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Vždy v pátek a v sobotu
od 18.00 hodin.

První stupeň ZŠ Povážská je hotov

2x Captain Morgan

Barevné třídy voní novotou
První etapa Základní školy Povážská ve
Strakonicích je již hotova. Na stavbě probíhají
drobné dokončovací práce. Montuje se nábytek,
který dotváří konečnou podobu interiéru školy.
Kolaudovat se bude již první týden v srpnu. Na
žáky prvního stupně čekají novotou voníci barevné
třídy, moderní jídelna i školní družina a multifunkční
sálek.
V současnosti by budova měla být napojena na
elektřinu a do konce července bude instalována
kuchyně. V průběhu prázdnin ﬁrma, od které byla
technologie kuchyně zakoupena, zajistí zaškolení
kuchařkám. Koncem srpna bude vše připraveno
pro zahájení nového školního roku.
I když je novota jistě velkým bonusem každé
školy, ředitelka Jaroslava Cháberová dodává:
„Chceme budoucí žáky přilákat také velkým
množstvím nejrůznějších kroužků a dalších
volnočasových aktivit.“ Rovněž výuka by podle
ředitelky měla být pro děti dostatečně zajímavá a
tvořivá. Jistě i vzhledem k tomu, že škola pracuje
s nadanými dětmi. K dispozici jsou mezi žáky
i pedagogy oblíbené a stále častěji ve školství
využívané interaktivní tabule. ZŠ Povážská bude

mít takové tabule čtyři. Hodiny hudební výchovy
se budou odehrávat v multifunkčním sálku se
stupňovitým hledištěm. Ten by měl být současně
místem pořádání různých kulturních počinů.
Stavební práce o prázdninách pokračují na
druhé etapě školy. Kromě hrubé stavby budovy
druhého stupně je již v tomto stavu také tělocvična.
V současnosti začíná montáž střech a přes léto
se bude také pracovat na střeše jídelny, kde má
vzniknout hřiště. V objektu druhého stupně jsou
momentálně budovány rozvody elektřiny,vody a
kanalizace.
Prostavěno je asi 160 milionů korun.

ZŠ Povážská

15. a 16. 2011

za cenu jednoho

3547Kč

2x Green Laguna
za cenu jednoho

Kč

Mgr. Irena Malotová, PR pracovník

Do Strakonic se vrací fotovýstava Žena

Mladší generace možná neví, že v sedmdesátých
a osmdesátých letech byly Strakonice pořadatelem
dvou kulturních akcí s mezinárodní účastí a
světovým věhlasem. Vedle dudáckého festivalu tu
byla ještě soutěžní fotovýstava Žena. Ta by se měla

letos po 19 letech do Strakonic opět vrátit.
Soutěžní výstava fotograﬁí, kde je hlavním
tématem žena, vznikla paradoxně po neúspěchu
výstavy z roku 1969 s názvem Člověk a motocykl.
František Zemen ji připravil spolu s dalšími
fotografujícími zaměstnanci strakonické zbrojovky.
Mysleli si, že tehdejší státní podnik výstavu
uvítá jako další formu propagace a že ji v době
konání Václavské pouti navštíví v Bílé růži spousta
lidí. „Pravda to nebyla, přišli jenom dva. A z toho
jeden hledal záchod,“ vzpomíná s úsměvem na
neúspěch první výstavy František Zemen.
Po zklamání z výstavy fotograﬁí motocyklů
to očividně chtělo jiný námět. Tehdy navštívil
Františka Zemena Josef Hejtmánek z okresního
kulturního střediska.
pokračování na str. 12.

Rekonstrukce OC MAXIM pokračuje.
PROVOZ NEPŘERUŠEN

Nealkoholický míchaný nápoj Green Laguna
- multivitamínový džus, sirup Curacao blue
Unikátní jamajský rum Captain Morgan
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Manikúra a pedikúra Pavla Chadrabová
Manikúra je slovo pocházející z latiny a znamená
kosmetické ošetření nehtů na rukou. Pěstěné
nehty vzbuzují jak v mužích, tak v ženách skutečně
spokojený pocit a jsou jistou vizitkou každého
člověka. Pěkně upraveným vzhledem rukou
dokážeme ostatní zaujmout na první pohled. Mít
přirozeně krásné a zdravé nehty může mít každý,
věnuje-li jim správnou a dostatečnou péči.
I ošetření Vašich nohou provedu s odbornou
péčí pomocí moderní přístrojové techniky, velmi
efektivní a bezbolestnou metodou. Dopřejte si
krásné nohy a příjemný pocit z chůze nejen, když
vklouznete z lyžáků do sněhulí, ale také po dobře
provedené pedikúře. Hitem 21. století se stala
suchá pedikúra – bezpečná a bez skalpelu. Vaše
nohy se nyní budou cítit jako v bavlnce.

Při práci budu používat speciální přístroj určený k:
• zabrušování nehtů
• broušení ztvrdlé kůže
• ztenčování zbytnělých nehtů
• odbrušování zarůstajících a defektních nehtů
• bezbolestné odstranění kuřích ok
Na závěr Vám kůži ošetřím pečující pěnou, nehty
pečujícím olejíčkem a vtíráním zjemňujícího
masážního krému zpříjemním pocity při následné
chůzi. Narozdíl od často používané ,,mokré“ metody
nedochází k rozmočení kůže, a tím je zajištěna
přesnější a účinnější péče. Protože se nepoužívá
skalpel ani credo, je také výrazně sníženo riziko
poranění. Tato metoda je velmi doporučována i pro
osoby s diagnózou diabetu a hemoﬁlie.
U mne si můžete zakoupit či objednat i speciální

pečující přípravky nebo výhodnou poukázku na
kompletní ošetření, která může být zajímavým
dárkem pro Vaše přátele a blízké. Přijďte se sami
přesvědčit nebo třeba jen poradit, ráda Vás přivítám.
Pavla Chadrabová

Mitsubishi - Expres Fotokniha ihned a bez čekání
Spolu s letními prázdninami přichází i Mitsubishi
Expres Fotokniha od společnosti Mitsubishi
Electric. Jedná se o systém samoobslužného
kiosku využívající technologii termo-sublimačního
tisku obsluhovaného dotykovým displejem. Tato
technologie umožňuje vytištění Vaší vlastní
fotoknihy v průběhu několika minut na kvalitní
voděodolný fotopapír a uchovává zářivé barvy a
lesk, takže Vaše vzpomínky nezestárnou.
Se zařízením Mitsubishi Expres Fotokniha
nemusíte čekat na výrobu a dodání Vaší fotoknihy
několik dní anebo týdnů, jak tomu bývá u výroby
fotoknih tradičním způsobem. Vytvoření originální
fotoknihy formátu 10x15 cm o rozsahu 10-30
stránek zabere pouhých 10 minut. Svoji originální
fotoknihu plnou zážitků a vzpomínek si tak můžete
navrhnout a vytisknout bez zdlouhavého čekání.
Na výběr se nabízí široká paleta pozadí, které
fotoknihu výrazně zpestří. Mitsubishi Electric
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myslelo i na jednoduchost obsluhy, menu je
přehledné a lehce ovládatelné a výrobu fotoknihy
tak zvládne opravdu každý. Jednotlivé instrukce
na displeji plynule vedou uživatele tak, aby byl
schopen lehce vytvořit fotoknihu podle vlastních
požadavků.
Fotokniha je vhodná nejen do Vaší domácí
knihovny, ale díky jejím kompaktním rozměrům je
také možné ji nosit v kabelce nebo v kapse a mít
tak své nejoblíbenější fotograﬁe stále s sebou.
Jak si vytvořit originální fotoknihu v
rekordním čase?
Nejsložitějším úkolem v celém procesu tvorby
fotoknihy bude výběr nejlepších fotograﬁí. Všechno
ostatní udělá zařízení Mitsubishi Expres Fotokniha
za Vás.
Tvorba fotoknihy spočívá ve 3 jednoduchých
krocích:
1. ZVOLTE POZADÍ, KTERÉ SE VÁM NEJVÍC
LÍBÍ
2. VLOŽTE PAMĚŤOVÉ MÉDIUM A VYBERTE
VAŠE FOTOGRAFIE
3. ZVOLTE TITULNÍ SNÍMEK A ZADEJTE NÁZEV
FOTOKNIHY
O všechno ostatní se zařízení Mitsubishi Expres
Fotokniha postará samo, Vaše kniha bude
připravena k odběru v průběhu několika minut.
Z jakého zařízení lze fotoknihu tisknout
• USB
• Paměťová karta
• CD/DVD nosiče
• Mobilní telefon s Bluetooth
Pro jaké příležitosti je fotokniha vhodná
Jedinečnost fotoknihy spočívá v její originalitě
a vysoké osobní hodnotě. Fotokniha může mít
libovolné téma a je na každém, jaké fotograﬁe
do ní poskládá. Fotokniha je ideálním dárkem a
uchová Vaše vzpomínky z dovolené, oslavy nebo
svatby věčně živé.
Díky rychlosti výroby a nízkým nákladům je
fotokniha vhodná také k výrobě katalogů a
propagačních materiálů, které najdou svoje

uplatnění například u realitních kanceláří,
kadeřnictví, květinářství a podobně. Způsobů
využití je skutečně nespočet a v tomhle ohledu se
kreativitě meze nekladou.
Už víte pro jakou příležitost si navrhnete svoji
fotoknihu Vy?
Kde si můžete vlastní fotoknihu pořídit
Vlastní fotoknihu si je možné navrhnout i
prostřednictvím softwaru dostupného na adrese
www.kioskgifts.com. Pomocí této aplikace si
vytvoříte fotoknihu v pohodlí Vašeho domova.
Následně si zkopírujete Váš ﬁnální návrh fotoknihy
na externí zařízení, a z něj si přímo na prodejně
Vaši fotoknihu jednoduše vytisknete během pár
minut.
Jedinečnou novinku Mitsubishi Expres Fotokniha
najdete prozatím ve městech Blatná, Kladno a
Žarnovica v Slovenské republice.

VARI HONDA nejširší nabídka sekaček,
mulčovačů a stavebnicových malotraktorů v nejvyšší kvalitě za akční ceny.
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snadné ovládání,
nezávislé spínání
sečení i pojezdu
velká foukaná kola
i na svahy a terén

táta seká
na jedničku,
já jezdím rychleji,
na dvojku

dvojitý disk
je široký 62 cm
a bezva kopíruje terén,
dělá krásné strniště
a nože se při nárazu schovají

Bubnové sekačky s pojezdem
k systému TERRA-VARI od 12.990 Kč s DPH
jednoúčelové s motorem od 21.990 Kč s DPH
V nabídce více než 14 modelů sekaček na vysokou trávu.
Nejširší prodejní síť zahradní techniky v ČR, více jak 200 prodejců
Podnikové prodejny: Libice nad Cidlinou, VARI, a.s., Opolanská 350, tel.: 325
336 • Praha
5 - Velká Chuchle, BG Technik cs,
Jiří 607
MilisterferAGROM
a.s., U Závodiště 251/8, tel.: 283 870 136 • Liberec, BG Technik, Dubská ul. - vedle Baumaxu, tel.: 485 113 070 • Ostrava – VítVolyňská 145
kovice, BG Technik, Místecká x Rudná, tel.: 596 781 718
Strakonice
386 -01
Značkoví prodejci: Benešov, TOMÁŠ DVOŘÁK, Křižíkova 2267, tel.: 317 722
089 • Blansko
Dolní Lhota, Roman Boček, Dolní
BA, Zeměšská 2226, tel.: 416 733 051 Louny, HSQ centrum, Zeměšská 2787, tel.: 732 500 962 Plzeň, Agrowest a.s., Hřbitovní
Lhota 137, tel.: 516 418 555 • Brno - Černovice, Jaroslav Toninger, Mírová 15, tel.: 548 531 294 • České Budějovice, AGROZET ČB,
ul. 29, tel.: 377 462 108 • Praha 6, NAMIR.cz, Kladenská 278/61, tel.: 233 311 660 • Praha - Vestec, HONDA Vestec - DEYL&ŠULC,
U Sirkárny 30, tel.: 602 750 654 • Golčův Jeníkov, ELEKTRO DVOŘÁK, Havlíčkovo náměstí 133, tel.: 569 442 203 • Havlíčkův Brod,
Vídeňská 362, tel.: 775 623 262 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, tel.: 466 946 127 • Strakonice, Jiří Milisterfer MAT - MILAN MILICHOVSKÝ, Pražská 2495, tel.: 569 425 052 • Cheb, INMONT CHEB, Vrázova 9a, tel.: 603 451 467 • Jičín, AB PROFI,
AGROM, Volyňská 145, tel.: 383 324 405 • Telč, ZAHRADNÍ TECHNIKA MIROSLAV PŘIBYL, Náměstí hrdinů 227, tel.: 567 223 803 •
Koněvova 199, tel.: 493 525 565 • Klášterec nad Orlicí, Centrum zahradní a komunální techniky ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
Uhlířské Janovice, VOBOSYSTÉM, Areál Na Pile 427, tel.: 327 551 020 - 6 • Vlašim, Josef Lebeda, Vlasákova 1842, tel.: 317 841 270
Klášterec nad Orlicí č.p. 120, tel.: 734 323 428 • Křivoklát, LUDĚK PATERA, Velká Buková 10, tel.: 313 558 573 • Litoměřice, SVOBA, Zeměšská 2226, tel.: 416 733 051 • Louny, HSQ-centrum, Zeměšská 2787, tel.: 732 500 962 • Plzeň, Agrowest a.s., Hřbitovní
ul. 29, tel.: 377 462 108 • Praha 6, NAMIR.cz, Kladenská 278/61, tel.: 233 311 660 • Praha - Vestec, HONDA Vestec - DEYL&ŠULC,
Vídeňská 362, tel.: 775 623 262 • Přelouč, KRTKŮV RÁJ, Sopřeč u Přelouče 114, tel.: 466 946 127 • Strakonice, Jiří Milisterfer AGROM, Volyňská 145, tel.: 383 324 405 • Telč, ZAHRADNÍ TECHNIKA MIROSLAV PŘIBYL, Náměstí hrdinů 227, tel.: 567 223 803 •
Uhlířské Janovice, VOBOSYSTÉM, Areál Na Pile 427, tel.: 327 551 020 - 6 • Vlašim, Josef Lebeda, Vlasákova 1842, tel.: 317 841 270

tel: 383 32 44 05, mob: 777 99 33 99, www.milisterfer.cz, milisterfer@strakonice.cz
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Parkán bude křtít další desku
Kapela Parkán-fenomén, který baví generace
mladých lidí již 37 let. Za takto dlouhou dobu
se samozřejmě v Parkánu vystřídalo mnoho
muzikantů-čtrnáct, je to dost na tak úctyhodný
věk kapely? Současné složení: na bubny buší a
také u nich zpívá Libor Špatný, kytaru obstarává
a též zpívá „Strakoňák“ Martin Blažek a druhým
kytaristou je Ríša Strmiska. Nejdůležitějším
článkem Parkánu je kapelník, basák, zpěvák
a hlavně skladatel Ivan „Ivo“ Trojan, on je
opravdovým tahounem celé kapely. V tomto složení
hraje skupina sedmým rokem.
Na jaře loňského roku Iva napadlo, že by bylo
dobré úspěchy Parkánu zachytit nejen zvukově,
ale i vizuálně. Přání bylo otcem myšlenky a nové
DVD již na podzim roku 2010 spatřilo světlo světa.
Jednalo se o sestřih ze čtyř úžasných letních akcí
a zachycení atmosféry, kterou Parkáni na každém
svém koncertu dokážou navodit a vytvořit tak
fanouškům nezapomenutelné zážitky. To ale není
zdaleka vše nové, co kapelník pro své fanoušky
chystá. Je tvůrcem veškeré hudební tvorby kapely

a dává jí svými písněmi nezaměnitelnou tvář.
Pokud se dnes zúčastníte jejich koncertu, tak
zjistíte, že přilákal svou tvorbou pod jeviště většinou
mladé lidi. Ti Parkány milují a zpívají s nimi celý
večer téměř všechny jejich písně. Díky dvěma
kytarám Parkán zní řízně, méně komplikovaně a
tedy i přímočaře a vesele.
V této době, kdy skomírá většina podobných
hudebních seskupení, Parkán vydává svoji 8.desku,
která nese název Když to chceš. Je na ní čtrnáct
písní, ze kterých je pouze jediná coververzí, takže
zbývajících třináct je původních a složil je Ivo Trojan.
Sám říká, že na této desce pracoval skoro tři roky a
když se dívá zpět, tak tvrdí, že nebylo moc dnů, kdy
se nevěnoval jejich psaní a aranžování. Natočené
demosnímky posílal pěti textařům a pak vybíral
ten text, který by nejvíce odrážel náladu té či oné
písně. Prozrazuje, že nejvíce nejzdařilejších textů
mu obstarala jeho manželka Pája a to i přesto, že
se při jejich selekci obrnil naprostou nestranností.
Celá deska bude prý veselá a laděná do erotična
a různých dvojsmyslů. Nebudou na ní chybět ani

PIZZERIE VENÉZIA
zveme Vás
na červencové speciality
22.7.2011

písně k zamyšlení, ty jsou většinou laděné do
pomalejšího tempa.
A tak kapela Parkán v současné době ladí formu
na uvedení dalších nových písní do života, tedy
ke křtu svého 8. CD, který bude 20. 8. 2011 ve
Volyni na “koupáku” ještě s další přední českou
kapelou UDG a bavičem a také muzikantem J. A.
Náhlovským. A my jim přejeme, aby se narodily
další hity jako jsou Jó, my se máme, Máme se rádi,
Celej den a noc nebo z poslední doby úspěšná
píseň Pojď či proslulá Pohádka.
redakce, SRSoft

nová terasa již otevřena

•Hráškové vichyssey s praženou bylinkovou houstičkou (polévka)
•Kuřecí filet s omáčkou bérmise a dušenou cizrnou s houbami
•Vepřová panenka dušená ve víně s rozinkovou rýží, sýrový bylinkový kornout
•Tagliatelle s domácím lehkým pestem a brusinkami (bezmasé)
•Pečený losos s bramborovým púre s wassabi a zeleninovým hnízdem
•Cuketové ratatouille, česneková bagetka (bezmasé)
•Jahodové gazzpacho s mátou a limetkou (desert)
OC MAXIM/OD LABUŤ
Jídla Vám připravil kolektiv pizzerie Venézia rezervace na telefonu : 383 325 128 , 605 273 897
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ČESKÁ POJIŠŤOVNA
VELKÁ CENA STRAKONIC

29. 7. - 31. 7. 2011
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WWW.SALOMONSHOP.CZ

JEZDECKÝ AREÁL POD HRADEM 199

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

SALOMONSHOP - Volyňská ulice Strakonice

(v prostorách bývalého Sportu 96)

Sportujete?
Věnujete se kolektivnímu
sportu nebo jste individualista?
Chcete dosahovat lepších výsledků?
Pro začátek Vám pomůžeme s kvalitním
sportovním vybavením. Dáme Vám možnost
využít mimořádných slev k nákupu sportovního
vybavení, oblečení a obuvi.

www.indoorsport.cz
tel. 775 325 887
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Splnila ODS za
9 měsíců alespoň
něco ze svých slibů?
Vážení spoluobčané, tento článek píši v neděli a
to je den, který je určen k rozjímání. I já přemýšlím,
jak se asi cítí Ti, jež vhodili volební lístek ODS do
volební urny pro komunální volby. Tito lidé šli k
volbám s představou, že se změní celkový přístup
radnice k občanům, že se zahájí komunikace
s občany a podnikateli, vytvoří se podmínky pro
kvalitní život ve Strakonicích. Jaká studená sprcha
tyto lidi polila, když uviděli výsledek voleb. Po
prvotním šoku si asi všichni řekli - tak zase za čtyři
roky. Rád bych Vám všem, kteří jste nám dali hlas
poděkoval a představil Vám, jak i v opozici jsme
schopni plnit náš volební program.
Prvním z bodů, které chceme pro Vás plnit, bylo
„otevření samosprávy občanům“. Co Vám tento
bod měl a má přinést? Je to jednoduché – naším
cílem bylo a je potkávat se s Vámi, občany města,
a poslouchat Vaše názory, potřeby, a hledat pro Vás
řešení. Během 9 měsíců jsem se já i moji kolegové
potkali s řadou z Vás a poslouchali jsme poctivě,
co Vás trápí. Vaše starosti byly různé, ale v něčem
velmi společné – trápí Vás nezájem a nekomunikace
radnice. Některé z Vašich problémů se otevřely
na zasedáních zastupitelstva města a jsem rád,
že diskuse zastupitelů rozpohybovala radnici ke
krokům, kterým se tolik měsíců bránila. Aby však
mohly Vaše problémy přijít na zastupitelstvo města,
je dobré, když je tam přinesete sami. Každý z Vás
je osobností a jeho příběh je jasné svědectví o tom,
co se u nás ve Strakonicích děje. Děkuji Vám za
Vaši odvahu, se kterou jste přicházeli, a věřím, že
Vás přijde více. Díky novému jednacímu řádu, který
jsme spolu s Volbou pro město a Strakonickou
veřejností prosadili, můžete vystoupit kdykoliv k
projednávanému bodu a můžete změnit pohled
zastupitelů svým vyjádřením.
V říjnu jsme všem slíbili, že zápisy z jednání budou
zveřejňovány včetně toho, jak který zastupitel
hlasoval. O tom, že se někteří zastupitelé chovají
jinak, když je vidět jak hlasovali, jsme se přesvědčili
při minulém zastupitelstvu. Opakované hlasování
o usnesení – „Zastupitelstvo města ukládá radě
města prověřit stav hlučnosti a prašnosti v ulicích
sousedících s nově budovanou školou Povážská
a do příštího jednání zastupitelstva navrhnout
nápravná opatření směrující k zmírnění dopadů
na obyvatele žijící v přilehlých ulicích se změnilo
o jeden hlas pro přijetí tohoto usnesení. Bohužel
nás však bylo stále málo. Neustaneme však ve
snaze prosadit jmenovité hlasování ke každému
bodu jednání, protože transparentnost vede k větší
zodpovědnosti při hlasování.
Závěrem dovolte, abych Vám všem poděkoval za
podporu a řekl Vám, že nadále budeme jednat v
zájmu města Strakonice a Vás, našich voličů.
Děkuji
Radek Chvosta
Předseda klubu zastupitelů za ODS
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Možná je načase
změnit jídelníček vašeho psa

Acana · Anka · Arden Grage ·BioMill ·
Bosch · Brit · Calibra · Eukanuba ·
Hill‘s · K-9 · Nutram · Pedigree · Purina
Proplan · Royal Canin
Více informací na www.penta.cz

Provozovny k pronájmu
OC MAXIM / OD LABUŤ
1. patro 300m2
více informací na

tel.: 602 724 426

tel.: 383 323 971, 723 846 453
e-mail: servisstrakonice@kajgr.cz
ul. Písecká 904, Strakonice
v areálu za Moutfieldem

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

WWW.KAJGR.CZ · INFO 383 326 070

Stroj S300 - automatická hydraulická sezouvačka nízkoproﬁlových a run-ﬂat 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

Chcete se vyjádřit prostřednictvím
tohoto zpravodaje k dění ve
Strakonicích nebo informovat
občany Strakonic o Vašich
nekomerčních aktivitách?
Neváhejte a zašlete nám Vaše
příspěvky na e-mail:
redakce@ocmaxim.cz. Ty
nejlepší příspěvky nekomerčního
charakteru rádi zdarma zveřejníme.
Ceník a speciﬁkace inzerce
naleznete na www.ocmaxim.cz.

MĚSÍČNÍ NOVINY
MAXIM STRAKONICE
CENÍK INZERCE
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
Rezervaci inzerce je možno uskutečnit až
do čísla 12/2011. Rádi vám pomůžeme se
zpracováním graﬁckých
podkladů, e-mail: redakce@ocmaxim.cz
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Vezměte to za dobrý konec
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Eva Kohoutová Mokrá
Kočárky
a kojenecké zboží.

Obchodní Centrum

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

Kvalitní brýlové a kontaktní čočky. Vyšetření
zraku bez čekání, aplikace kontaktních čoček,
poradenství, opravy brýlových obrub.
Přízemí OC MAXIM
Pondělí
9:00 - 18:00
Úterý
9:00 - 18:00
Středa
9:00 - 18:00
Čtvrtek
9:00 - 18:00
Pátek
9:00 - 18:00
Sobota
9:00 - 12:00

Spodní a noční prádlo, plavky, župany,
punčochové zboží.
Přízemí OC MAXIM
Pondělí 9:00 - 12:00
12:30 - 17:30
Úterý 9:00 - 12:00
12:30 - 17:30
Středa 9:00 - 12:00
12:30 - 17:30
Čtvrtek 9:00 - 12:00
12:30 - 17:30
Pátek 9:00 - 12:00
12:30 - 17:30
Sobota 9:00 - 12:00

Stavební spoření, hypoteční úvěry, penzijní
připojištění, životní i neživotní pojištění,
podílové fondy, spotřební úvěry, běžné účty.
Přízemí OC MAXIM
Pondělí 8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Středa 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Pátek 8:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Prodej drogistického zboží, široký výběr
produktů pro dítě, sortiment pro domácí
mazlíčky, zpracování fotograﬁí 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

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

Móda nejen pro mladé, halenky, sukně, mikiny,
kalhoty, trička, bundy, atd.
1. patro OC MAXIM
Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 18:00
Středa
8:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 18:00
Pátek
8:00 - 18:00
Sobota
9:00 - 12:00

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

Kosmetické studio
Žaneta Pivrncová
Kosmetika nejen pro ženy, děti, ale i muže.
Přístrojová kosmetika.
2. patro OC MAXIM
Na základě objednání

Masáže Miluše Tasáryová
Sportovní a rekondiční masáže.
2. patro OC MAXIM
Na základě objednání

FUJI DIGITAL IMAGING SERVICE

adidas Teampartner - distribuce sportovního
vybavení adidas klubům
s propagačně-distribuční dohodou.
3. patro OC MAXIM
Pracovní doba variabilní
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Výroba fotograﬁí 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

Spoření a ﬁnancování, ﬁnancování bydlení,
půjčky na cokoli, pojištění, bankovní služby.
2. parto OC MAXIM
Pondělí - Pátek
9:00 - 17:00
Možnost jiného termínu po telefonické dohodě.

Manikúra, pedikúra, nehtová modeláž,
dekorativní lakování, zdobení fólií, glitrové
tetování.
2. patro OC MAXIM
Na základě objednání

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

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

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

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

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

VELKÝ TABÁK
ŠEFRÁNKOVÁ
Reklamní práce.
3. patro OC MAXIM
Pracovní doba variabilní

Pletené zboží INKA
Pletené zboží, pletací příze, originální móda,
bižuterie, autorský šperk, korálky,
bižuterní komponenty.
1. patro OC MAXIM
Pondělí 9:00 - 12:00
14:00 - 17:30
Úterý
9:00 - 12:00
14:00 - 17:30
Středa 9:00 - 12:00
14:00 - 17:30
Čtvrtek 9:00 - 12:00
14:00 - 17:30
Pátek 9:00 - 12:00
14:00 - 17:30
Sobota 9:00 - 12:00

Prodej 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

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
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REALIZACE V
ROCE 2013
CENY BYTŮ OD
35000,-Kč/m2
rezidence

Palác Na Dubovci
Historie

Historie budovy zvané Palác se počíná roku 1790, kdy Izak Stein, židovský obchodník, koupil pozemek vedle hradu, v místě zvaném
Dubovec, a vystavil na něm zprvu pouze malý domek. Potomci pana Izaka Steina, kteří byli v té době již bohatí majitelé továrny na
výrobu orientálních pokrývek hlavy, tak zvaných fezů, vybudovali na tomto místě v následujících letech své rodinné sídlo, již tehdy
nazývané Palác. Tento Palác byl po stavební stránce ve své době výraznou konkurencí tehdejšího hradu.
Z tohoto důvodu velkopřevor Maltézského řádu Othenio Lichnovský z Werdenbergu, jako jeden ze správců hradu, se nechvalně
proslavil stavbou romantické patrové věžičky zvané Trucbašta (stavba probíhala v letech 1880-1886), která byla umístěna mezi
budovu zámku a budovu Paláce. Trucbašta byla postavena na místě dvou původních barokních domků a jak uvádějí historické
prameny, měla jediný záměr a to zabránit výhledu na výstavný „Steinuv“ Palác, který v té době výrazně kontrastoval se zchátralým
hradem. Trucbašta byla zbořena až v r. 1936 při výstavbě silnice na Pracejovice.
Budova Paláce v ulici Na Dubovci se naopak zachovala až do dnešních dní v prakticky původní podobě, což umocňuje její historickou
hodnotu a ze stavebního hlediska potvrzuje kvalitu její stavby.

Záměr investora

Prioritním záměrem investora je vrátit tomuto historickému objektu citlivou rekonstrukcí jeho původní určení. Reprezentativní
dům v těsném sousedství strakonického hradu, na soutoku dvou řek Otavy a Volyňky, poskytující svým obyvatelům příjemné
bydlení, a ﬁrmám solidní zázemí pro jejich podnikatelskou činnost. Přesně v duchu myšlenky původních vlastníků.
V třetím a čtvrtém nadzemním podlaží naleznete reprezentační bytové jednotky rekonstruované plně v souladu s moderními
trendy městského bydlení (výtah, garáže, parkovací stání, vysokorychlostní internet, DVB-T a DVB-S televizní příjem, možnost
napojení na PCO, možnost klimatizování prostor atd.).
Reprezentační kancelářské prostory v prvním a druhém nadzemním podlaží mohou být využívány jako sídla ﬁrem, právní kanceláře
či lékařské ordinace atd. Tyto prostory jsou, stejně jako byty, vybaveny ve vysokém standardu (vysokorychlostní internet, DVB-T
a DVB-S televizní příjmem, možnost napojení na PCO, možnost klimatizování prostor) a mohou využívat veškeré poskytované
příslušenství náležící k domu (výtah, garáže, parkovací stání). V celém domě jsou samozřejmě všechny prostory bezbariérově
přístupné.
Výhody rezidence Palác Na Dubovci:
• Jedná se o historickou budovu zmiňovanou v archivních dokumentech týkajících se města Strakonice již kolem roku 1790.
• Vybavenost budovy je zcela v souladu s moderními trendy bydlení.
• Garáže pro majitele bytu či nebytových prostor (7 garáží a 3 dvojgaráže) přímo v objektu.
• Parkovací plocha určená pro návštěvníky objektu v celkovém počtu 39 stání.
• Navazující městské parkoviště doplňující počty parkovacích míst na nezvykle velkou kapacitu.
• Celková koncepce rekonstrukce, umístění budovy v centru města, v těsné blízkosti strakonického hradu, nadstandardní
vybavenost, výjimečnost provedení a v neposlední řadě i cena dávají tomuto projektu předpoklady výhodné investice.
Věříme , že tento dům poskytne po své rekonstrukci všem obyvatelům příjemné bydlení v klidné části města plné zeleně, ﬁrmám
pak reprezentativní adresu pro jejich podnikatelské aktivity.
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1.np komerční prostory

c.1
c.6

c.7
Spolecné prostory

c.5

c.4

c.3

c.2

Spolecné prostory
c.1
c.2
c.3
c.4
c.5
c.6
c.7

29,00 m2
77,00 m2
58,00 m2
51,00 m2
29,00 m2
26,00 m2
26,00 m2

2.np komerční prostory

c.1
c.7

c.8
Spolecné prostory

c.6

c.5

c.4

c.3

c.2

Spolecné prostory
c.1
c.2
c.3
c.4
c.5
c.6
c.7
c.8

46,00 m2
92,00 m2
64,00 m2
36,00 m2
40,00 m2
31,00 m2
27,00 m2
28,00 m2

3.np bytové jednotky
Spolecné prostory
Byt c.1 (3+1)
Byt c.2 (3+1)
Byt c.3 (3+1)

Spolecné prostory

Byt c.3

Byt c.2

159,00 m2
118,00 m2
145,00 m2

Byt c.1

Byt c.7
Spolecné prostory
Byt c.6

Byt c.5

Byt c.4

4.np bytové jednotky
Spolecné prostory
Byt c.4 (2+1)
81,00 m2
Byt c.5 (3+1)
102,00 m2
Byt c.6 (3+1)
107,00 m2
Byt c.7 (1+KK) bezbariérový 31,00 m2
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SAMSUNG LE32D550

80cm

Špičkové TV

SAMSUNG PS51D490

129cm

116cm

80 cm úhlopříčka FullHD LCD TV,
USB 2.0 Movie, Tuner DVB-T/C
MPEG 4

129cm úhlopříčka 3D FullHD Plazma
TV, 600Hz Subﬁeld Motion, USB 2.0
Movie, Tuner DVB-T/C MPEG 4

116cm úhlopříčka 3D FullHD LED
TV, Smart Hub, vestavěný wiﬁ
adaptér, Tuner DVB-T/C/S2 MPEG 4

11 499,-

19 499,-

36 499,-

pokračování z 1. str.

uvedené ceny jsou včetně DPH

Do Strakonic se vrací fotovýstava Žena

„Pan Hejtmánek přišel jednoho krásného dne k
nám domů, sedli jsme v kuchyni a něco jsme i
popili. A najednou padl nápad, co takhle vystavit
fotky holek. A takhle to celé vzniklo, v té naší
kuchyni se narodila Žena,“ vypráví František
Zemen. První ročník se uskutečnil v roce 1970. Na
jeho přípravě se podíleli fotografové z fotoklubu
při závodním klubu ČZ, vedle Františka Zemena
například Josef Šimečka nebo Jaroslav Rejžek.
Další ročníky se pak ve většině případů konaly ob
rok. Zatímco v roce 1970 zaslalo své snímky na
výstavu 84 fotografů z Československa, o pět let
později se soutěže zúčastnila již tisícovka autorů
z 31 zemí. Kontakty na zahraniční fotografy a
časopisy sehnal František Zemen v polském
Krakově za kuriózních podmínek - výměnou za
zvětšovací přístroj značky Meopta.
Ne všechny kvalitní fotograﬁe ale mohly být
kvůli tehdejší politické situaci vystaveny. „Největší
kuriozita byla, že se například na snímcích

nesměla objevit husa. Asi to mělo souvislost
s tím, kdo byl zrovna prezidentem,“ dodal
František Zemen. Poslední výstava se konala v
roce 1992. Letos by se ve Strakonicích měl po
devatenáctileté přestávce uskutečnit 13. ročník
výstavy.
„Zaznamenáváme už několik let zájem z řad
občanů Strakonic i odjinud z České republiky
a zahraničí. Ti, kteří si výstavu pamatují, na
ni rádi vzpomínají. Pokud víme od předních
českých fotografů, v České republice není příliš
mezinárodních fotosalónů. Proto si myslíme,
že by to za pokus stálo,“ vysvětlila ředitelka
Městského kulturního střediska Eva Dresslerová,
proč se chystá obnova fotovýstavy. Město také
díky rekonstrukci hradu získalo reprezentativní
prostory pro výstavu mezinárodního formátu.
Náklady jsou zatím předběžně vyčísleny na půl
miliónu korun, přičemž nejdražší položkou bude
vydání katalogu.

Obálky katalogů předcházejících ročníků
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SAMSUNG UE46D6530

František Zemen vzpomíná, že v jeho době to
bylo s náklady o něco jednodušší: „Jednalo se
skutečně jenom o poštovné zásilek. Prodražovalo
se to pouze tím, že fotograﬁe, které byly vystavené,
byly jenom část zásilky, většinou se ze zásilky
nevybraly.“ Fotograﬁe se proto vracely nadvakrát.
Nejprve ty, které nebyly vybrány a po ukončení
výstavy, tedy víceméně až po dvou letech i ty,
které procestovaly celé Československo. Výstava
byla totiž putovní. To by se mělo do budoucna
změnit. „Chceme aby výstava přiváděla do
Strakonic diváky z Čech i zahraničí, proto bychom
si ji ponechali zřejmě jenom ve Strakonicích,“
podotkla Eva Dresslerová.
Městské kulturní středisko chce zachovat
formu bienále, tedy uspořádat výstavu jednou
za dva roky tak, aby se střídala z mezinárodním
dudáckým festivalem. Kvůli náročným přípravám
je obnovený 13. ročník naplánován na konec
letošního roku.
zdroj www.zenastrakonice.cz
Patronát Mezinárodní federace fotograﬁckého umění FIAP

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

LETNÍ AKCE - Literam -15%
IPL na třísla a podpaží -25%
POSLEDNÍ MOŽNOST
Výplně vrásek kys. hyaluronovou sleva -25%

Tělový krém

Neroli CPK

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

BLATNÁ

NOVINKA
VYTVOŘTE
SI VLASTNÍ
FOTOKNIHU
Tvorbu zvládnete sami v průběhu několika
minut jen ve 3 jednoduchých krocích.
· vyberte pozadí, které se Vám nejvíc líbí
· vložte paměťové médium a vyberte fotograﬁe
· vyberte titulní snímek a zvolte vlastní název
To vše jen za zlomek ceny tradiční
fotoknihy a ve formátu, který se hodí do
kabelky, ale i do Vaší
domácí knihovny.

Verold Strakonice s.r.o.
Dopravní 35, 386 01 Strakonice,
tel.: 777 207 301, 383 311 047
www.verold.st.cz

TRIUMFUJTE NEJJISTĚJŠÍM ROZHODNUTÍM!
HYUNDAI i30
nejbohatší
výbava ve své
třídě

již od 279 990 Kč
5letá
komplexní
záruka

Program

30 dnů
navíc

již od

125,Kč

formát 10x15cm
• Bezkonkurenčně nejbohatší výbava ve své třídě
• 5letá komplexní záruka v hodnotě 30 000 Kč již v ceně
• Garance vrácení peněz do 30 dnů, pokud Vám vůz nebude vyhovovat
již od 279 990 Kč

Náměstí Míru 203, 388 01 Blatná
tel.: 383 423 492
www.makofoto.cz

Český, prostorný a bezkonkurenčně nejlépe vybavený vůz Hyundai i30 za 279 990 Kč je důvod, proč celosvětově úspěšná
značka Hyundai zažívá v letošním roce největší nárůst počtu klientů na českém trhu. Hyundai i30 poráží ve skutečném
prodeji bývalé neotřesitelné ikony trhu. Limitovaná edice Trikolor totiž nabízí v základu klimatizaci, litá kola, 8 airbagů,
ABS, posilovač řízení, elektrické ovládání oken vpředu i vzadu, elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka, dálkově ovládané
centrální zamykání, mlhovky, výškově a podélně nastavitelný volant, palubní počítač, loketní opěrku vpředu, autorádio
s CD/MP3 a další. Do jedinečné sériové výbavy vlastní pouze vozům Hyundai patří také 5 let komplexní záruky (5 let záruka
bez omezení ujetých km, 5 let asistenční služby zdarma a 5 let bezplatných kondičních prohlídek) v hodnotě 30 000 Kč
již v ceně vozu! A nyní dokonce máte možnost v rámci Programu 30 dnů navíc vůz vrátit, pokud by Vám nevyhovoval.*
Přijďte se seznámit s nejlepší nabídkou na trhu.

www.hyundai.cz

*Detailní podmínky Programu 30 dnů navíc na www.hyundai.cz. Foto je pouze ilustrativni. Kombinovaná spotřeba Hyundai i30 4,3–6,9 l/100 km, emise CO2 113–162 g/km.
Údaje statistik SDA za období 1–3/2011 po odečtení reexportu.
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Atletika ve
Strakonicích
V posledních 9 letech je atletika ve Strakonicích
přímo spojena s atletickým oddílem TJ ČZ
Strakonice. Oddíl byl založen v září 2002 a u jeho
zrodu byli a stále jsou manželé Jana a Martin
Plačkovi. Jak sami tvrdí, zásadním impulzem pro
„rozběhnutí atletiky“ ve Strakonicích byly jejich
děti, respektive způsob trávení jejich volného
času a vlastně i neexistence místního atletického
oddílu. Hlavní náplní činnosti oddílu je zvládnutí
techniky základních atletických disciplín, jejich
zdokonalování a zvyšování vlastní výkonnosti
pravidelným tréninkem.
Na základě naší výzvy mezi strakonickou veřejnost
se na počátku vytvořila tréninková skupina, která
představovala asi 30 dětí ze základních škol
strakonického okresu. Během našeho trvání se
počet samozřejmě měnil, ale zatím jsme žádné
velké početní výkyvy neměli a v současné době
máme asi 35 členů.
Podle věku jsou závodníci rozděleni na několik
tréninkových skupin:
I. přípravka (3. - 5. třída),
II. ml. + st. žactvo (6.- 9. třída),
III. dorost + junioři.
O tréninkové skupiny se starají 2 trenéři: 2 - 3x
za týden (11 měsíců v roce). V zimním období
trénujeme v hale TJ ČZ a v ostatních měsících
nejvíce času trávíme na Městském stadionu Na
Sídlišti.
Za jeden z největších problémů považujeme
zázemí (Městský stadion Na Sídlišti), který
bohužel využíváme současně s dalším sportovním
subjektem. Ačkoliv nás „ostatní“ začínají více
vnímat a vzájemné vztahy se rozhodně zlepšily od
počátku našeho působení, přesto podmínky pro
náš trénink nejsou zatím zcela ideální.
Naši svěřenci se již několikrát zúčastnili
MČR žactva, proto tréninky probíhají i o letních
prázdninách (pravidelně od srpna). Zahájení letní
přípravy je spojeno s posledním týdnem v červenci,

kdy na Kubově Huti absolvujeme atletické
soustředění (první se uskutečnilo v roce 2008).
Od začátku našeho působení jsme se účastnili
KPD (krajský přebor družstev) mladšího žactva a
poté i KPD staršího žactva. Vzhledem k početním
výkyvům v jednotlivých družstvech jsme přistoupili
na hostování našich závodníků v jiných atletických
oddílech (např. Sokol Milevsko, TJ Nová Včelnice,
SKP České Budějovice). Poslední dva roky tak
úspěšně reprezentuje v KPD pouze naše společné
družstvo nejmladších závodníků, tzn. přípravka.
V loňském roce obsadilo celkové 6. místo v kraji
(celkem 12 družstev).
Během naší krátké historie získali naši svěřenci
celou řadu medailí a vynikajících výsledků
nejenom z KPJ (krajský přebor jednotlivců), ale
i z LODM (letní olympiáda dětí a mládeže) i z
EKAG (European Kids Athletic Games = Evropské
hry mládeže), z MČR žactva. Mezi nejúspěšnější
závodníky atletického oddílu patří:
Pavel Rejžek (účastník I. LODM 2003),
Michaela Trávníčková (účastník I. LODM 2003),
Kateřina Kučerová (účastník III. LODM 2007,
EKAG 2007),

Josef Veselý (účastník MČR žactva 2006),
Kateřina Turková (účastník MČR dorostu 2007),
Michal Jarolím (účastník MČR žactva 2004,
MČR juniorů 2007),
Tereza Plačková (medailistka EKEG 2008, 2010),
Viktorie Račková (medailistka V. LODM
Olomouc),
Ondřej Marienka (2x medailista V. LODM
Olomouc),
Anna Švecová (2x mistryně ČR 2009,
2011 ve skoku dalekém).
Martin Plaček

Gigaset
A580 IP
VoIP telefon

1399,-Kč
PENTA CZ, Povážská 266,
386 01 Strakonice
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INTERNET - DATOVÉ SLUŽBY - SATELITY A TELEVIZE
WEBHOSTING - WEBDESIGN - GRAFICKÉ PRÁCE
KLIMATIZACE - DOCHÁZKOVÉ A KAMEROVÉ SYSTÉMY
Roset s.r.o., Raisova 1004 (areál Prima), 386 01 Strakonice, tel. 389 771 391, www.roset.cz, info@roset.cz

INTERNET
Připojení k internetu s vysokou kvalitou a maximální dostupností realizované prostřednictvím optických, metalických nebo bezdrátových sítí.

Připojení v bytových domech

Zřízení služby 1.000,- Kč

Připojení v rodiných domech

Zřízení služby 2.500,- Kč
WIFI Router ZDARMA

SLEVA 20% na internet
při předplatném na 12 měsíců

Pro vzorné studenty instalace ZDARMA

při podpisu smlouvy na 24 měsíců

při předložení letošního vysvědčení s VYZNAMENÁNÍM

KLIMATIZACE
Nároky člověka na životní standardy se neustále zvyšují a klimatizace je dnes již standartním vybavení většiny moderních
domácností. Nejen, že Vás v létě ochladí, ale díky funkci topení se s ní i ohřejete.

Comfee MSR3-12HRN1-QE Split On-Off
chladící výkon 3520 [W/h]
topný výkon 3880 [W/h]
cirkulace vzduchu 550 [m3/h]
odvlhčování 30 [litr/24h]
prostor místnosti 100 [m3]
propojovací hadice 5m
topný článek PTC
biologický filtr, dálkové ovládání

16.690,- s DPH

Comfee MSC2-12HRDN1-QE Inverter Split
chladící výkon 3520 [W/h]
topný výkon 3810 [W/h]
cirkulace vzduchu 615 [m3/h]
odvlhčování 30 [litr/24h]
prostor místnosti 100 [m3]
propojovací hadice 5m
topný článek PTC
biologický filtr, dálkové ovládání

27.790,- s DPH

GRAFICKÉ PRÁCE A VÝROBA REKLAMY
Grafické a DTP práce

Tisk a výroba reklamích předmětů

- návrh (sjednocení) firemní identity
- vizitky, letáky, plakáty
- příprava inzerce do tiskovin
- polep výloh a portálů obchodů
- polep aut
- informační systémy
- výroba reklamních transparentů (bannerů)
- reklamní tabule
- šablony pro pískování, stříkání, aj.
- opravy, aktualizace, odstranění staré grafiky

- digitální velkoplošný tisk do šíře 760 mm
- malonákladové tisky do formátu A3
- reklamní brožury, prospekty a katalogy
- laminace, kroužková a termovazba
- samolepky
- vlajky, kalendáře, PF, aj.
- tamponový tisk(potisk propisek, zapalovačů, aj.)
- gravírování (štítky, vysačky, ...)
- řezání laserem
- světelná reklama
- instalace reklamy
- 3D tisk
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1. CENA

Obchodní Centrum

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

2. CENA

3. CENA

FullHD videokamera

3x

200Kč

Fotoaparát s výměnnými objektivy a systémem bez zrcadla

3x

200Kč

DALŠÍ CENY KUPÓNY

3x

FUJI DIGITAL IMAGING SERVICE

POUKÁZKA NA
50ks fotograﬁe
10x15cm

3x

200Kč

1x

MANIKÚRA
PEDIKÚRA

PAVLA CHADRABOVÁ

200Kč

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

Jméno:

Příjmení:

Adresa:
E-mail:

Telefon:

Datum:

Podpis:

U příležitosti modernizace a změny názvu z OD LABUŤ na OC MAXIM připravil provozovatel ve spolupráci s nájemníky tohoto obchodního centra pro všechny své vážené
zákazníky VELKOU LETNÍ MAXI SOUTĚŽ o hodnotné ceny. Všichni zákazníci, kteří nakoupí v jakékoli provozovně v OC MAXIM zboží či služby v termínu od 16.6.2011
do 9.9.2011 v hodnotě 1.000,- Kč a více, se mohou přihlásit a zúčastnit se této soutěže tak, že vyplní tento formulář a s kopií či kopiemi účtenek / hodnota účtenek
se může sčítat / v hodnotě nad 1.000,- Kč doručí zákazník osobně do kavárny „MAXIM CAFÉ“ v přízemí obchodního centra, kde bude přihláška zařazena do soutěže.
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, a to i vícekrát, tzn., každý zákazník může odevzdat neomezené množství přihlášek. Zapojením se do
soutěže dává účastník souhlas s použitím osobních údajů pro potřeby soutěže podle zákona č.101/2000 Sb. Slosování soutěže proběhne při slavnostním otevření
obchodního centra v polovině září tohoto roku. Přesný termín slosování a po té i výherci budou uveřejněny v Novinách MAXIM Strakonice a na www.ocmaxim.cz.
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