jsme se drželi 
tzv. „při zdi“. Letos se skutečně podařilo návštěvnost 
navýšit ještě o pár tisíc lidí oproti minulému ročníku. 
Pochopitelně se to velice obtížně počítá, zavedli jsme 
pro fanoušky festivalu systém, kdy máme polovinu 
programů zadarmo, který je vděčný. Při stanovení 
návštěvnosti se proto využívají například informace 
o kapacitě míst, kde se programy konají, zájmu a 
podobně. 

Určitě jste zájem lidí sledovala…
Samozřejmě. Večerní pořady byly většinou vyprodané, 

dopolední a odpolední velmi slušně prodané. Ovšem 
beznadějně plná byla noční vystoupení. Předpokládám, 
že si obvykle každý najde svou parketu, protože 
někomu stačí vidět průvod, někdo si chce zajít ještě 
večer do kulturního domu na dudácký bál a do rána 
se veselit. Jiní touží zhlédnout komponované večerní 
velké programy. Toto bývá věcí vkusu. Nabídli jsme i 
speciality jako Koncert duchovní hudby nebo jihočeskou 
filharmonii pro náročnější zájemce. Takže to je pak 
případ od případu, jak si festival kdo troufne hodnotit.

A byla jste s průběhem jubilejního ročníku spokojena, 
proběhl, jak měl?

Jsem vděčná,  že  žádné závažné problémy nebyly. 
Těch drobných věci k řešení se pokaždé objevuje hodně, 

a to od rána do večera. To ale plyne nejvíce z toho, že 
scén je mnoho a nás je opravdu málo. A  vzhledem k 
tomu, jaké obrovské množství věcí se musí zorganizovat 
při takovém množství účastníků, je pak skutečně 
nemožné vyloučit, že se něco drobného nepovede. 
Takže se snažíme, aby se případné prohřešky nedotkly 
diváků.

Počasí bylo tentokrát nevyzpytatelné a za to opravdu 
nemůžete.

Počasí se zkazilo až v sobotu. Rušili jsme večerní 
koncert u pivovaru, kdy už pršelo moc. Velký večerní 
program v kině končil bohužel také do deště, ale těšilo 
mě, že tam diváci vydrželi a byli stateční.

Je to asi úleva, když takový náročný podnik skončí. 
Nebo přichází nostalgie, že něco po dvouletých pří-
pravách je najednou u konce?

Upřímně.. je to spíš útlum. První hodiny po skončení 
je to pro mne útlum. Pro představu, my jsme během 
konání festivalu naspali tak dvě maximálně tři hodiny 
denně. Věřte, že jsme v závěru týdne byli už tak unaveni, 
že to po ukončení určitá úleva je. Z lidí spadl balvan velké 
zodpovědnosti. A teprve posléze jsme samozřejmě rádi 
za ohlasy, že se lidem líbilo a že drtivá většina souborů 
byla spokojena. 

Vznikne nějaká fotografická knížka nebo publikace, 
která by potěšila fanoušky MDF?

Knihu hned neplánujeme, protože je to finančně 
velmi náročná záležitost. Máme však obrovský archiv 
fotografií, také obrazový záznam, protože máme firmu, 
která nám točí takový průřez celého festivalu. Navíc vše 
natáčel zvukově Český rozhlas. Dokumentace bude 
dostatek, pokud se pro něco v budoucnu rozhodneme, 
tak materiálu je dost. 

Festival je u konce, ale práce na kulturním programu 
tím nekončí…

Začínáme právě sezónu, takže se lidé mohou těšit na 
další akce.  Od druhého zářijového týdne vše vypuká 
zase nanovo, v kulturním domě, hradu, kině… Začíná 
i divadlo, u něhož máme spoustu předplatitelů. Otevřeli 
jsme i novou předplatitelskou skupinu, která už je 
taky téměř vyprodaná. Budu ráda, pokud lidé budou 
na kulturu ve Strakonicích chodit. Myslím, že by je 
přichystaný program měl zaujmout.

Dudácký festival ve Strakonicích navštívilo 33 000 lidí

Barbora Dvořáková

Vaše Lů

foto: Viktorie Pavlíková
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roztáhnou se z 0,8m až na 3,2m 
Teleskopické žebøíky Avengerg

Na žebøíky a štafle 
už není potøeba 
moc místa

WWW.PENTA.CZ

 TELESKOPICKÉ 
HLINÍKOVÉ ŠTAFLE 3,2m

3 490 Kè

TELESKOPICKÝ ŽEBRÍK
 HLINÍKOVÝ 2,6m

1 690 Kc

TELESKOPICKÝ ŽEBRÍK 
 HLINÍKOVÝ 3,2m

1 990 Kc

Pryè se starými, velkými a 
objemnými štaflemi...
Teleskopické žebøíky a štafle 
jsou unikátním øešením 
dosahujícím nadstandardní 
variability a univerzálnosti. 
Žebøík nebo štafle lze pøevážet 
v kufru osobního vozu (ve 
složeném stavu pouhých 
80cm)!
Obzvláštì vhodné pro 
øemeslníky i domácí kutily, kteøí 
potøebují tento žebøík pøevážet. 
Teleskopické žebøíky umožòují 
žebøík postavit v terénu z 
rùznou výškovou úrovní jako 
jsou schodištì, terasy, podia 
atd.. 
Teleskopické žebøíky a štafle 
nejsou urèeny pouze 
øemeslníkùm a odborným 
profesím, ale i domácím 
kutilùm.

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
AUTOBAZAR

Nejlepší ceny!
PØÍJEM   VÝKUP AUT

StrakonicePísecká 65/118,386 01 

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

WWW.RENOVO.TYM.CZ

    BEZ BOURÁNÍ, BEZ NÁSTØIKU
MONTÁŽ 2 HODINY

    ZÁRUKA 5 LET, ZÁSTÌNY, SANITA

Hledáme kolegy/kolegyně na pozici 
bankovního a hypotečního poradce 

pro pobočku Strakonice, Vodňany. 
Profesionální systém zaškolení. Možný 

kariérní růst.

více informací:
Bc. Radka Buchová, tel: 731 466 186

Bezděkovská 30, Strakonice

životopisy zasílejte na e-mail: radka.buchova@mpss.cz

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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Vždycky jsem si myslela, že září je jeden 
z  měsíců v roce. Ne, že by nebyl, samozřejmě. 
Ale zkusili jste se někdy zeptat lidí ve svém 
okolí, co se jim vybaví, když se řekne září? Já 
ano a musím říct, že odpovědi „název jednoho 
z  kalendářních měsíců“ jsem se nedočkala ani 
v jediném případě. Nevím, jestli je to tím, že lidé 
apriori čekali nějaký chyták nebo prostě jen tím, 
že jim opravdu naskočilo cosi jiného. Popravdě, 
i mě to překvapilo.
První jsem se zeptala své čerstvě zamilované 

kamarádky. „No třeba hvězdy na obloze září,“ 
dostalo se mi zasněné odpovědi, zatímco její idol 
neméně zasněně vyhrknul: „Burčák!“, za což byl 
sjet lehce nechápavým pohledem.

 Několik mých kamarádek se shodlo na 
jednotné odpovědi, že když je někdo zamilovaný, 
doslova září. Rozvinula se z toho poměrně 
dlouhá a jistě hodnotná debata, která ovšem 
neměla s měsícem září nic společného.

„Září víno vaří,“ poučil mě kamarád vinař 
a  kupodivu se dostal téměř k meritu věci. 
„A  co nedovaří, říjen dopeče,“ dodal pro jistotu, 
kdybych nechápala, co chce ta stará lidová 
pranostika naznačit.

„Babka říkávala, že září jezdí na strakatý 
kobyle,“ pokývala hlavou teta a dodala, že to 
nejspíš byla pravda, protože už od září se stromy 
převlíkají do barevného listí.

„Září v zahradě. Viděla jsem ji za výlohou a  od 
té doby na ni myslím. Asi si ji půjdu koupit,“ 
shrnula dotaz na září sousedka. Pohled do její 
pečlivě obdělávané zahrádky mě nenechal na 
pochybách, že by tenhle poklad z knihkupectví 

využila beze zbytku.
„To mám přece svátek! A že to letos zase bude 

jízda!“ zaradoval se kamarád Václav a mně 
nezbývalo, než mu věřit, i když jsme se zase 
začali trochu vzdalovat od tématu.

 „Myslíš jedenáctý září?“ Tuhle odpověď jsem 
slyšela hned čtyřikrát, třikrát se vyskytlo „babí 
léto“ a jednou dokonce „polární záře“.

Náhodný mladík, kterého jsem si troufla oslovit 
na ulici a který přede mnou kupodivu neutekl, na 
mě bez rozmýšlení vychrlil: „Černobyl, Fukušima 
a další bude Temelín!“ Nepochybně patřil 
k  zarytým ochráncům přírody.

„To zas bude peněz,“ nechala se slyšet 
paní, která letos povede syna poprvé do 
školy, a zahrnula mě výčtem sešitů, obalů, 
per a  pastelek, o bačkůrkách a cvičkách ani 
nemluvě. Zkusila jsem se tedy zeptat přímo 
hlavního aktéra, jak to vidí on. „Záfí?“ zeptal 
se udiveně. Když jsem mu vysvětlila, že to je ta 
doba, kdy půjde do školy, vysvětlil mi, že se sice 
těší, ale bude to blbý, protože nebude mít tašku 
se Simpsonama, kterou chtěl, ale je moc drahá, 
bude mít obyčejnou a jenom Barta na penále a to 
že je na houby. „A ty se netěšíš, že se naučíš číst 
a psát?“ zkusila jasem ho navnadit, ale obratem 
mě usadil: „Já už nolmálně čtu písmenka, tak 
naco bysem tam chodil? Já se těšil jenom na tu 
tašku, a tu stejně nemám. Je to na pld.“

A tak, vážení, až budete chtít vědět, co je to 
vlastně to září, zeptejte se Wikipedie. Jedině ta 
vám po pravdě odpoví, že Září je devátý měsíc 
gregoriánského kalendáře a má 30 dní.

ZÁŘÍ

Jana Kárníková

OtavaNet s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice, info@otavanet.cz, tel. 383 383 384
Všechny ceny jsou uvedeny vèetnì DPH.

www.otavanet.cz

info@otavanet.cz

TEL: 383 383 384

Otava

50,- / mìs

VoIP TELEFONOVÁNÍ
TELEFONNÍ LINKA BEZ PAUŠÁLNÍCH POPLATKÙ

Partnerské sítì

Pevná linka

Mobil

Ostatní destinace

ZDARMA

1 Kè/min

2,40 Kè/min

dle aktuálního ceníku

VoIP telefon VoIP brána

Ceny volání

Pøíklad z nabídky tel. pøístrojù

Pro zø ízení  VoIP 

t e l e f o n n í  l i n k y  

je nutné funkèní 

pøipojení k internetu.

VoIP Free (Tarif doporuèený pro domácnosti)

Možnost pronájmu VoIP zaøízení 

Plnì digitální VoIP telefon ( 1090,- Kè )
VoIP brána pro pøipojení  klasických tel. pøístrojù 

( cena: 990,- Kè )
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Kulturní akce

MZDOVOU ÚÈETNÍ
požadavky:

praxe vítaná
znalost mzdové agendy

tel.: 383 369 117

posílejte své životopisy na 
e-mail: kucerova@penta.cz

do 15.10.2012

PENTA CZ s.r.o.
prijme

sobota 15.9.2012  Nahořany
RAMONES 
posmrtné promítání živých relikvií nesmrtelných 
punkáčů z Queensu

Středa 19.9. 2012 KD Strakonice
PETR SPÁLENÝ & MILUŠKA  VOBORNÍKOVÁ
Doprovodná skupina APPOLO BAND

4.9. - 29.9.2012 
Maltézský sál strakonického hradu

Bohuslava Maříková KRAJINA LIDÍ
výstava fotografi í

24. 09. 2012
POVÍDÁNÍ S IVO ŠMOLDASEM O NIČEM
19.30 hod. - Rytířský sál

Zábavné povídání se známým básníkem, publicis-
tou, moderátorem a překladatelem.
Vstupné: 150 Kč

26. 09. 2012
BESEDA O KRABIČKOVÉ DIETĚ
19.30 hod. - Rytířský sál

Jak se bránit tloustnutí a nechtěnému zesílení po-
stavy vám poradí výživové poradkyně.

Vstupné: 50 Kč

IP  N IMNÍ ZÓ  D EPØ RAVTE SE A Z SE NU S PØE STIH M

N Š E Š B V ST ON .A AV TIVT  NA I PO OÈKU E RAK ICÍCH

K J J S D IR S T EDE E  Ž KLA EM Š OKÝ OR IM NT

H UZIMNÍC  PNE .

Písecká 904, Strakonice (v areálu za Mountfieldem)
e-mail: servisstrakonice@kajgr.cz

tel.: 383 323 971, 383 326 070, 723 846 453

Bude zima, bude sníh,
od KAJGRA vèas na zimních...

WWW.KAJGR.CZ

VÝPRODEJ
VYSTAVENÉHO ZBOŽÍ 

Z DÙVODU OBMÌNY ZÁSOB

Dopravní 34, Strakonice
J.A.Komenského 1076,Blatná

Písecká 904 (u Mountfieldu)
Strakonice

SLEVA
 10 - 50%

OC Maxim • Bezdìkovská 30, Strakonice
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& kuchyňské studio
Jamall Strakonice

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU

nabízí: 
AKCE 20% 
 

ZDARMA!

www.jamall.cz

akční ceny elektro spotřebičů 
do vaší kuchyně

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

OtavaNet s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice, info@otavanet.cz, tel. 383 383 384

20% sleva na paušální 
platby pøi pøedplacení 
služby na 12 mìsícù. 

Všechny ceny jsou uvedeny vèetnì DPH.

www.otavanet.cz

info@otavanet.cz

TEL: 383 383 384

Otava
PØIPOJENÍ K INTERNETU

PRO KAŽDÉHO

Pøi pøechodu od jiného
poskytovatele získáte 

3 mìsíce ZDARMA!

Zøízení služby 1,- Kè

Rodinné domy Bytové a panelové domy

Znaèkový

WIFI Router

Balíèek „Zøízení služby za 1,- Kè, WIFI Router a pøepì�ová ochrana ZDARMA”
 je možné využít u všech novì zøizovaných pøípojek s úvazkem na 24 mìsícù.

Pøepì¨ová

     ochrana

ZDARMA

ZDARMA

240,- 
    Kè/mìs

240,- 
    Kè/mìs

320,- 
    Kè/mìs

320,- 
    Kè/mìs

Airmax N 10M / 4M
  Download: 10 Mbps / Upload: 4 Mbps

LAN 10M / 10M
  Download: 10 Mbps / Upload: 10 Mbps

Airmax N 15M / 8M
  Download: 15 Mbps / Upload: 8 Mbps

LAN 20M / 20M
  Download: 20 Mbps / Upload: 20 Mbps

Ceny platí pøi využití roèního pøedplatného.
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 TAJENKA O CENY

Správné znění tajenky posílejte na email: krizovka@ocmaxim.cz
(do 4.10. 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 říjnovém čísle novin Maxim společně 
s  řešením. Výhru si vyzvedněte nejpozději do 15.10. 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

Tajenka z minulého čísla zní:  „ŠKOLA VOLÁ“
Výherci srpnového čísla jsou Jaroslav Hadač- Strakonice a Helena Chylíková- Nové Kestřany 

SBÌR SUROVIN KOVOŠROT 

STRAKONICE
ZA NÁDRAŽÍM - STRAKONICE

VÝKUP:
    PAPÍR

    ŽELEZO: 4,- Kè - 4.50,- Kè - 5,- Kè dle druhu

    BAREVNÉ KOVY: MÌÏ- 110,- Kè      HLINÍK-  20 - 25,- Kè       MOSAZ- 50,- Kè

    NEREZ, CHLADIÈE - AKUBATERIE, ELEKTROMOTORY a jiné...  

VÝKUPNÍ DOBA:

Po - Pá:   7.00 -16.00      So:  8.00 - 12.00

Prodej užitkového železa každý den.

Prodáváme ekologickou likvidaci automobilù.

Pøi vìtším množství zajiš¤ujeme odvoz veškerého materiálu.

ceny jsou aktualizovány každý mìsíc dle pohybu cen na burze
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VÁŠ TRUMF v boji proti zápachu a usazeninám. VÁŠ TRUMF v boji proti zápachu a usazeninám.

www.penta.cz
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

LAMPA NA 
HUBENÍ HMYZU

 Elektrický lapač 
slouží k hubení 
létajícího hmyzu
- 230 V~/ 50Hz

221,- Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Nabídka platí do 15.10. 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

SWISSDENT 
Extreme 

Whitening
bělící zubní pasta pro 

kuřáky, obsahuje „baking 
soda“, který napomáhá 
odstraňování velkých 

pigmentací.

294,- Kč

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

PRAČKA SAMSUNG 
Kapacita prádla  (kg): 5
Max. počet otáček za 
minutu (ot/min): 1200

Spotřeba energie (kWh): 
0.85Spotřeba vody (l): 40

Energetická třída: A+

6 285,- Kč

 Prodej 
na splátky

od: 875 Kč

STOJAN PRO NOTEBOOK 
STUDENT 

Materiál: hliník (podstavná deska, 
nohy), plast (otočné klouby)

6 nastavitelných s možností rotace.
maximální výška stojanu: 540mm

Pro velikost notebooku: max. 17“

998 Kč,- Kč

LED SVÍTIDLO
refl ektorové.

Hliníková deska zajišťuje 
výrazně lepší chlazení.

Střední doba života světelného 
zdroje okolo 50 tis. hodin, při 

poklesu světelného toku o 30%.

1 314,- Kč

A -10%

HUBENÍ HMYZU
 Elektrický lapač 

létajícího hmyzu

221,- Kč221,- Kč

MRAZÁK AEG A 
62700HLW0

Energetická třída: A++
Spotřeba energie

 (kWh): 0.48

8 750,- Kč

PLEŤOVÝ KRÉM VELD´S 
AGE KILLER 50ml

Komplexní intenzivní 
péče s liftingovým a 

zpevňujícím účinkem, 
která obnovuje vitalitu a 
mladistvý vzhled pleti

běžná cena 1790,- Kč
internetová cena 1 656,- Kč

pro čtenáře Maximu pro čtenáře Maximu pro čtenáře Maximu pro čtenáře Maximu pro čtenáře Maximu 1500,- Kč1500,- Kč1500,- Kč1500,- Kč1500,- Kč
(po předložení tohoto kuponu)(po předložení tohoto kuponu)(po předložení tohoto kuponu)(po předložení tohoto kuponu)(po předložení tohoto kuponu)

50ml
Komplexní intenzivní 
péče s liftingovým a 

zpevňujícím účinkem, 
která obnovuje vitalitu a 
mladistvý vzhled pleti

běžná cena 1790,- Kčběžná cena 1790,- Kč
internetová cena 1 656,- Kčinternetová cena 1 656,- Kč

speciální cena speciální cena speciální cena speciální cena speciální cena 
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prodej folií, plachet 
a potøeb pro zahrádkáøe

www.agrotechnika.cz, mob.:+420 606 791 775, tel.: +420 416 787 022

prodejní plocha Strakonice 
ul. Písecká smìr Praha

(naproti autobazaru Polák)

PRODEJ  
ZEMÌDÌLSKÉ  TECHNIKY

OBLECENÍ PRO CAS TEHOTENSTVÍ 

A SPODNÍ PRÁDLO CESKÝCH FIREM

Velké nám. 50
Strakonice

tel.: 603 832 276

v v v

v

(Vedle polikliniky)

Dìkujeme našim zákazníkùm za masivní využívání

 KNIŽNÍCH KUPONÙ 

platných od 1.1.2012

(Tento Vám odeèteme od dalšího nákupu)

U NÁS UŠETØÍ OPRAVDU KAŽDÝ

  Ke každé knize od nás 

obdržíte KNIŽNÍ KUPON

KNIHKUPECTVÍ S KAVÁRNOU 
STRAKONICE

pøístrojová

pedikúra pro diabetiky
kompletní pedikérské služby 
v pohodlí Vašeho domova
prodej ortopedické obuvi fir. Hanák
biochemické vložky do obuvi

NOVÉ STUDIO
 na Velkém námìstí 217

Stanislava Èervenková
603 848 778 

nad bufetem u Hradských

Eva Srbová tel: 722 641 268
Bezdìkovská 30, Strakonice

SLEVA
50%

www.vitaliberata.cz/

D interier - žák
       dveře a podlahy

 kvalita pro každého

Největší výběr dveří a podlah

Raisova 1004,
Strakonice
tel.:383 323 225
info@dinterier.cz www.dinterier.cz
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