OC Maxim - vítáme Vás v
novém obchodním centru

pokračování ze str. 1

Budova dostala novou moderní tvář, která
není v rozporu s okolní zástavbou a ukázala,
že citlivě vyprojektovaná a precizně provedená
rekonstrukce přináší do městského prostoru
výrazné architektonické oživení.
Na počátku letních prázdnin se začalo se
zásadními úpravami vnitřních interiérů, kdy
zde stála primární myšlenka zrušit jednu část
původně dvojdílného schodiště. Toto zadání
dalo architektu Zákosteleckému poměrně velký
prostor pro celkovou změnu vnitřního prostoru
s cílem vybudovat z původní budovy skutečně
moderní obchodní centrum. V této první fázi
došlo po zrušení jedné části schodiště a ke vzniku
nových prostor, které byly využité k začlenění
do sousedních prodejen či vznikly obchodní

prostory úplně nové. Dále bylo upraveno stávající
schodiště včetně, instalace nového zábradlí.
Stěny dostaly novou tvář, a to jak ve volbě
nového povrchu, tak v otázce použitých barev.
Stropy byly vybaveny moderním kazetovým
designem se zapuštěnými svítidly, čímž došlo
k výraznému oživení nasvětlení společných
prostor. Zároveň byly upraveny podlahy, a to s
využitím moderní technologie pryskyřic, která
poskytuje širokou variabilitu ve výběru barev
a struktur povrchů. Ty byly pod odborným
vedením architekta citlivě zakomponovány do
nově utvořeného společného prostoru. Celkově
lze tedy konstatovat, že vnitřní prostory prošly
celkovou totální rekonstrukcí, která významně
vylepšila jejich vzhled.

Přijďte slavit s námi
„MAXIM DAY“ proběhne v pátek 21. října 2011 odpoledne
pokračování ze str. 1

V přízemí hlavního traktu budovy u provozoven který je umístěn ve středu těchto novin. Jako
K-foto a Olympia papír bude od 14.00 do 18.00 odměna za Vaši snahu Vás mimo drobných
hodin probíhat program pro naše nejmenší. dárků na vybraných provozovnách čeká odměna
Můžete se těšit na diskotéku pro děti, připraveno formou malého občerstvení. Vyplněný formulář
bude také karaoke, malování na obličej či soutěž odevzdejte u stánku Pizzerie Venezia, kde za
na skákacích míčích. Od 15.45 hodin zde zahraje něj zdarma obdržíte 1/3 skvělé pizzy nebo
dětem maňáskové divadlo Dráček. Náš TIP - v kavárně MAXIM CAFÉ, kde za něj zdarma
nechte svým dětem namalovat na obličej tzv. obdržíte skvělou palačinku s marmeládou nebo
face painting a v provozně K-foto si je nechte čokoládou. Náš TIP - v provozovně Elektro
profesionálně vyfotografovat za akční cenu 30,- Němcová si nezapomeňte zdarma vyzvednout
Kč, nebo ve 2. patře u Pavly Chadrabové nechte soutěžní kupón. 10 výherců si po slosování
v 16.45 hodin odnese zajímavé ceny. První,
svým slečnám nalakovat nehty zdarma.
Po dobu celé akce bude v 1. patře u provozovny druhou a třetí cenou je vysavač.
V 16.45 hodin o přestávce mezi vystoupením
obuv Straňan probíhat soutěž pro děti ve
velkoplošném malování, která bude vyhodnocena skupin Neřízená střela a Bajadéra Joe před
v 16.45 hodin. Nejhezčí obrázky budou obchodním centrem proběhne vylosování mnoha
odměněny dětskou kosmetikou od společnosti atraktivních soutěží. Bude se jednat o vylosování
dm drogeriemarkt. Náš TIP - během malování „Velké letní MAXI soutěže“ o LED televizor,
si zajděte o patro výš do provozovny stavební
digitální fotoaparát či videokameru značky
spořitelny Modrá pyramida, kde pro Vaše děti
Samsung. Dále budou vyhodnoceny soutěže na
Facebooku pro fanoušky stránek OC MAXIM
obdržíte zdarma Mopyho ledovou tříšť.
Hra poznej OC MAXIM spočívá v tom, že Vás a MAXIM CAFÉ o poukázky na konzumaci v
chceme seznámit s celým naším obchodním kavárně MAXIM CAFÉ v hodnotě 3x 500,- a
centrem a jeho nájemníky. Projděte celé 3x 200,- Kč. Dále bude vyhodnocena soutěž
obchodní centrum a získejte razítka či podpisy nájemce Elektro Němcová o 10 hodnotných cen a
ze všech provozoven do formuláře – mapy, dětská soutěž ve velkoplošném malování o ceny
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Jedinou vadou, která by se dala provedené
rekonstrukci obchodního centra vytknout je fakt,
že v rámci této rekonstrukce není počítáno se
vstupní lávkou, neboť její úprava je plánována
až v další etapě, která souvisí s budoucí
plánovanou přístavbou, se kterou se předběžně
počítá v roce 2014. Po dostavbě OC Maxim
dosáhne své cílové velikosti a potvrdí svoji pozici
hlavního obchodního centra Strakonic společně
s obchodním domem Prior.
V průběhu rekonstrukce byla budova v
plném provozu, a to čas od času bohužel
někdy znamenalo jistá drobná omezení, která
nepochybně zaznamenali zákazníci obchodního
centra při svých nákupech. Chceme alespoň
tímto poděkovat všem, kteří trpělivě snášeli
důsledky probíhajících stavebních prací a jako
satisfakci jsme se rozhodli uspořádat slavnostní
otevření OC Maxim, které by mělo přinést
alespoň malou náplast za jisté nepohodlí v době
přestavby.

věnované společností dm drogeriemarkt. Náš
TIP - Uzávěrka přihlášek „Velké letní soutěže“ je
právě v pátek do 16.00 hodin v kavárně MAXIM
CAFÉ. Nakupte si za akční ceny v hodnotě
1000,-Kč, vyplňte formulář a odevzdejte ho v
MAXIM CAFÉ do 16.00 hodin a odneste si nový
televizor ještě týž den. Více informací o této
soutěži si můžete přečíst na poslední straně
těchto novin.
Během pátku pro Vás nájemníci obchodního
centra připravili mnoho akčních nabídek, slev
či dárků. Například v drogerii DM je pro Vás
připravena sleva 15% na celý nákup, O2 naděluje
300,- Kč na nákup předplacené sady, optika
AXIS Vám dá jedno značkové sklo do Vašich brýlí
zdarma, ve Velkém tabáku při nákupu kartonu
cigaret dostanete jako dárek jeden litr vodky,
v Příbramské uzenině 1kg Brdské klobásy za
pouhých 109,- Kč. Seznam všech speciálních
nabídek, akcí a slev na tento den naleznete v
těchto novinách. Náš TIP - využijte slevy na
občerstvení a zpříjemněte si den - ochutnejte
1/3 skvělé pizzy z Pizzerie Venezia za pouhých
10,- Kč či Joe limonádu za 5,- Kč nebo skvělou
palačinku s marmeládou či čokoládou z MAXIM
CAFÉ za pouhých 10,- Kč. Využijte nabídky
provozovny Eva Kouhotová Mokrá na bezplatné
hlídání Vašich ratolestí během akce MAXIM DAY.
Věříme, že v tento den nám všem společně
vyjde hezké počasí, ale jsme připraveni i na jeho
nepřízeň. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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REALIZACE V
ROCE 2013
CENY BYTŮ OD
35000,-Kč/m2
rezidence

Palác Na Dubovci
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 602 724 426

Správa a údržba LAN a počítačů
Informujte se o naší nabídce. Pro malé i velké.
Kamerové (CCTV a IP) a zabezpečovací systémy (EZS) · Docházkové a přístupové
systémy (DPS) · Telefonní ústředny (PBX vč. VoIP, GSM) · Nabízíme kvalitní a
cenově dostupné sady, s možností přizpůsobení. Provádíme vše od návrhu po
realizaci, oživení a následný servis · Rádi Vás navštívíme a poradíme - ZDARMA!

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

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

SERVIS A OPRAVY PC, NB a tiskárny · SVOZ ZDARMA
Adresa: P
Ad
Podskalská
d k l ká 59
59, St
Strakonice,
k i
ttel:
l 383 389 011
011, mob:
b 602 115 137
http://www.komrska.eu, info@komrska.eu, PO - PÁ 8:00 - 17:00
4

Nově pro Vás změříme a seřídíme geometrii
Vašich osobních a užitkových vozidel na naší
provozovně ve Strakonicích včetně dalších
servisních služeb

PRODEJ PNEU, PNEUSERVIS

AKCE

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

26.9. - 6.11.2011

ZIMNÍ PNEU JIŽ SKLADEM

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

NOVÁ KOLEKCE

SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

Akce 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových dioptrických obrub
a určených brýlových čoček Swiss+. Akci nelze kombinovat s jinými slevami.
Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci našich optik.
Nabídka je platná od 10.10.2011 do 16.12.2011.

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

Komplexní právní
služby pro klienty.
Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

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
www.axis-optik.cz

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

Těžko říci co vedlo naprosto rozdílné kluky k tomu,
aby si společně založili kapelu. Nechtěli nikdy
své posluchače moralizovat, poučovat, vyzývat
k revoltě, ba ani si vylévat svá zlomená srdce.
Dohromady se nedali ani proto, aby jim sloužila
jako lákadlo na holky. Všichni tři chodili týden co
týden Na Křemelku, kde pozorovali hudebníky ze
všech koutů světa, a přemýšleli nad tím, kolik úsilí
by je stálo, aby i oni mohli být těmi, kvůli kterým
lidé „zvednou zadky od televize“ a přijdou na
koncert. A pár lidí už to kvůli nim udělalo. Jejich
texty jsou těžko uchopitelné. Jako byste se po
válce procházeli rozbořeným městem, všude
smutek, prach a krev, ale vy cítíte, že nebezpečí
je už zažehnáno. Slova vycházející jim z úst jsou
malá sonda do smutných konců a na první pohled
šťastně vypadajících začátků…
Kdo neslyšel Rivers na Václavské pouti, může si

RIVERS
to vynahradit při sérii podzimních koncertů kapely:
Strakonice - 12. listopadu Youth Core v MB
Křemelka
České Budějovice - 5. prosince HELL Party ve
Velbloudu.

Navíc jsou v plánu ještě na podzim koncerty
v Plzni a Horní Plané, ale tam ještě nejsou
pevné termíny. Více se dozvíte na našem
webu: http://bandzone.cz/therivers

48. Ale idol mají každý svůj. Fandův oblíbený
kytarista je Kurt Cobain z kapely Nirvana. Hoši má
jasno v tom, že jeho oblíbený bubeník je Mates
Vorda z kapely Mandrage. A vzor Bašťáka je Peter
Hrivňák, basák kapely Horkýže slíže.

Neřízenou střelu si můžete prohlídnout na
stránkách www.bandzone.cz/nerizenastrela, a nebo
můžete kouknout na facebook.
Mladá kapela děkuje všem za podporu a těší se
na shledanou 21.10.2011 před OC Maxim.

NEŘÍZENÁ STŘELA

Tato zatím neznámá kapela vznikla teprve před
4 měsíci. Název vznikl z toho, že se všichni tři
členové chovají „Neřízeně“. Nejvíce jim s kapelou
pomáhají rodiče, za což jim jsou mladí muzikanti
moc vděční. NS má pouze 3 členy a ti jsou s
touto formací maximálně spokojeni. Jeden ze
členů, Martin Bašta, má již řadu muzikantských
zkušeností ze své předchozí kapely Levelon, ve
které hrál na basu a zpíval v letech 2009 – 2011.
Kapela Levelon vystupovala na řadě hudebních
akcí a také se zúčastnila soutěží Dudák Rock
Muzyka a Písecký skřivan. Začátkem roku 2011
se však rozpadla. Neřízená střela hraje ve složení
kytara (Fanda Vodák), basa (Martin Bašta), bicí
(Lukáš Hošek), zpěvy. Styl kapely je vesměs punkrock. Texty si kapela píše sama, stejně tak si sama
vymýšlí melodie. O psaní textů se dělí Fanda Vodák
a Martin Bašta, ale jednu píseň napsal i bubeník
Lukáš Hošek. Vzory kapely jsou Koblížci a Rybičky

NOVĚ
V PRODEJI
Kvalitní modely strojů,
traktorů, kombajnů,
nákladních, hasičských
a popelářských aut,
bagrů, jeřábů atd.,
německé ﬁrmy Bruder.
Všechny modely jsou
vyrobeny v poměru 1:16,
s velice propracovanými
detaily včetně barev.
PENTA CZ, Povážská 266
386 01 Strakonice
www.penta.cz
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SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ

Obchodní Centrum
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KULTURNÍ PROGRAM - venkovní pódium
14.30
15.00
16.00
16.45

Dětský folklorní soubor Prácheňáček Strakonice
Strakonická folková skupina Šafrán
Kapela Neřízená střela
Vyhlášení výsledků soutěží - velké letní soutěže o TV, videokameru

a fotoaparát Samsung, soutěže pro fanoušky na facebooku OC MAXIM a MAXIM CAFE,
dětské soutěže ve velkoplošném malování

17.00

skupina Bajadéra Joy

PROGRAM PRO DĚTI - přízemí OC MAXIM
od 14.30 do 16.45
15.45 Maňáskové divadlo Dráček
Velkoplošné malování - soutěž o ceny věnované dm drogeria
markt
Závody na skákacích míčích
Karaoke
Diskotéka pro nejmenší
Malování na obličej - face painting
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SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ

Obchodní Centrum
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1 dm - drogerie markt

2 Občerstvení Speciál

3 O2

5 MAXIM CAFE

6 Příbramská uzenina

7 Body Line

8 Velký tabák

9 Optika Axis

10 K-foto

11 Olympia papír

12 Českomoravská stavební spořitelna

13 Elektro Němcová

14 Kočárky Eva Kohoutová Mokrá

16 Pletené zboží INKA

18 Pizzerie Venézia

19 Modrá pyramida

20 Výpočetní technika NTS

21 Kosmetika Žaneta

22 Masáže M. Tasáryová

23 Vlasové studio Naďa

24 MUDr. B. Kolenčíková

28 Pedikúra - manikúra P. Chadrabová

ÁS

PŘÍZEMÍ

1.PATRO
15 Obuv Straňan

2.PATRO

8

Sbírejte razítka z provozoven OC
MAXIM a získejte ZDARMA 1/3 pizzy
a nápoj nebo palačinku s marmeládou
či čokoládou

POZNEJTE
OC MAXIM

Obchodní Centrum
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přízemí

2

1
3
VÝT
AH

4

10

5

11
12

6
7
8
9
13

1. patro
15
16 VÝTAH

14

17
18

28
27
26

2. patro
25

AV
N
E
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Poznejte všechny nově
zrekonstruované provozovny OC
MAXIM a získejte razítko či podpis
do naší mapy. Od nás dostanete
zdarma 1/3 pizzy a JOE limonádu
nebo palačinku s marmeládou či
čokoládou.
Pizzu dostanete ve stánku
Pizzerie Venezia a palačinku v
kavárně MAXIM CAFE výměnou za
vyplněnou mapu.
Akce platí od 14.00 do 18.00 hodin.

19

20
24

21
VÝT
AH

23

22

Eva Kohoutová Mokrá
Kočárky
a kojenecké zboží.

Kosmetické studio
Žaneta Pivrncová

Masáže Miluše
Tasáryová

3. patro

MUDr. Bohumila
Kolenčíková

MUDr. Hana
Štětková

MUDr. Jana
Čmelínská

29

Pletené zboží
INKA

Obuv
Straňan

OLYMPIA PAPÍR
Velký tabák

3

Občerstvení
Speciál

Vlasové studio
Naďa
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AKCE S
OC MAXIM

Obchodní Centrum
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SLEVA 20%
na pánské a dámské noční prádlo
a župany

JEDNO SKLO ZDARMA
ušetříte 50% za značková skla

DOPRODEJ PLAVEK
již od 390,- Kč

SLEVA 15%
NA CELÝ NÁKUP

VYZVEDNĚTE SI KUPÓN
BĚHEM MAXIM DAY

pro zákazníky registrované ve
věrnostním programu active beauty
svět výhod. Slevu si zákazník vytiskne
na active beauty terminalu v prodejně
dm. Slevu si mohou vytisknout i nově
zaregistrovaní zákazníci.

a 10 hodnotných cen,
vylosování výherce proběhne
v 16.45 hodin na venkovním pódiu

Kosmetické studio
Žaneta Pivrncová

AV
N
E
S

ÁS

ZDARMA
uzavření smlouvy o stavebním spoření.
Ke každému uzavřenému produktu
dárek od Lišky

EVA KOHOUTOVÁ
MOKRÁ - KOČÁRKY
KOJENECKÉ ZBOŽÍ
KE KOČÁRKU DĚTSKÉ
VOZÍTKO ZDARMA
ke každému zakoupenému kočárku,
dětské vozítko v hodnotě 1700,- Kč
ZDARMA.

BEZPLATNÉ HLÍDÁNÍ
VAŠICH RATOLESTÍ
během akce MAXIM DAY máme
připraveny dětské hry a zábavu

SLEVA 50%
na IPL a 1x ošetření třísel a podpaží

SLEVA 30%

SLEVA 50%

na ošetření pleti chemickými peelingy

na veškeré foto práce,

SLEVA 20%

SLEVA 80%

na ošetření přístrojem Pollogen

na ateliérová fotograﬁe + 1ks 13x18cm,
+1ks 10x15cm + dvě vizitky za 30,- Kč,
běžná cena 170,- Kč

S MOPYHO LEDOVOU TŘÍŠTÍ
DÁREK ZDARMA
navštivte kancelář Modré pyramidy,
dostanete ledovou tříšť a dárek zdarma

SLEVA 30%
na SAMSUNG ES9 12,4MPix, 4x opt.
zoom, SDHC, 2x AA baterie

SLEVA 80%
ochutnejte naší skvělou palačinku
se zavařeninou nebo čokoládou 2 ks
za 10,- Kč

999,- KČ
běžná cena 1399,- Kč s DPH

NADĚLUJEME 300 Kč
na nákup předplacené sady
mobilního internetu

SLEVA 20-50%
Na vybrané notebooky

OLYMPIA PAPÍR
1+1 KOPIE ZDARMA
SLEVA 10%
na nákup školních potřeb

SLEVA 35%

SLEVA 50%

na Brdskou pálivou klobásu
původní cena 169,-Kč
v akci 109,-Kč

8.00 - 13.00 pedikúra bez objednání

AKCE LAKOVÁNÍ ZDARMA
14.00 - 18.00 pro dospělé i malé slečny

Vlasové studio Naďa
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SLEVA 50%
na foukanou ondulanci bez objednání

1/3 PIZZY ZA
10,- Kč
JOE limonáda
5,- Kč

Velký tabák
LUCKY STRIKE PROMOTION
1 + 1 krabička ZDARMA
pouze od 9.00 do 15.00 hodin

ZDARMA
Nůž Philip Morris k 5 krabičkám cigaret
Ke každému kartonu cigaret navíc
1l ﬁnské vodky

Půjdu tam!

Přijďte 21. 10. – 22. 10. 2011
do prodejny dm Bezděkovská 30
(OC Maxim), Strakonice a získejte
slevu -15 % na celý nákup.
* Platí pouze v této dm pro nové i stávající členy active beauty světa výhod.
Nelze sčítat se slevou -10 % active beauty světa výhod na celý nákup.
Nelze uplatnit na nákup dárkové poukázky.

www.dm-drogeriemarkt.cz
www.facebook.com/dm.cesko
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Baby tenisté ze Strakonic jsou nejlepší v kraji
Rok se s rokem sešel a strakoničtí tenisté opět
bilancují po další velmi úspěšné sezoně. Po
loňském roce, který se dal nazvat jednoduše
fantastický vzhledem k výsledkům nejen dospělého
„A“ týmu, ale především díky úspěchům dětských
a mládežnických družstev se čekalo, jak dopadne
sezona letošní, tedy 2011. „Nutno říci, že jako
trenéři dětí ve Strakonicích musíme být i s touto
sezonou nad míru spokojeni, protože se nám
potvrdilo, že nastoupená cesta je správná a vede
k výsledkům, ze kterých musíme být v našem
malém městě nadšeni“.: uvedl jeden z trenérů
Tomáš Reisinger.
Družstvo minitenisu, tedy děti ročníku narození
2004 a 2005, se opět zúčastnilo krajského ﬁnále
v Písku, kde si vyzkoušelo atmosféru opravdových
zápasů a zjistilo, v čem je potřeba se zlepšovat.
Starší žáci, ač bylo družstvo složeno převážně z
žáků mladších a mělo pouze sbírat zkušenosti, tak
nakonec obsadilo skvělé druhé místo v krajském
přeboru, což předčilo veškerá naše očekávání.
Mladší žáci, kteří už loni postoupili do Jihočeské
Synot tip ligy mladších žáků, naopak měli potvrdit
svoji kvalitu a to, že už něco odehráno mají. A také
se stalo, tým byl složen jak ze zkušenějších, tak
také z dětí, které hrály svoji první sezonu mezi
mladšími žáky, přesto skončil v Jihočeské lize na
druhém místě s bilancí 6 výher a pouze jediné
porážky. Obě žákovská družstva patřila tedy v této
sezoně mezi nejlepší v Jihočeském kraji.
A jak se říká, to nejlepší nakonec. Babytenisté TK
S-tools Strakonice (ročník narození 2002, 2003)
se podruhé za sebou probojovali na Mistrovství
České republiky. Po vítězství v krajském ﬁnále, ve
kterém jsme si poradili s týmy jako Tábor, Sezimovo
Ústí nebo Písek, naše děti zúročily celoroční
dřinu a snahu, a jako sladkou tečku za sezonou
se opět mohly poměřit se současnou dětskou
tenisovou elitou. Letošní MČR v babytenisu se
konalo 17.9.2011 na dvorcích Agrofertu Prostějov,
tedy oddílu známého výchovou těch nejlepších a
nejznámějších českých tenistů. Na ﬁnálový turnaj
jsme odjeli v sestavě: Daniel Karger, Adam Hoštička,
Sabina Zušťáková a Adéla Reisingerová. Tři z této
sestavy se zúčastnili již loňského mistrovství a
proto věděli, co je čeká a na co se mají připravit.
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Již po losování bylo jasné, že vylepšit loňské
umístění nebude vůbec jednoduché. V prvním kole
jsme narazili na pozdějšího vítěze celého turnaje,
tedy celek TK Agrofert Prostějov, a ačkoliv děti
dělaly co mohly, hlavně naši chlapci odehráli velmi
vyrovnané zápasy, neuhráli jsme ani bod. Dalším
soupeřem byl tým z Plzně, a jelikož v průběhu
sezony naše děti některé plzeňské hráče porážely,
mysleli jsme v tomto utkání na lepší výsledek. A
nakonec jsme se dočkali, vůbec první historický
bod pro strakonický tenis na MČR vybojoval Adam
Hoštička a výbornou formu potvrdil v následné
čtyřhře, kde společně s Danem Kargrem vyválčili
další vítězství. Dívky odehrály také velmi dobrá
utkání a ve společné čtyřhře soupeřky velmi
potrápily, bohužel na výhru nedosáhly. Poslední
utkání ve velmi teplém dni mělo určit naše konečné
umístění. Střetli jsme se s týmem z Liberce, který
do této doby také ještě nevyhrál. Utkání, alespoň
výsledkově velmi podobné tomu s Plzní - velká
bojovnost dětí, ale také rychlý úbytek sil znamenal,
že jsme ani v posledním zápase nezvítězili. Svoje
asi nejlepší zápasy odehrála naše děvčata, jak
Adélka tak Sabinka velmi potrápily své soupeře
a neměly k vítězství daleko. Adam se ukázal
jako velký bojovník a proti o něco tenisovějšímu
soupeři dokázal vydřít svoji další výhru. Dana
bohužel v tomto zápase zradila fyzička, jelikož už
měl za sebou velmi vyrovnané předchozí zápasy,
nedokázal soupeři plnohodnotně vzdorovat. Chuť
si ovšem spravil ve čtyřhře, kterou společně s
Adamem vyhráli a určili tak, že se naše družstvo
stalo osmým nejlepším babytenisovým týmem v
České republice.
„Zopakování tohoto skvělého výsledku z loňské
sezony a fakt, že se naše děti mohou měřit s
nejlepšími v republice, motivuje nejen nás, ale
hlavně děti a také jejich rodiče k další práci a
tréninku. Bez dětí by to nešlo, bez trenérů také ne,

ale bez zapálených a správně zblázněných rodičů,
kteří již zjistili, že pokud svůj volný čas neobětují
dětem a jejich tenisu, byla by veškerá naše práce
a snaha zbytečná.“ uvedl druhý z trenérů Štěpán
Reisinger. Budiž na závěr obrovskou motivací
hlavně pro naše děti, že se jim podařilo se v
Prostějově setkat se dvěma hvězdami současného
českého tenisu, konkrétně s Jiřím Veselým, naším
nejlepším juniorem, vítězem letošního juniorského
Australien Open, a ﬁnalistou US Open a hlavně s
letošní vítězkou nejslavnějšího tenisového turnaje
historie, tedy Wimbledonu, Petrou Kvitovou,
která se velmi ochotně a trpělivě našim nadějím
podepisovala a pózovala i pro památeční fotograﬁe.
Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat ﬁrmě
ROKRY, která nám zapůjčila mikrobus k dopravě
právě na toto mistrovství.

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

Otava
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ŽENA / WOMAN
STRAKONICE

V sobotu 8. října 2011 od 11.00 hodin se sešla v reprezentativních prostorách
Strakonického hradu mezinárodní porota, aby vybrala nejlepší práce fotografů, z
celého světa kteří se zúčastnili fotografické soutěže ŽENA / WOMAN STRAKONICE
2011.
Mezinárodní porota ve složení Garik Avanesian EFIAP (CZ), Jaroslav Kučera
(CZ), Manfred Blum MFIAP (A), Lubomír Schmida AFIAP, ESFIAP (SK) a Herbert
Gmeiner ESFIAP (A) začala v sobotu dopoledne za účasti předsedy bienále Evy
Dresslerové a sekretáře poroty Dany Skoupilové těžký maratón, který trval až do
neděle večer. Výsledky soutěže budou po zpracování vyhlášeny v nejbližší době.
Více informací naleznete na www.zenastrakonice.cz.
V letošním bienále této mezinárodní fotografické soutěže s více než čtyřicetiletou
tradicí, kterou zaštítila mezinárodní federace umělecké fotografie FIAP, hodnotila
odborná porota celkem 1583 snímků na téma „Žena“ v kategoriích černobílá,
barevná a digitální fotografie. Fotografie zaslalo 306 autorů z 47 zemí světa.
Již dnes se dá konstatovat, že výstava ŽENA STRAKONICE se úspěšně vrátila do
Strakonic.
Porota udělila následující ceny:
Hlavní ceny:
Grand Prix města Strakonic,
Medaile FIAP - v každé kategorii 1 zlatá, 1 stříbrná, 1 bronzová + 6 čestných
uznání
Zlaté medaile České federace fotografického umění (ČFFU) - v každé kategorii
Speciální ceny:
Cena Leica - v kategorii A černobílá fotografie fotoaparát Leica D-LUX 5
Cena Nikon - v kategorii B barevná fotografie fotoaparát Nikon Coolpix P7000
Cena OLYMPUS - v kategorii C digitální fotografie fotoaparát Olympus XZ-1
Předání cen proběhne během vernisáže výstavy v sobotu 3.12.2011 v
Maltézském sále hradu ve Strakonicích.
Výstava fotografií potrvá do 22.1.2012.

Mezinárodní porota prezentuje nejlepší fotografie kategorie B - barevná
fotografie - zleva: Jaroslav Kučera (CZ), Herbert Gmeiner ESFIAP (A),
Manfred Blum MFIAP (A), Lubomír Schmida AFIAP, ESFIAP (SK), Garik
Avanesian EFIAP (CZ)
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Mezinárodní
fotograﬁcké bienále
International Biennial of photography

čffu

Kalendář:
Uzávěrka: 4.10.2011
Zasedání poroty: 6. - 8.10.2011
Oznámení výsledků: od 17.10.2011
Vernisáž a předávání cen: 3.12.2011 v 17.00 hodin Strakonický hrad
Vracení fotograﬁí a posílání katalogů: od 1.2.2012
Výstava:
od 3.12.2011 do 22.1.2012 Maltézský sál strakonického hradu
Na internetových stránkách www.zenastrakonice.cz
Vernisáž a předávání cen:
3.12.2011 od 17.00 hodin Maltézský sál strakonického hradu

Partneři

Mediální partneři

Mezinárodní porota a zástupci města Strakonice, zleva: Herbert
Gmeiner ESFIAP (A), Lubomír Schmida AFIAP, ESFIAP (SK), Eva
Dresslerová ředitelka MěKS Strakonice a současně ředitelka bienále,
Garik Avanesian EFIAP (CZ), Manfred Blum MFIAP (A), Pavel Vondrys
starosta Strakonic, Jaroslav Kučera (CZ),

Mapa provozoven OC MAXIM / OD LABUŤ
přízemí
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1. CENA

Obchodní Centrum

soutěž
prodloužena
do
21.10.2011

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

2. CENA

3. CENA

FullHD videokamera

3

3x

200Kč

Fotoaparát s výměnnými objektivy a systémem bez zrcadla

3x

200Kč

DALŠÍ CENY KUPÓNY

3x

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
21.10.2011 v hodnotě 1.000,- Kč a více, se mohou přihlásit a zúčastnit se této soutěže tak, že vyplní tento formulář a s kopií či kopiemi účtenek / hodnota účtenek se
může sčítat / v hodnotě nad 1.000,- Kč doručí zákazník osobně do kavárny „MAXIM CAFÉ“ v přízemí obchodního centra, kde bude přihláška zařazena do soutěže. Původní
termín ukončení 9.9.2011, byl prodloužen do 21.10.2011. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, a to i vícekrát, tzn., každý zákazník může odevzdat
neomezené množství přihlášek. Zapojením se do soutěže dává účastník souhlas s použitím osobních údajů pro potřeby soutěže podle zákona č.101/2000 Sb. Slosování
soutěže proběhne při slavnostním otevření obchodního centra 21. října 2011. Výherci budou uveřejněny v Novinách MAXIM Strakonice a na www.ocmaxim.cz.
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