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PROSINEC 2011
Nadílka za nákup u nás? Kapr nebo
šampaňské!
21. do pátku 23. prosince, kdy se tradičně bude
prodávat vánoční kapr. A aby Vám lépe chutnal,
vyzpovídali jsme rybáře ohledně jeho přípravy.
„Je hodně rozšířený omyl, že nevadí, když se
do polévky dají zmrazené rybí hlavy. Opak je
pravdou. Musejí být čerstvé,“ upozornil Karel Nusl
z Blatenské ryby. Jeho nejoblíbenější recept na
rybí polévku pochází od Miloše Štěpničky z Vodňan,
autora několika knížek, jehož rukama prošly vagony
ryb. „Do polévky dáte minimálně jednu hlavu, podle
mého gusta jsou však nejlepší rovnou tři. Potřebovat
budete i odřezky: ploutve, skoro vše. Je to sice za
cenu horšího obírání, ale vyplatí se to. Nesmí chybět
zelenina. Ale pozor, vše to uvaříte zvlášť. Někdo
přidává dvě kila mlíčí, ale to je podle mě moc,
stačí méně nebo klidně žádné. Polévka musí vonět
zeleninou a majoránkou. A podávat by se měla až
druhý den,“ popsal Nusl.
pokračování na str. 11

Vždy, když něco starého končí, něco nové začíná.
Letošní Silvestr má některá prvenství, o kterých
možná nevíte.
Končí několik desítek let trvající éra silvestrovských
oslav ve strakonickém kulturáku. Tam je kromě jiných
pamatují ještě „čezeťáci“. Letos poprvé zůstane
budova městského kulturního střediska poslední
den v roce zhasnuta a vyčká příchodu dalšího roku
v tichosti.
Oproti tomu máte poprvé možnost užít si
silvestrovské veselí přímo na hradě. Živo bude poslední
den roku 2011 v bývalé budově pivovaru, která byla
loni zrekonstruována do podoby tří víceúčelových sálů.
Místo v nich najde celkem 164 lidí. Ti budou mít k
dispozici sál U Kata s posezením, rautem a hudbou
Miroslava Chodla. Další místa k sezení nabídne
Maltézský sál, kde bude hrát reprodukovaná muzika.

A v Rytířské sále se bude tančit v rytmu kapely Banket.
Kromě oslav v netypických prostorách se návštěvníci
mohou těšit na malý ohňostroj z III. hradního nádvoří.
Klasický novoroční ohňostroj pro veřejnost se pak
uskuteční v 18:00 na hradě a lidé ho budou moci
sledovat z okolí hradu, mostu Jana Palacha a lávky.
Alkohol? Papíry a auto nechte doma,
budete je potřebovat i v novém roce.
Pokud se vydáte oslavit příchod Nového roku dál,
než dojdete pěšky, stojí Vám za to domluvit si odvoz.
Letošní rok přinesl novinku v podobě přísnějšího
bodového systému a řídit pod vlivem už není za šest
ale rovnou za sedm bodů. Takže ten, kdo už nějaký
trest na kontě má, lehce doskočí k dvanáctibodové
hranici.
Novinkou je i to, chcete-li získat „řidičák“ zpátky,
musíte kromě absolvování závěrečných zkoušek v
autoškole podstoupit ještě psychologické vyšetření.
A ve Strakonicích netestuje nikdo jiný než vedoucí
manželské poradny Adéla Doležalová. „Za alkohol
jsem tu měla od začátku srpna už šest řidičů. Zatím
jsem nedoporučila vrátit řidičský průkaz u jednoho
člověka,“ konstatovala.
Strakonické policejní hlídky sice na přelomu starého
a nového roku v posledních letech nezaznamenaly
žádné opilé řidiče, přesto se najde něco, z čeho mají
ve spojení slov Silvestr a alkohol obavy.
pokračování na str. 2
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Navíc tip od rybářů na báječné kuchařky!
„Věrné zákazníky, kteří si obchodní centrum Maxim
vybrali jako místo, kam zajdou na vánoční nákupy a
pořídí tam „Ježíška“, přece musíme nějak odměnit,“
řekli jsme si. A našlo by se něco vhodnějšího než
šampaňské na novoroční přípitek nebo kapr na
vánočně prostřený stůl? Asi těžko. Nebylo to složité
rozhodování.
Vybrali jsme prodejny, na které se tato naše
nadílková akce vztahuje a jedinou podmínkou je, že
se v nich Váš nákup uskuteční ve dnech 15. až 23.
prosince. O účtenky Vás nepřipravíme, jelikož slouží
pro případné reklamace, takže obdržíte dárkový
kupón. Vy sami si vyberete, co Vás potěší více, jestli
láhev šumivého moku nebo šupináč z jihočeských
rybníků.
Stánky, u kterých se budou ryby a šampaňské za
kupony vydávat, najdete před OC Maxim od středy

Veselé vánoce
a šťastný nový rok
přeje svým čtenářům
a zákazníkům
OC Maxim a redakce
novin Maxim Strakonice

Děkujeme všem našim
zákazníkům za přízeň v
uplynulém roce a těšíme se na
vaši návštěvu
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Měsíčník NOVINY MAXIM STRAKONICE, číslo 8, vydáno 12.12.2011 ve Strakonicích, evidenční číslo Ministerstva kultury MK ČR E 20226. Vydavatel: SRSoft spol. s r.o., Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice, IČ: 15818055, tel.: 383 369 124, fax: 383 369 100, e-mail: redakce@ocmaxim.cz
Redakce se vždy neztotožňuje s obsahem článků či inzerce a není zodpovědná za obsah a pravdivost inzerce. Redakce si vždy stojí pouze za vlastním stanoviskem.

1

Návod na bezvadného Silvestra, aneb jak neskončit
v manželské poradně

pokračování ze str. 1

pamatovat na to, že někteří lidé si ve společnosti
Bilancování ve vztazích a alkohol?
různých kamarádů věří a získávají před nimi
Facky, urážky a trestní oznámení.
„Trápí nás spíš narůstající počet roztržek v kuráž se více otevřít. Tato forma komunikace
rodinách. Alkohol a emoce se na nich pochopitelně a bilancování často nebývá vhodná, v cizím
podepisují. Graduje to. Předminulý Silvestr byl prostředí sklouzává na jinou úroveň jednání, křičí
hrozný, řešili jsme vraždu dítěte v Cehnicích,“ se a podobně,“ varuje psycholožka.
Novoroční plavání otužilců
připomenul za strakonické policejní ředitelství Jiří
pod heslem Teplo je život
Strouhal. Souhlasí s ním i psycholožka Doležalová:
Končící rok 2011 se do historie Strakonic
„Končí to špatně. Alkoholem posilnění lidé, což
je příznačné i pro oslavy Silvestra, neodhadnou zapsal ještě jednou premiérou, u které bylo pro
správně hranice svého konání a odbrzdí zábrany. její ohlas okamžitě jasné, že se stane tradicí.
Většinou svým chováním spustí krizi, kterou Zahájení slavnostního novoročního programu
dosud neřešili. Partnera napadají - slovně, města, který vždy končí ohňostrojem nad řekou
urážkami, zneuctěním. A pokud se to odehrává ve Otavou, předcházelo 1. ledna 2011 plavání
společnosti, následky se řeší dost obtížně. Najít u otužilců pod lávkou u pivovaru. Mecenášem
partnera odpuštění pak bývá hodně složité.“
odvážného nápadu se stalo město Strakonice.
Doležalová má pro partnery, jejichž vztah A také strakonická teplárna, pod jejíž heslem
prochází nevyřešenou krizí, doporučení. Měli by „Teplo je život“ sledovalo plavání devíti mužů a
se snažit domluvit, zda pro ně nebude lepší oslavit jedné ženy v ledové řece Otavě více než šest
Silvestra v soukromí nebo každý zvlášť. „Měli by stovek lidí.

„Taková show se musí zopakovat,“ pomyslel si
jeden z největších propagátorů tohoto sportu,
kameraman Strakonické televize Jaroslav
Landsinger. A zaujatě dodal: „Letos bychom
se chtěli dostat o druhém vánočním svátku do
Vimperku, kde se otužuje parta na koupališti
Vodník. Snad navážeme kontakt a recipročně
tamní otužilce pozveme do Strakonic, právě na
to novoroční koupání. Účast přislíbili i kolegové
z Vodňan.“
Druhý ročník otužilecké podívané u
strakonického hradu se proto uskuteční 1.ledna
2012 v daleko širším měřítku. Nebude chybět
doprovodný program. „Zhruba hodinu před
samotným zahájením bude na místě otevřeno
občerstvení, zajištěna bude i zvuková technika
a moderátoři Strakonické televize by vysvětlili
principy otužování,“ zve na dechberoucí
podívanou, která by opět měla předcházet
novoročnímu ohňostroji, Jaroslav Landsinger.
Martina Vaněčková

foto : Josef Krejsa, Petr Havrda, Tomáš Karlovec, Jan Král, Jaroslav Landsinger, Zdeňka Prokopová, Jan Prokop, Jaroslav Pudil, Josef Rychtár, Ladislav Tůma, Petr Tušek, Václav Vrba, Petr Záleský

Podzimní a zimní móda v duchu Francie a charity
Trend v oblékání na letošní podzim a zimu
představila v polovině listopadu módní přehlídka
francouzského butiku Jany Maráškové Lollipop.
To, jak dokonale Francouzi rozumí kráse, bylo
znát hlavně při předvádění krátkých pletených
šatů, a pak také na dokonale padnoucích
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svetrech a vypasovaných kabátech.
Na přípravě deseti modelek a pěti manekýnů se
podílel vlasový salon Naďa a boty jim zapůjčila
prodejna obuvi Straňan - obě tyto značky
přitom najdete v našem nově zrekonstruovaném
obchodním centru Maxim.
O přestávce byli přítomní diváci informováni
o preventivním projektu Strakonické televize
nazvaném „Dobrej start“, který od ledna začíná na
jedné ze základních škol. Je věnovaný žákyním 7.
tříd a kromě jiného je poučí o možnosti očkování
proti rakovině děložního čípku. Moderátorka
přehlídky a zároveň redaktorka STTV Martina
Vaněčková upozornila přítomné ženy, že na toto
onkologické onemocnění v České republice za
rok zemře 400 žen! Během dvanácti měsíců
je přitom diagnostikováno u jedné tisícovky
českých žen a pravidelné lékařské prohlídky jsou
spolehlivou ochranou proti této formě rakoviny.
Je známo, že ji způsobuje vir, který se přenáší
intimním kontaktem.
Kromě podpory zmíněného projektu se autorka
přehlídky Jana Marášková ještě rozhodla ocenit
přítomné diváky. Po závěrečném deﬁlé čekal na
všechny návštěvníky přehlídky v baru Žlutá opice
bohatý raut Vlaďky Chylíkové, která se věnuje
speciálnímu catering - okrasnému vyřezávání
zeleninových a ovocných pokrmů. Dalším
poděkováním za zájem diváků bylo slosování

jejich vstupenek o věcné ceny. Dárkové balíčky
věnoval butik Lollipop a kosmetická značka
Mary Kay. Obdarovaných bylo celkem osm.
Další přehlídka by se měla konat v březnu, kdy
už modely budou patřit trendům jara - léta.

ˇ
CESKÝ MALOTRAKTOR?
Pohon kol 4x4?
Výkon 23 HP proﬁ motor B+S VANGUARD?
Uzávěrka diferenciálu?
Sběrací koš 360 litrů?
LED světla?
Komfortní sedadlo s opěrkami?

ANO!

StrarJet 4x4 EXCLUSIVE

Jiří Milisterfer- AGROM
Volyňská 145
Strakonice 386 01

tel: 383 32 44 05, mob: 777 99 33 99, www.milisterfer.cz, milisterfer@strakonice.cz
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úterý 20.12.2012 od 20.00 hodin
vás zve Jaroslav Kortus na

Besedu o Islandu
s promítáním fotograﬁí

v MAXIM CAFE
Strakonice, vstup volný

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

VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
PŘEJEME RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK 2012

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

PŘI NÁKUPU

Sportovní a rekondiční
masáže,chiromasáže,
Dornova metoda
ˇ masáže tehotných
NOVE
ˇ
a miminek

NAD 2500Kč

NOVÁ KOLEKCE

ZÍSKÁTE
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

KUPÓN NA
ŠAMPAŇSKÉ NEBO
KAPRA ZDARMA

www.axis-optik.cz

při uzavření jakékoliv
smlouvy získáte od nás
kupón na šampaňské nebo
kapra zdarma

Strakonice, Bezděkovská 30

PEDIKÚRA
MANIKÚRA
v prodeji vánoční
dárkové poukazy
Prijdte si vyzkoušet prírodní opálení dne
21.12.2011 od 9hod. do 16hod. cena 450,-Kč.
Jestli chcete vedet jak to delají celebrity
objednejte se včas a jdete ke stromečku opálená

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

OC MAXIM, Strakonice

OC Maxim, 2. patro Strakonice
Miluše Tasáryová
Tel: 776 650 114
e-mail: TasaryovaM@seznam.cz

PRODEJ VÁNOČNÍCH POUKAZU

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 přístup.
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Vánoční zamyšlení
Tak už je to tady zase. Vánoce neodbytně tlučou
na dveře a ty se, občane, snaž, abys své blízké
nezklamal. Koukej rychle vybrat něco pěkného pro
mamku a taťku, dětem pořiď cosi z televizní reklamy,
aby ve školce neplakaly, že nemají to, co ostatní,
bráchovi originální adrenalinový dárek z internetu,
pro ségru šmrncovní značkový kousek, ostatním
příbuzným nějakou tu drobnost, ať nevypadáš jako
škrob. A co přátelé? Opravdu je chceš letos odbýt
reklamním hrnečkem? Ale jdi, co by si pomysleli?
Jo a nezapomeň na kočku!
Stačí se rozhlédnout kolem cestou z práce, jak
se proměňují dosud poměrně vkusné výklady
obchodů v nevkusné blyštivé kýče, kterým zhusta
vévodí tančící a vyhrávající Santa Klaus. Troufám
si tvrdit, že obchodníci zkouší naši trpělivost a
toleranci rok od roku dříve. Letos jsem zaznamenala
první známky nastupujícího šílenství už v polovině
září, tedy ještě v létě! Dovoluji si připomenout, že
astronomický podzim (!) letos začal 23. září v 11
hodin a 6 minut, o zimě ani nemluvě. Chápu, na
dovolených už se toho začátkem září moc trhnout
nedá a dělat výlohu ke Dni české státnosti by

nejspíš bylo kontraproduktivní. Proč si ale většina
obchodníků myslí, že advent začíná s posledními
paprsky končícího léta, to mi hlava nebere.
Snad jediným vysvětlením, které mě napadá, je,
že máme příliš málo komerčních svátků. Přece
jen interval Vánoce - Velikonoce se někomu může
zdát příliš dlouhý. V létě se ještě něco dá vydělat na
vybavení na prázdniny a dovolenou, ale co podzim?
Co s tím hloupým obdobím, kdy se lidé začínají
chumlat do pršiplášťů a chuť nakupovat je dočasně
opouští? Je třeba jim připomenout jejich povinnost!
Šup sem s vánoční výzdobou!
Pozadu nezůstávají ani tvůrci webových stránek.
Při spuštění internetu se musíte nejdřív proklikat
tunami celostránkových, hodně barevných a hodně
blikajících reklam, než se doberete seriózních
informací. Schránky začínají zasypávat nejrůznější
spamy, které se vám snaží vnutit představu, že
svátky klidu bez modré pilulky či příspěvku na konto
čehokoli jsou promarněným časem.
Ani schránky poštovní nezůstávají v před-vánočním
čase ušetřeny. Nevyžádaná pošta, kupodivu zaslaná
jmenovitě na přesnou adresu, většinou hraje na city
podvyživenými dětmi a srdceryvnými příběhy. Musím
říct, že ani rozesílači těchto poněkud vydírajících

psaní letos nelenili a rozesílají už od prázdnin.
A to ani nemluvím o televizi a rozhlasu.
Všudypřítomné rolničky nás provázejí na každém
kroku a den ode dne přituhuje.
Nevím, jak na vás, ale na mě tahle smršť působí
spíš efektem opačným. Mám chuť se navzdory
všem cingrlátkům a lákadlům vrátit k původnímu
adventu, času klidu a rozjímání. Přesto vím, že mě
konzum zase dožene. Jak by k tomu přišli všichni ti,
co čekají dárek pod stromečkem?
Pro letošek jsem si ale dala jedno předsevzetí nenechám se převálcovat. Vzpomínám si totiž na
dobu, kdy jsem jako malá holka psávala „Ježíškovi“.
Nejdřív obrázky, později kostrbatým písmem, ale
vždycky tam bylo jedno hlavní přání. Věc, kterou
jsem si moc přála, moc, moc ji chtěla. Nepamatuji
se, že bych byla toužila po desítkách drobností,
které jsem pak pod stromečkem našla, ze kterých
jsem, samozřejmě, měla taky radost, ale nějakou
takovou menší. Nebyla to taková ta jásavá a
výskavá radost, tak trochu hrozící infarktem a trochu
bezbřehým šílenstvím. Jo, dobře, Barbie je taky fajn,
ale já ji chtěla s domečkem. Copak Jéžišek neví, že
kdyby ušetřil peníze za všechny ty trička, plyšáky,
stavebnice a teplé ponožky, mohl mi koupit dárek, o
kterém se mi i zdá?
Proto se letos, snad pod vlivem všudypřítomných
připomínek Vánoc už od léta, nenápadně poptávám
svých blízkých na jejich přání. Už žádné neoblíbené
„měkké“ balíčky, skrývající oblečení, které by
se stejně muselo koupit. Konec je nesmyslným
drobnostem, které by si žádný soudný člověk vlastně
nikdy dobrovolně nekoupil. Možná, že se mi podaří
splnit někomu jeho opravdu velké přání. Třeba se
mi konečně podaří zahlédnout pod stromečkem
opravdovou a nefalšovanou radost. Kdo ví...
Jana Kárníková

Klub Habeš je v dobrých rukách, chválila Mňága a Žďorp
„Myslel jsem si, že je to láska,“ jsou slova z písničky
kapely Mňága a Žďorp, která už na hudebním
poli příští rok oslaví čtvrt století existence. Parta
muzikantů z Valašského Meziříčí se v listopadu
po roce vrátila do klubu Habeš, kde jí opět jako
předkapela uvítala strakonická MaMuMa.
Samotné město si členové Mňágy na svatého
Martina prohlédnout nestihli, ale do malého,
komorně laděného klubu se podle svých slov
vraceli rádi. Každý koncert je pro ně výjimečný, roli
hraje nejen prostředí, akustika, zvuková aparatura,
ale především samotní posluchači, kteří dokáží
vyhecovat muzikanty k ještě lepším výkonům.
„Strakonický klub je velmi příjemným místem, kam
se rádi vracíme a vždy si to užijeme,“ vysvětlil
kytarista Petr Nekuža a dodal: „Hudba je buď
dobrá nebo špatná. Stejně jako místní dobré pivo.
Nebo parádní jako Svatomartinská husa, kterou
nám v Habeši připravili k oslavě svátku vína a
též Martina - našeho kytaristy. A což teprve ten
půlnoční gulášek od místní klubácké „babičky“,
to byla lahůdka. My milujeme gastronomii, takže
vidíme, že jste v dobrých rukou.“
Jak se vlastně na štacích po republice
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muzikantům daří oslavit vánoční svátky? „Vánoce „Mám rád, když se nás sejde u stolu třeba i dvanáct
v kapele jsou velice tradiční. Sejdeme se někde na osob. To se pak rozbalují dárky tři hodiny a nestíhá
šňůře v restauraci, pěkně popapáme, předáme si se pohádka. Rád si vychutnám kvalitní víno u
solidní či praktické dárky, i ty , které tě rozesmějí a zapáleného krbu, dám běžky na horách, pak saunu,
strávíme pěkný večer,“ popisuje Nekuža s tím, že dobrý ﬁlm v bedně, deku přes sebe a nakonec se
samotné svátky si užívá v duchu pohody, dětské přitulím ve své posteli, ta je nejlepší na světě.“
radosti a možnosti se zase vidět s nejbližší rodinou.
Martina Vaněčková

Mňága a Žďorp. Kytarista Petr Nekuža druhý zprava. Foto: MaMuMa

v OC MAXIM Strakonice
tel.: 776 812 697, 777 037 046

3

při uzavření stavebního
spoření, penzijního
přípojištění, pojištění
nemovitosti nebo
uzavření životního
pojištění
od nás dostanete
kupón na šampaňské
nebo kapra ZDARMA

PŘI NÁKUPU NAD 1500Kč
ZÍSKÁTE

při útratě nad

700,- Kč

KUPÓN NA ŠAMPAŇSKÉ
NEBO KAPRA ZDARMA
OC MAXIM, Strakonice

od nás dostanete
kupón na šampaňské
nebo kapra ZDARMA

Takhle hezkou holku jsme tehdy vystavovat nesměli,
řekl zakladatel fotosoutěže Žena Strakonice
„Vrátila se mi dcera,“ řekl dojatě František Zemen
při otevírání mezinárodní fotograﬁcké expozice
Žena. Tu můžete až do konce 22. ledna navštívit
v Maltézském sále strakonického hradu. Výstava
je otevřena každý den kromě pondělí od 9 do 16
hodin a je sestavena nejen z oceněných snímků,
ale i z dalších hodnocených fotograﬁí, které do
mezinárodní soutěže Žena Strakonice zasílali autoři
ze všech koutů světa. Zakladatelem fotograﬁckého
klání byl právě František Zemen, který na vernisáži
v sobotu 3. prosince neskrýval dojetí. Jeho „dcera“
se mu vrátila po dvaceti letech. „Vrátila se mi. Je
dospělá. A podívejte, jak je pěkná. Jak pookřála.
Protože tehdy jsme takhle hezkou holku vystavovat
nesměli. Byly nějaké normy,“ podotknul.
A že se v Maltézském sále opravdu je na co
dívat potvrdil i novinář a spisovatel Ondřej Neff
s manželkou Ljubou Krbovou, který si vernisáž
Ženy nenechal ujít. Ač se sám focení věnuje,
prozradil, že do focení žen se nepouštěl. „Asi z
důvodu ostychu,“ řekl. A nostalgicky vzpomenul i
na okamžik, kdy vzal poprvé fotoaparát do ruky:
„To si pamatuji naprosto přesně. Bylo mi patnáct,
dostal jsem foťák a objevil jsem takovou louži, ve
které se odrážel strom. A já si myslel, že jsem
první člověk s fotoaparátem, který si všiml, že se v
louži odráží strom. Což se záhy ukázalo být mylnou
představou.“
Více rozhovorů z této unikátní vernisáže, která
se konala po uzávěrce tohoto vydání, přineseme v
lednovém výtisku Maximu.
Martina Vaněčková

přání čtenářům novin MAXIM od publicisty Ondřeje Neffa
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Eva Kohoutová Mokrá
Kočárky
a kojenecké zboží.

Obchodní Centrum

29 provozoven, 2300m2 prodejní plochy
bezva ceny, prodejní akce, slevy
www.ocmaxim.cz, www.facebook.com/ocmaxim

Kvalitní brýlové a kontaktní čočky. Vyšetření
zraku bez čekání, aplikace kontaktních čoček,
poradenství, opravy brýlových obrub.
Přízemí OC MAXIM
Pondělí
8:00 - 17:00
Úterý
8:00 - 17:00
Středa
8:00 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 17:00
Pátek
8:00 - 17:00
Sobota
9:00 - 12:00

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

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

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

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

adidas Teampartner - distribuce sportovního
vybavení adidas klubům
s propagačně-distribuční dohodou.
3. patro OC MAXIM
Pracovní doba variabilní
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Specializovaný prodej kočárků a veškerého
zboží pro kojence s rozšířeným prodejem
autosedaček pro všechny věkové kategorie.
1. patro OC MAXIM
Pondělí
9:00 - 18:00
Úterý
9:00 - 18:00
Středa
9:00 - 18:00
Čtvrtek
9:00 - 18:00
Pátek
9:00 - 18:00
Sobota
9:00 - 12:00

Výroba 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

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

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

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.
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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

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

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

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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Povolené bříško neznamená nadváhu, dieta ho nespraví,
říká známá dietoložka Kateřina Cajthamlová
Přísnou dámu v brýlích, dietoložku Kateřinu
Cajthamlovou pozvala v listopadu do strakonického
domu kultury programová pracovnice Jaroslava
Boušová. Spolu s ní jsem ji jela vyzvednout na
autobusové nádraží s žádostí o rozhovor. Obě nás
překvapilo, že je populární doktorka přátelská a
vstřícná. Profesionální „deformaci“ ale nezapřela,
když nás při cigaretě jen tak mimochodem začala
zkoušet z toho, co jsou to vlastně knedlíky, a ať se
zamyslíme nad tím hloupým trendem omezování
příloh. „Všichni myslí, že hlavní je jíst maso.
Přitom co je v mase, že? Každý den maso, taková
hloupost.“ Kateřina Cajthamlová svým povoláním
evidentně žije a přesvědčila nás, že to není jen její
„byznys“. Posuďte sami:
Je něco, čeho si jako dietoložka při pohledu
kolem sebe všímáte víc?
„Asi toho, že v dnešní době je daleko víc
podvyživených mladých než mladých svalnatých.
A že většina dětí má velmi špatné držení těla z
toho, jak se pořád hrbí u počítačů. Neumějí lézt
na stromy, většinou netancují, neplavou, prostě
nedělají ty normální dětské aktivity, takže jejich
držení těla je takové to shrbené s vypouleným
bříškem. Vlastně povolená břišní stěna velmi
často i dětmi i rodiči bývá vyhodnocena tak, že
jsou děti tlusté, a tak vidíme, že i devíti-desetileté
dívky brouzdají po internetu a shánějí nějakou
dietu.“
To se Vám určitě nelíbí…
„Všechny bych chtěla upozornit, že pokud první
dietu bez vedení odborníka, ideálně pediatra,
zahájí dítě nebo jeho rodina před pubertou, tak to
může napáchat na dětském organismu nedozírné
následky. A v některých rodinách obézních
existuje další naprosto nesmyslný trend. A to, že
ze strachu, aby dítě nebylo tlusté, dávají rodiče

dítěti salát, zatímco sami vedle něj jedí tučnou
bohatou stravu. To velmi rychle vzbudí pocit
odlišnosti a u citlivějších dětí se může vyvinout až
porucha příjmu potravy.“
Bavily jsme se o tom, že dnešní móda fandí více
dívkám s chlapeckou postavou.
„Vliv dnešní módy považuji za něco, co je
opravdu velmi negativní. A mohu jen říct, že pouze
nesportovní, neosvalený, vychrtlý a podvyživený
jedinec pravděpodobně udělá cokoli a já si
myslím, že právě proto je velmi oblíbený právě
tento modelkovský ideál. Vždyť ty dívky musí bez
jídla a často ve strašném spěchu pracovat mnoho
hodin, a aby toto vůbec byly ochotny dělat, tak
nesmějí být úplně normální.“
Jižní Čechy jsou kraj rybářů. Jaká je kromě ryb
další zdravá ryze česká strava?
Tak například houby. Jsme dokonce jeden z mála
národů, který houby sbírá, jí a zná. V podstatě
evropské národy se hub bojí, takže tradiční česká
strava: houby. Dříve každý pěstovával holoubata,
jedl vajíčka a na zahrádce pěstoval různé bylinky,
ovoce. A představa, že něco jako olomoucké
tvarůžky je jedna z výživově nejvýhodnějších
potravin, to se Čechům postupně rovněž vykuřuje
z hlavy. Je mi to dost líto, protože toto jsou tradiční
české potraviny spolu s různými zeleninovými
polévkami. A také různé kaše a placky.
Při Vašich slovech se mi vrací vzpomínky na
život našich babiček.
(Smích.) Stará česká píseň říká: hrách a kroupy,
to je hloupý, to my máme každý den, ale vdolky z
bílé mouky ani jednou za týden. I toto je tradiční
český přístup k mlsání. České buchty ideálně
makové nebo povidlové, které si každý Honza bral
na cestu, dokazovaly, že Češi moc hloupí nebyli,
protože na rozdíl od vídeňského sachr dortu je

to potravina velmi dobrá a obsahující poměrně
dost bílkovin a relativně málo tuků. Další tradiční
věcí, kterou vlastně můžeme vidět i v pohádkách,
jsou různé koroptve, bažanti, to se taky jedlo na
královských dvorech. Takže toto jsou věci, které
by určitě i dnešním strávníkům mohly dělat spíš
dobře než zle.“
A pivo?
„Tak pokud se jedná o kvasnicové pivo, tak to
už prakticky dneska neuvidíte. Dneska už všude
vládne europivo, normalizované, které tedy praví
milovníci českého tradičního moku vidí s velkou
nechutí. Jinak to, co zhruba ve 14. – 15. století
bylo tradiční u nás, kromě piva, bylo víno. Méně
rum a kořalka.“
Co vánoční kapr, to je dobrá tradice?
„Co se týče kapra, tak daleko tradičnější českou
rybou byl tažný losos. Bohužel od doby, co
máme velké socialistické přehrady, tak už to tak
není. Samozřejmě od dob Jakuba Krčína jsou to
všechny možné typy sladkovodních ryb. Tady bych
chtěla říct, že nejen kapr, ale i úhoř, cejn, lín, štika,
candát jsou velmi dobré ryby. A je mi hodně líto,
že z našich vesnic a měst vymizel dřívější obchod
ryby, drůbež, zvěřina. Je to škoda.“
Martina Vaněčková

Nadílka za nákup u nás? Kapr nebo šampaňské!

pokračování ze str. 1

A vysvětlil, že Štěpničkovo kuchařky jsou
oblíbené hlavně proto, že lidem předkládají
ty nejjednodušší pokrmy a navíc se s nimi
většina rybářů ztotožňuje. „Naprosto geniální
je Štěpničkův recept na lína. Tohoto autora
považuji za nejlepšího u nás. Je znát, že
zasvětil život své rybí prodejně a naučil se o
svém řemesle dobře mluvit.“
Ryby jsou nejzdravějším jídlem vůbec. Nusl
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upozornil, že se postupně přišlo na to, že jejich
tuk obsahuje nenasycené mastné kyseliny,
které jsou pro organismus člověka zdravější
než živočišné tuky a jeden z posledních objevů
je, že se jedná nejen o mastné kyseliny typu
omega, ale konkrétně typu omega 3: „Naši
kapři je také mají, i když to množství není tak
velké jako u mořských ryb. Brzo bude vydána
kuchařka, na které se podíleli výzkumníci z
IKEMu, která vysvětlí, jak sladkovodní ryby
upravovat, aby se o toto nejcennější, co nabízejí,
nepřišlo.“ Kampaň o výsledcích zmíněného
výzkumu má být zahájena na jaře 2012. Že
je rybí tuk zdravý, věděly už naše babičky, a
nyní se už ví, že je protirakovinový. „Omega-3
mastné kyseliny z rybího tuku ve výzkumech
prokázaly pozitivní výsledky na pomalý růst
rakoviny. Zvyšují účinnost chemoterapie a
snižují vedlejší účinky chemoterapii nebo
na rakovinu. Rybí olej pracuje na potlačení

rychlého růstu rakovinných buněk a na snížení
rakoviny - induced kachexii ( = extrémní ztráta
hmotnosti a svalové hmoty),“ můžete se dočíst
na internetu. Rybí oleje jsou rovněž široce
uznávané pro mnoho jiných pozitivních účinků
na děti i dospělé: zlepšení funkce mozku,
léčba duševních onemocnění, poruchy učení a
chování, srdeční funkce a více.
Martina Vaněčková

Bílý úsměv? Se švýcarskou kvalitou!
Swissdent dentální kosmetika si klade za cíl,
zesvětlit povrch zubů pomocí kombinace enzymů
a mikronizované peroxidové formule, aniž by bylo
potřeba dosahovat vysokých hodnot abrazivity
dentinu (RDA).
Přírodní enzymy získávané z ananasu a papáji
velmi efektivně odstraňují proteinovou pelikulu na
povrchu zubu a tím pádem i zubní plak a vnější
zabarvení. Nanoxyd® (mikronizovaný kalcium
peroxid), odbarvuje pigmenty, jak povrchu zubu,
tak mezi krystaly skloviny. Proto doporučujeme po
použití bělicí pasty nevyplachovat ihned ústa, ale
pastu pouze vyplivnout, aby peroxid účinkoval co
nejdéle.
Vzhledem ke své šetrnosti neobsahují bělicí pasty
ani SLS (sodium lauryl sulfát), pěnivý prostředek,
jemuž je přičítán podíl na vzniku aftů a dráždivý
účinek na citlivou ústní sliznici.
SWISSDENT NANOWHITENING
Stříbrná, maximálně šetrná zubní pasta je určena
pro bělení citlivých zubů.
Hodnota abrazivity 24 RDA je nejnižší z bělicích

zubních past na trhu. Jemná formule s přírodními
enzymy a Nanoxydem je obohacena o vitamín E.
Nedráždí ústní sliznici.
Obsah: 100 ml
SWISSDENT EXTREME (STAINLESS) – pro kuřáky
Červená zubní pasta je určena pro bělení velmi
zabarvených zubů kuřáků, milovníků červeného vína,
kávy a čaje.
Hodnota abrazivity 40 RDA je sice téměř
dvojnásobná než u stříbrné Nanowhitening pasty,
ale patří mezi šetrné hodnoty. Běžné bělicí pasty
dosahují často hodnot 120 -150 RDA, některé
dokonce až 200 RDA.
Extrémně účinná formule s dvojitou dávkou
přírodních enzymů a Nanoxydem obsahuje „baking”
sodu neboli sodu bicarbona, která účinně odstraňuje
vnější výrazné pigmentace. Přidaný koenzym Q10 a
vitamín E revitalizují a pečují o dásně.
Výrazná mentolová příchuť osvěží dech po několik
hodin.
Obsah: 100 ml
SWISSDENT - SVĚŽÍ DECH

Krásný bílý úsměv nestačí! Hezký úsměv a svěží
dech je Vaší vizitkou.
SWISSDENT PUREFRESHNESS
Modrá zubní pasta pro péči o svěží dech obsahuje
speciální mikroperly v kapslích, které se rozpouštějí
při čištění v ústech a aktivně působí proti bakteriím
způsobující špatný dech.
Dále využívá dokonale čistou vodu z alpského
ledovce bohatého na minerály,
výtažek ze vzácné protěže alpské s antibakteriálním
účinkem a vitamín E pečující o dásně. Velmi výrazná,
svěží příchuť.
Hodnota abrazivity = 45 RDA
Obsahuje vyšší množství ﬂuoridů 1450 ppm.
Obsah 100 ml
Nyní zakoupíte na: www.penta.cz

Dětská kosmetika

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

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.
Jeep (26cm)

Traktor (37,5cm)

Jeřáb (62cm)

Kombajn (45cm)

226,- Kč

567,- Kč

1 462,- Kč

821,- Kč

PENTA CZ, Povážská 266
386 01 Strakonice
www.penta.cz
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Mé Vánoce budou nezapomenutelné!

Pri
& nákupu nad 1.000 Kc&

  kci
&
„k     k
“.*
Navštivte Vaši oblíbenou prodejnu:

 &kovk   !" #rak$%
Otevírací doba: Po – Pá 08:00 – 19:00
So 08:00 – 13:00
*Více informací najdete v novinách Maxim Strakonice.

www.dm-drogeriemarkt.cz
www.facebook.com/dm.cesko
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INSTALACE A ANTIVIROVÝ
PROGRAM ZDARMA DO 31.12.2011
Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice
obchodním centrum MAXIM - 2.patro
( bývalá LABUŤ )

500 notebooků skladem

Tablety cena s DPH
od

2160,KE KAŽDÉMU NOTEBOOKU,
PC A NÁKUPU NAD 3.000,KAPR ZDARMA!

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

původní cena: 7.450,- s DPH

cena nyní s DPH:

5490,-

největší výběr notebooků, PC a monitorů ve Strakonicích

Tel.: 383 323 511 - info@nts.cz - www.nts.cz
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Mapa provozoven OC MAXIM / OD LABUŤ
přízemí
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VCHOD - VÝCHOD
most Jana Palacha
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most Jana Palacha
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11

13
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18

nákladový prostor
rampa

9
10

29
28
27

26

19

dm
Občerstvení speciál
bankomat
O2
-MAXIM cafe
Příbramská uzenina

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Body Line
Velký tabák
Optika Axis
K-foto
Olympia papír
ČMSS

terasa
Pizzerie Venézia

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. patro

15

12

7

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Elektro Němcová
Kočárky Eva Kohoutová Mokrá
Obuv Straňan
Pletené zboží INKA
-Pizzerie Venézia

3. patro
20
21

25

31
30

22
VÝT
AH

24

20.
21.
22.
23.
24.
25.
14

17 VÝTAH

VCHOD - VÝCHOD
hotel Bavor

6
předzahrádka
MAXIM cafe

14

23

Modrá pyramida
Výpočetní technika NTS
-Masáže M. Tasáryová
Vlasové studio Naďa
MuDr. B. Kolenčíková

26.
27.
28.
29.

MuDr. H. Štětková
Kosmetika Žaneta
MuDr. J. Čmelínská
Pedikúra - manikúra
P. Chadrabová

30. Plojhar DTP
31. i247sport
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KAPR NEBO ŠAMPAŇSKÉ
AKC
E

ZDARMA

Za nákup od 15. do 23.12.2011 v níže uvedených
provozovnách OC MAXIM Strakonice, obdržíte kupón na
šampaňské nebo kapra zdarma.
Výdej kaprů a šampaňského proběhne
21. - 23.12.2011 ve stánku prodejce kaprů
před OC MAXIM Strakonice.

AXIS OPTIK - při nákupu nad 2500,- Kč
BODY LINE - při nákupu nad 1500,- Kč
ČMSS - při uzavření stavebního spoření, penzijního přípojištění
pojištění nemovitosti nebo uzavření životního pojištění

DM DROGERIE - členům active beauty světa výhod za každý
nákup nad 1.000,- Kč

ELEKTRO NĚMCOVÁ - při nákupu nad 5000,- Kč
MAXIM CAFE - při útratě nad 500,- Kč
MODRÁ PYRAMIDA - při uzavření jakékoliv smlouvy
NTS COMPUTER - při koupi notebooku, počítače nebo
nákupu nad 3000,- Kč

PIZZERIE VENEZIA - při útratě nad 700,- Kč
VELKÝ TABÁK - při nákupu ﬁlmů na DVD nebo časopisů
nad 1000,- Kč

Obchodní Centrum
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