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Existence dětského oddělení není jistá

Existence dětského oddělení ve strakonické
nemocnici není jistá, největší tlak ale bude podle
ředitele na nervové a kožní oddělení.
Strakonické nemocnici začaly na konci roku
vypovídat zdravotní pojišťovny smlouvy, které mají
své trvání do konce roku 2012. „Vypovídají nám
smlouvy na poskytování zdravotnické péče, lůžkové
i ambulantní. Vypovídají je všem nemocnicím

plošně a najednou. Z hlediska hospodářské
soutěže v tom právníci asociací, kterých jsme
členy, spatřují možnou kartelovou dohodu,“ řekl na
konci prosince ředitel nemocnice Tomáš Fiala.
A dodal, že asociace, které zastupují střední a
malé nemocnice, již k Městskému soudu v Praze
podaly žalobu na kartelovou dohodu pojišťoven.
Největší obavy má ředitel Fiala o existenci
nervového, kožního a částečně také dětského
oddělení.
„To je síla,“ zhodnotila situaci maminka dvou dětí
Šárka Vlasáková. „Vůbec si nedovedu představit,
že by se zrušila některá z péčí dětského oddělení.
Stačí, když jsem jednou s pícháním uší musela jet
na pohotovost až do Budějovic. Víte, jaké to je, když
vám nemocné dítě v autě křičí, to potřebujete najít
pomoc co nejblíže bydliště. Jsem samoživitelka a
dojíždění do Písku s nemocnými dětmi si opravdu
nechci ani představovat.“
pokračování na str. 2

Čas zápisů do školek: bude dost míst?
Zápisy do mateřských školek jsou na obzoru,
kapacita by měla stačit. Pokud ne, navýší se.
Zápisy do mateřských školek ve Strakonicích se
budou konat 13. a 14. února od 9 do 16 hodin.
V současné době mají zdejší zařízení kapacitu
souhrnem pro 873 dětí. V roce 2006 to bylo 706
míst. Během pěti let tedy město navýšilo svou
kapacitu ve školkách o 167 míst.
To by mohlo být dostačující. „Skutečný počet
přihlašovaných dětí v předstihu odhadujeme
obtížně, protože děti nastupují ve velkém věkovém
rozpětí,“ uvedla Libuše Řeřábková ze školského
odboru města. Na základě matričně evidovaných
děti ve věku dvou až šesti let na Strakonicku se pro
příští dva roky odhaduje, že by stávající kapacita
nemusela stačit zhruba pro 25 dětí. Jedná se o
teoretické číslo, které ale na radnici nepodceňují.
„S tímto odhadem disponujeme a pochopitelně se
připravujeme na možnost, že bychom kapacitu
navýšili. Konkrétní potřeba se ale ukáže až ze
zápisů. Ne všechny děti nastoupí, některé zůstávají
doma se sourozencem apod. Realita se může lišit,“
konstatovala vedoucí odboru.
Zahození dudlíka a plínky nestačí, děti se učí
samostatnosti.
Mateřinky zpravidla několik měsíců po zápisech
svolávají schůzky s rodiči přijatých dětí, kde
řeší připravenost nejmenších na život ve školce.
Termíny těchto schůzek se v každém zařízení liší.

Podmínka je ale všude stejná: žádný dudlík a
žádné plíny.
Ve Školní ulici například loni zavedli předběžné
setkání s rodiči na konci června, kde jim vysvětlují,
do jaké míry by se děti měly umět samy obsloužit
a zvládat některé hygienické návyky. „Počítáme
s tím, že během léta dokáží rodiče, pokud mají
zájem, své ratolesti lecčemus naučit. A kromě
toho je na schůzce informujeme také o provozních
záležitostech,“ uvedla vedoucí MŠ Školní Zdena
Havlíková. Na otázku, zda i přesto bývají v záři
některými dětmi zaskočeny, se zasmála a připustila,
že ano: „Kolikrát ani neumí nazout botičky nebo
nepoznají, které oblečení je jejich…“
pokračování na str. 2

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

! AKCE ZDOBENÍ ZDARMA !

Nový obchod
v OC MAXIM
více na www.sam73.cz

OC
Strakonice

Chcete si přečíst naše noviny s týdenním
předstihem? Staňte se našimi fanoušky
na proﬁlu OC MAXIM
http://www.facebook.com/OCMAXIM
Soutěžte do 31.3.2012 o tři konzumační
kupóny v hodnotě 300Kč do kavárny
MAXIM CAFE.

To se mi líbí
Chcete se vyjádřit prostřednictvím
těchto novin k dění ve Strakonicích,
Volyni a nově i v Blatné. 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.

Martinčin citát na měsíc leden:
„Dámský svetr padne dobře tehdy, když muži
přestávají dýchat.“ (Z. Z. Gabor)
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Existence dětského oddělení není jistá
pokračování ze str. 1

Podle Fialy má dětské lůžkové oddělení ročně
kolem půldruhého tisíce hospitalizovaných pacientů.
Kromě toho je hojně využívána dětská ambulance,
pro maminky s dětmi je v případě naléhavých
situacích dostupná nepřetržitě. V nemocnici o
víkendech funguje také dětská pohotovost, kterou
slouží soukromí pediatři od 8 do 20 hodin.
Strakonická neurologie má protivníka v
nepochopení:
Písek nepojme pacienty ze zdejší spádové oblasti
Co se týká péče o pacienty s cévní mozkovou
příhodou, ve Strakonicích se nepodařilo obhájit
pozici iktového centra, které je od roku 2011 v Písku.
Přitom strakoničtí neurologové spolupracovali celá
léta s jednotkou intenzivní péče a ukládali tam tyto
pacienty. Na JIPce vždy sloužil službu a příslužbu
neurologický konziliář a pacient byl neustále pod
dohledem neurologa. „Cévní mozkové příhody jsou
téma samo o sobě. Moderní léčba, tzv. intravenózní
trombolýza, se dá aplikovat u pacienta pouze do
čtyř a půl hodiny od počátku prvních příznaků. To

spousta pacientů nestihne,“ uvedl primář nervového
oddělení Pavel Houška. Pacientka tohoto oddělení
paní Sovová dodala: „Zavřít zdejší neurologii by bylo
úplně otřesné a nesmyslné. Myslím, že by to bylo
vůči lidem hrozné.“
Neurologie se teprve nedávno stěhovala do
nového pavilonu, kde jsou moderní přístroje EMG
i EEG včetně přenosných tabletů. Je zde ultrazvuk
na vyšetřování přívodních tepen mozkových, krčních
a vertebrálních, na kterém se vyšetří kolem tisíce
lidí za rok, stejný počet zde podstupuje vyšetření na
elektroencefalograﬁckém přístroji. Aplikuje se zde
botulotoxin. který pomáhá hlavně v léčbě atypického
zvýšeného svalového napětí. „Každoročně na
nervovém lůžkovém oddělení hospitalizujeme
skoro tisíc pacientů, a ve smyslu konziliární služby
ambulantních sektorů se vyšetří víc jak třináct tisíc
lidí. Naši neurologové pracují pro široký region,
kromě strakonického okresu jejich péči využívá i část
klatovského okresu, prakticky celé Horažďovicko,
Sušicko, Vimpersko, a z prachatického okresu také

část. To je velká spádová oblast,“ upozornil ředitel
Fiala.
Primář Houška doplnil, že rostou počty pacientů
s epileptickými onemocněními, i se sekundárními
epileptickými záchvaty, které na strakonickou
neurologii vozí záchranná služba.
„Také čím dál častěji řešíme akutní bolesti zad,
které se doslova staly civilizační nemocí. Tito
pacienti se nejsou schopni pohnout a sami se
o sebe postarat. Pro ně je tady to neurologické
oddělení lůžkového typu důležité. Přitom nepotřebují
dlouhou hospitalizaci, stačí tři až pět dní s akutní
Martina Vaněčková
péčí,“ vysvětlil primář.

Čas zápisů do školek: bude dost míst?
pokračování ze str. 1

V MŠ Šumavská tyto schůzky praktikují přibližně
deset let, a to první týden v září. „Osvědčily se
nám moc. Je to hlavně o spolupráci s rodiči. Aby
pochopili, že se děti musí snažit a samostatnosti
se učit. Také na schůzce seznamujeme rodiče
s programem a prostředím školky, aby měli
představu, kde jejich dítě tráví život,“ vysvětlila
Naďa Tesařová. Maminky by například měly
počítat s tím, že budou vyžadovat od dítěte, aby
jedlo lžící, samo se oblékalo, poznalo své oblečení

a svou přidělenou značku.
Obě ředitelky ještě upozornily, že zoufalý pláč,
kterým děti „obšťastňují“ své rodiče při loučení,
zpravidla doznívá ihned, jakmile máma nebo táta
zmizí z dohledu. „Slzičky nejhůře nesou samotní
rodiče. Děti totiž většinou pláčí pouze před nimi.
Jakmile tzv. osiří, vrhnou se do kolektivu nebo na
hračky a po smutku není ani památky,“ prozradily
obě ředitelky.
Martina Vaněčková

Práce dopraváků před vánocemi? Opilí a zfetovaní řidiči!
Murphyho zákony ale platí dokonale a 20. prosince
2011 naopak přestala platit výše zveřejněná zpráva.
Starosta Pavel Vondrys se sešel na pravidelné
schůzce se šéfy zdejších policejních rezortů, která
se koná každé dva týdny. Vedoucí dopravní policie
Petr Kukrál mu oznámil: „Tak zatímco jsme před
rokem v období od pátého do devatenáctého
prosince neměli u nehody žádný alkohol, letos ve
stejném období jsme požití alkoholu zjistili u tří
bourajících šoférů.“
Tím ale neskončil. Dopravní policisté jako obvykle
vykonávali předvánoční kontroly řidičů na silnicích a
jejich výsledky překvapily. „Kontrolami jsme odhalili
sedm opilých řidičů a další čtyři byli dokonce pod

vlivem drog,“ informoval Kukrál. Starosta Vondrys
poznamenal, že jestli se takhle jezdí před vánocemi
po celé republice, měli by policisté pro jistotu držet
hlídky na každém rohu.
Nebylo to poslední číslo, které policistům
v prosincové statistice „vylétlo“. Zatímco ve
zmíněném období od 5. do 19. prosince v roce
2010 byla při nehodách škoda na vozidlech zhruba
200 000 Kč, letos ve stejné době bourající řidiči
způsobili škodu o 1,3 milionu korun větší! „Je fakt,
že ta auta byla hodně zdevastovaná, přetočená přes
střechu, navíc cena vozidel každým rokem vzrůstá.
Hlavně, že nedošlo ke ztrátám na životech,“ vysvětlil
šéf dopravních policistů.
Martina Vaněčková

takové dílo mu hrozí třeba i pobyt za mřížemi, a to
opravdovými, nenamalovanými. „Kdo poškodí cizí
„Mami, cáky, cáky,“ dožadoval se dvouletý věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou
Martínek smočení, když uviděl za budovou Prioru nebo jinou
látkou, bude potrestán odnětím svobody až na
nový hydrant. „To je jenom namalované, to nejde,“
zasmála se jeho maminka. I jeden z kolemjdoucích jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím
pronesl poznámku na adresu autora, který červenou věci či jiné majetkové hodnoty,“ ocitovala
a černou barvou nastříkal na zeď obchodního domu znění příslušného paragrafu trestního zákoníku
hydrant a nalepil sklíčka znázorňující tekoucí vodu: strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
A zdůraznila, že v případě sprejerství není vůbec
„To je docela hezké. Vtipné.“
Jenže to nebyl majitel objektu, kdo nápad vymyslel rozhodující škoda, kterou pachatel způsobil.
a zrealizoval. Neznámý sprejer by měl vědět, že za „Samotný úmysl poškodit majetek tímto jednáním

je trestný,“ varovala. Policie po neznámém autorovi
street artu z poloviny prosince pátrá a škodu
odhaduje na 6 000 Kč.
Martina Vaněčková

O poslušnosti řidičů na Strakonicku, se kterými
v souvislosti s alkoholem v posledních letech na
konci roku neměli policisté příliš mnoho práce, jste
se mimo jiné mohli dočíst v rámci titulního článku
otištěném v minulém výtisku Maximu.

Moc hezké, jenže trestné
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Letos pouze v lednu

Jiří Milisterfer - AGROM
Volyňská 145, 386 01 Strakonice
tel.: 383 324 405 / mob,: 777 993 399
IČ: 16821076, DIČ: CZ5902140992

Pracovní doba:
Po-Pá: 7:00 - 18:00
So: 8:00 - 15:00
www.milisterfer.cz
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Jaroslav Kortus Vás zve na

besedu o Kyrgyzstánu
s promítáním fotograﬁí
ve čtvrtek 19.1.2012 od 19.00 hodin
v MAXIM CAFE Strakonice, vstup dobrovolný

Vyprávění o fotovýpravě v Maxim Café poprvé!
Diváci neskrývali pobavení i zaujetí.
Svou premiéru má za sebou kavárna Maxim
Café, ve které se rozhodl Jaroslav Kortus uspořádat
pro veřejnost bezplatné přednášky ze svých
fotograﬁckých výprav. Na prosincové povídání si
vybral svou návštěvu na Islandu. Kavárnu zaplnili
posluchači, kteří si něco přes hodinu trvající
povídaní pochvalovali. Například studentka Veronika
o Islandu píše absolventskou práci a slibovala si
získání nových informací. Na místě zjistila, že nejde
o přednášku odbornou, ale fotograﬁckou, jejíž cílem
je přiblížit poutavým stylem život vybrané země také
laikům. „Ale přesto to stálo za to. Proto jsem zůstala
až do konce. Bylo to zajímavé vyprávění očima
fotografa, pobavila jsem se,“ nelitovala studentka.
Další návštěvnice Hana, která seděla u stolečku s
partnerem, dodala: „Nečekali jsme, že to bude tak
zajímavá forma vyprávění a příště přijdeme určitě
zase.“
Island očima fotografa Jaroslava Kortuse
Hned v úvodu přednášky vysvětlil fotograf Jaroslav
Kortus, proč si na první ze série svých plánovaných

přednášek vybral právě Island. „Zvolil jsem tuto zemi
záměrně. Máme období svátků a toto bude povídání
nekonﬂiktní s pohledem na krásnou krajinu a divoké
koně,“ slíbil. Nejprve obecně porovnal Island s
Českou republikou, uvedl základní rozdíly, takže
přihlížející měli například jasnou představu o tom, jak
malou hustotu obyvatel tamní země má, a připravil
je na zhlédnutí téměř panenské krajiny. „Jestli se
příroda někde vyřádila, bylo to na Islandu,“ dodal
zaujatě autor. Fotograﬁe, která zachytila průzračnost
vody, jeho slova doložila. Ač se kamínky nacházely
na dně v několika desítek metrů hluboké vodě,
vypadalo to, že jsou na dosah ruky.
Následovala pestrá přehlídka sopek a gejzírů. „Na
Islandu se nachází druhý největší gejzír světa, který
dosahoval až sedmdesáti metrů v současné době
není aktivní. Nejvyšší gejzír - Strokkur - tryská
přibližně v patnáctiminutových intervalech, ale pozor,
pokaždé do jiné výšky. Nikdy nevyvře stejně vysoko,
do závratných výšek, až 25 metrů, vytryskne spíš
ojediněle. Tím pádem je někdy moment překvapení
pro fotografa dost zásadní. Je složité si takové
fotografování naplánovat,“ vysvětlil s úsměvem
Kortus.
Můžeme závidět - elektřina téměř zadarmo
Jen si to představte: v centru hlavního města
Reykavíku a městě Akureyri jsou v zimě vytápěny
chodníky teplou vodou, aby z nich nebylo nutné
shrabávat sníh. Přitom Akureyri je čtvrté největší
město Islandu co do počtu obyvatel a rozlohou druhé.
K tomu připočtěte skleníky, kryté plavecké bazény

a jiné vymoženosti vytápěné geotermální energií.
Tu má totiž Island zadarmo. Název je odvozený od
kořenů slov geo = země a therm = teplo, a toto
spojení napovídá, že geotermální energie je jedním
z projevů tepelné energie zemského jádra. A jsme
u počátku fotograﬁckého povídání, tato energie
se mimo jiné projevuje erupcemi sopek a gejzírů,
případně výronem horkých pramenů či páry v
tektonicky aktivních oblastech zemského povrchu.
„Tohoto daru přírody využívají k získávání tepla pro
vytápění a pro výrobu elektrické energie. Elektrickou
energii se chystají exportovat podmořským kabelem
do Evropy. „A zadarmo, jak jsem zjistil, ji v současné
době nemají. Téměř zadarmo ji měly patrně před
krizí v roce 2008,“ uvedl Kortus, který vycházel z
údajů průvodce.
Příště o fotovýpravě do Kyrgyzstánu
V pořadí druhé fotograﬁcké povídání Jaroslava
Kortuse je naplánováno do Maxim Café na čtvrtek
19. ledna 2012, a tentokrát to bude o Kyrgyzstánu.
Začátek je v 19 hodin. Těšit se můžete na besedu,
ve které se snoubí postřehy opřené o zvídavost
autora, na besedu obohacenou o poutavé historky
z pořizování snímků, i na prezentaci, která kromě
dokumentárních snímků občas nabídne fotograﬁcký
objekt tak zajímavě, až se výsledek rovná
uměleckému dílu, jež by stálo za to pověsit si ho
doma na zeď. „Zatímco přednášku o Islandu jsem
zaměřil více na přírodu, tak expedice z Kyrgyzstánu
zachycuje převážně život lidí v jurtách a ve vesnicích,“
přiblížil připravované povídání Kortus. Prozradil, že
tato výprava byla devítičlenná a uskutečnila se v
září 2010. A zachycuje v neposlední řadě svátek
Ramadanu či výbavu tamních domácností.
Martina Vaněčková
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Hledáme nové kolegy, kolegyn³ na pozici
Bankovní a hypoteUní poradce pro oblast
Strakonice, Prachatice a Horaž®ovice. Nástup
možný ihned, nedostatek praxe není pâekážkou.
SŠ vzd³lání (maturita) podmínkou.
Propracovaný systém zaškolení, b³hem tâí
m³sícõ. Po«áte«ní podpora až 60 000K«.

Bc. Radka Buchová, tel: 731 466 186
Nabídka platí při zakoupení kompletních brýlí alespoň s tenčenými plastovými
čočkami s antireflexem od 9.1. do 29.2.2012 nebo do vyprodání zásob.
Akce platí na vybrané obruby a nelze ji kombinovat s jinými slevami.
Více informací v prodejnách Axis Optik.

Strakonice, Bezděkovská 30 · Horažďovice, Ševčíkova 38

www.axis-optik.cz

OC MAXIM STRAKONICE

Provozovny k pronájmu
v OC MAXIM

1. NP 220m2
2.NP 60m2
2.NP 80m2
více informací na

tel.: 602 724 426

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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Václav Havel odešel. Svět se točí a historie opakuje.
Konec roku 2011 patřil Václavu Havlovi. Světový
věhlas jeho osobnosti využívala všechna média, až
to u nemalé části veřejnosti vzbudilo nevoli. Výstižný
titulek ke svému komentáři použila populární
socioložka Jiřina Šiklová: „ Nejdřív o něm nevěděli, pak
ho pomlouvali a teď ho budou chválit.“ Kameraman
Jan Bradáč mi napsal: „Jak jsme se o jeho smrti
dozvěděli na zlatou neděli, tak jsme to přijímali sami
doma. Média, a to, jak se v Čechách truchlí, raději
nesleduji. Možná je to zajímavé pro lidi, kteří Havla
neznali, nečetli, neznají totalitu. Mně totiž média nic
nového o Havlovi neříkají. Navíc vliv a nadvládu médií
Havel kritizoval, takže vlastně dobře dělám.“ Také
starosta Strakonic Pavel Vondrys přiznal, že velebení
exprezidenta mnoha řečníkům nevěří: „Nechci se
vyjadřovat, nechci se přidat k politikům, kteří se dle
mého vezou na jakési vlně, co po jeho úmrtí nastala.
Zavzpomínejme si na něj komorně, nechci říkat ty…“
„…kecy,“ doplnila jsem ho a on smutně přikývl.
V televizi současný prezident republiky pronášel
projevy, při kterých se mi vždy vybavilo Havlovo
vyjádření: „Lehce mě zneklidňuje myšlení Václava
Klause, Vladimíra Železného, Novy, deníku Super,
Miroslava Macka, Klausova poradce Jakla… Tady
vzniká zvláštní svět jakési nerudnosti, zapšklé antipatie
ke každému kritickému myšlení.“ Proto nesouhlasím
s hodnocením jeho posledního absurdního dramatu
Odcházení. Z Havlova „závěrečného“ díla vychází jeho
celoživotní poznání světa politiky, tedy i té současné. A
není to prozření lichotivé. Havel kritizoval v minulém
režimu i v současném. Minulý režim Havla za kritiku
zavíral, současný ho za ni pomlouval.
Havel si nepomáhal ani svými rozhodnutími, kdy šel
proti proudu: vyhlásil masovou amnestii, vyzdvihoval
zakotvení ČR v Eurozóně, souhlasil s invazí Američanů
do Iráku… Zarputilý teoretik se také mýlil. „Nezaložil

si po listopadu 1989 svoji vlastní politickou stranu,
ačkoli se to samo nabízelo, a když nějaké straně
později vyslovil podporu, ta pak zpravidla neuspěla.
Sám tomu říkal „polibek smrti“: když tě veřejně
podpořím, nejspíše tě nezvolí, přátelsky varoval.
Nikdo jeho podporu neodmítl. Zřejmě vážila víc než
šance na vítězství,“ uvedl Petr Pithart.
I zdejší novináři na něj vzpomínají jako na neskutečně
skromného a přátelského člověka. Současný
šéfredaktor Strakonické televize Robert Malota
ještě coby regionální novinář MF Dnes informoval
o Havlovo cestě v roce 1996 do Vesnice roku
Novosedel: „Prezident vstoupil do místní hospůdky,
posadil se, přátelsky pokynul místním štamgastům a
zeptal se – Tak co, pánové, jak jde život? – Ti se nejdřív
nezmohli na odpověď a jen zůstali v němém úžasu,“
vzpomněl na jeho bezprostřednost. Coby elévka se s
ním 1.ledna 1995 ve Vodňanech setkala i novinářka
Jaroslava Krejčová: „Před vchodem do galerie přišla
studená sprcha. Havlova ochranka mě lustrovala a já
neměla novinářský průkaz. Zaručil se za mě tehdejší
starosta František Zborník a já se k panu prezidentovi
dostala. Prohlížel si galerii a já za ním chodila jako
špeh, až mi bylo stydno. Když zjistil, že je mu v patách
cosi blonďatého, usmál se na mě šibalsky a dal mi
přednost ve dveřích. Nakonec jsem dostala i pozvání
na oběd do restaurace U Zástavů. S díky jsem odmítla.
Netrouﬂa jsem si do takové společnosti.“
Havel své chyby veřejně připouštěl. V roce 2000
řekl: „Jestli si něco vyčítám jako vůbec největší chybu,
co jsem za 10 let prezidentství udělal, tak to, že jsem
ostřeji nevystoupil proti stavbě Temelína. Nemohu
nevidět nebezpečné prvky čehosi, co nazývám
maﬁánským kapitalismem. Nemohu nevidět věci
svědčící o propojení nepříliš poctivých ekonomických
aktivit s některými politickými kruhy, se státní správou,

jejich pronikání do médií.“
Sluší se říct, že nejen Václav Havel nás proslavil ve
světě. Čechy obecně měly štěstí na velikány, kteří
nedělali ostudu. Měli jsme osobnosti jako Jan Werich,
Karel Čapek, T.G.M, jejichž odkazy bychom si také měli
připomínat. I citát Tomáše Bati roku z 1932. Ukazuje,
jak se historie opakuje: „Přelom hospodářské krize?
Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu
jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno
pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský
úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří
se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat
penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení,
v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných
geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní
stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat
hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás
pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit
práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než
lenošení a mrhání.“
zamyšlení: Martina Vaněčková

Dárky pro opuštěné kojence a batolata se nevešly do jednoho auta
charitativní sbírka Strakonického deníku. Pomoc
se nečekaně rozrostla do obřích rozměrů. Na
vánoce se měly dárky předávat. Nakonec se ale
převážely. Byly jich plné tři vozidla. „Ani omylem
jsem tak obrovský zájem čtenářů nečekal. To,
co lidé předvedli, mě přesvědčilo o tom, jakou
mají v dnešní době chuť pomáhat. A nezbavovali
se veteše, většinou kupovali nové věci. Navíc
se k nám do redakce třeba i dvakrát vraceli.
Bylo to neskutečné,“ vyjádřil své poděkování
šéfredaktor Petr Škotko.
Vedoucí centra Martin Karas s dojetím
konstatoval, že dárky si s sebou mrňousci
odnesou do svých budoucích adoptivních rodin.
Zkušenosti se sbírkami pro „své“ děti má bohaté,
ale tato novinářská podle něj patří na roveň té
Neřekneme mu jinak než „kojenecký ústav“, nejvydařenější, kterou po dobu několika let
ale oficiálně se jedná o Dětské centrum organizují studenti strakonického gymnázia.
Jihočeského kraje, které sídlí ve strakonické „My jsme původně začínali před čtyřmi či pěti
nemocnici. Právě zde nalézají útočiště nejmenší lety s výtěžkem tomboly ze studentských plesů.
Pak jsme pomoc cíleně rozšířili o sbírky věcí a
opuštěné děti.
Těmto drobečkům, jejichž životní start se zrovna výtěžky třeba z koncertů našeho sboru a jiných
nevydařil, patřil měsíc prosinec. V něm se konala akcí,“ uvedl ředitel gymnázia Miroslav Hlava.
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A dodal, že další výtěžek pro opuštěné děti
získají z reprezentačního plesu gymnázia, který
plánují do strakonického domu kultury na 16.
března.
Vy, kteří nechcete čekat tak dlouho, můžete
využít účtu Dětského centra Jihočeského kraje,
který je 246 931 649 / 0300.
Webová adresa, kde se dozvíte podrobnosti o
tomto zařízení, je www.dcjk.cz Martina Vaněčková

Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice
obchodním centrum MAXIM - 2.patro
( bývalá LABUŤ )

sleva na všechny produkty
do 13.2.2012
SOUTĚŽ o hifi věž
na valentýna si vyzvednete cenu
HP Mini 110-3104sa red
CPU:Intel Atom N455 1.66 GHz
RAM:1 GB
HDD:160 GB
GRAFICKÁ KARTA:Intel 3150 až 248 MB)
LCD:10.1" TFT WSVGA s rozlišením

1024 x 600 - matný
OS:Windows 7 StarterEdition
( jazyková mutace dle instalačního COA štítku )

původní cena: 7.450,- s DPH

VÝPRODEJ

cena nyní s DPH:

5250,-

notebooků, PC a monitorů
ve Strakonicích
Tel.: 383 323 511 - info@nts.cz - www.nts.cz
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Eva Kohoutová Mokrá
Kočárky
a kojenecké zboží.

NOVINY STRAKONICE
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
8

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.

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 7:30-13:00
Středa Strakonice 7:30-12:00
13:00-18:00
Čtvrtek Strakonice 7:30-11:00 Katovice 11:30-13:00
Pátek Strakonice 7:30-12:30
Tel.: 383 325 312

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

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

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

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

Značková prodejna S. A. M.
stylové oblečení.
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

VELKÝ TABÁK
ŠEFRÁNKOVÁ
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
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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
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Václav Neckář
a Bacily

v pondělí 6.2.2012 v 19:30
kulturní dům Strakonice
Jediný koncert v jižních čechách.
Na koncertu, zazní největší hity jako Dr.
Dam Di Dam, Chrám sv. Víta, Tu kytaru
jsem koupil kvůli tobě nebo Půlnoční.

Josef Fousek „Bez náhubku“
Vás v této době jistě osloví. Jedinečná
možnost navštívit jeho vystoupení.
ve středu 18.1.2012 v 19:30, Rytířský sál strakonického hradu
„Známý písničkář a fotograf Josef Fousek
baví své diváky neotřelými texty a také svou
bezprostředností a historkami.“ To nejsou reklamní
slova z mediální agentury, ale moje krátké uvedení
rozhovoru s touto uměleckou osobností před
devíti lety. Krátké hodnocení platí dodnes. Snad i
proto, že jsem interview v roce 2003 s nadšením
„spáchala“ díky zarputilému vedení a vštěpování
novinářských základů šéfredaktorem Petrem
Pučelíkem. A jak můj krátký úvod Josefa Fouska

Zvěř prý nepatří do pralesa
Vyrazil jsem si loňského Silvestra s přáteli na
šumavský Boubín, na jehož vrcholu se nachází
krásná rozhledna. Trasu na vrchol jsme zvolili
sice delší, a jak já s oblibou říkám, za to těžší.
Chtěli jsme si však nejen pouze protáhnout
tělo, ale i pokochat se krásnou zimní krajinou
této šumavské lokality. Turistická cesta vede
podél boubínského pralesa, který byl k mému
překvapení nově oplocen. Trochu jsme cestou
mezi sebou diskutovali na téma oplocení, neboť
se nám do našich myslí vkrádala neodbytná
otázka, zda je nutné stavět ploty na ochranu
území boubínského pralesa před vpádem
člověka. Jiný „škůdce“ nás v tu chvíli vůbec
nenapadl. Během naší odpočinkové a přátelsky
vedené diskuze jsme došli k jedné z mnoho
informačních tabulí, kde jsem si hodlal přečíst
další turistickou zajímavost. Ve chvíli, kdy mi text
na tabuli hrdě sdělil, že plot ohraničující území
boubínského pralesa má primární funkci jeho
10

ochrany před jelenovitou zvěří, jsem překvapením
prakticky oněměl. Samozřejmě, že vnímám
možný neblahý vliv zvěře na stromy a hlavně
mladé stromky, avšak v hlavě se mi neodbytně
ozýval i druhý hlas, který mi výsměšně pokládal
jednoduchou otázku. Bráníme plotem přírodu
před přírodou? Má to tak skutečně být? Správce
území ohradil boubínský prales a to ve jménu
zachování divoké přírody a zároveň se dopředu
alibisticky lekl té živé části divoké přírody, v
tomto případě reprezentované převážně jeleny,
srnci či daňky a zamezil jim vstup do tohoto
území. Je zajímavé, že v jiném případě a tím
myslím otázku přemnožení kůrovce, ten samý
orgán správy tohoto chráněného území se chová
naprosto opačně a prosazuje linii bezzásahovosti.
Bohužel mne to znovu utvrdilo v přesvědčení, že
ne všichni, kteří se ohánějí slovem ekologie, se
řídí zásadami zdravého či jinak řečeno selského
rozumu. Pro mne je to další poučení proč být

za bedlivého Pučelíkova dozoru pokračoval?
„Podle Fouska má každý, kdo předstupuje před
mikrofon, zodpovědnost za stav tohoto světa. Ať je
to politik či umělec.“ Nenechte si ujít jedinečnou
možnost a 18. ledna v 19:30 navštivte Rytířský
sál strakonického hradu. Koná se tam koncert
s názvem Bez náhubku a patří právě tomuto
písničkáři, spisovateli, básníkovi, cestovateli,
humoristovi a fotografovi. Zvlášť v této době Vám
má Josef Fousek co říct.
Martina Vaněčková
stále obezřetný před všemi, kteří by ve jménu
jakékoli ideologie, chtěli stavět další nesmyslné
„ploty“ či nějakým jiným způsobem nepřiměřeně
regulovat věci, které se mají řešit s rozumem a
co nejvíce jednoduše.
Přeji tedy všem do Nového roku 2012
samozřejmě hodně zdraví, štěstí, ale i co nejvíce
setkávání se s lidmi, kteří nezapomněli co
znamená skutečný význam slov „zdravý rozum“.
Václav Hoštička

Otava
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Hokejová hudebně zábavná rodinná show
HC OLYMP versus STRAKONICE.
Věra Vondrášková, majitelka místní agentury VE
MODEL přiváží do Strakonic opět v magickém
termínu 2.2.2012 show za účasti mediálně
známých osobností.
Nepůjde o módní přehlídku „Matky dětem“ jako
tomu bylo loni, ale o sportovní hokejovou hudebně
zábavnou rodinnou show: HC OLYMP versus
STRAKONICE.
Tým HC Olymp vznikl v roce 2006 díky televiznímu
seriálu České televize Poslední sezona a herci
Martinu Dejdarovi, který ztvárnil hlavní postavu
seriálu Honzu Krola.
A protože lední hokej všem hercům během
trénování i natáčení velmi přirostl k srdci, rozhodli
se nepohřbít tento tým s posledním natáčecím

dnem, ale naopak jej přivést k ještě větší slávě.
V programu účinkuje celá řada hereckých a
sportovních osobností (Martin Dejdar, Pavel Nový,
Jirka Hrdina, Aleš Valenta, Dominik Hašek, David
Suchařípa, Mirek Topolánek, Petr Forman, Jirka
Mádl, Sagvan Toﬁ, Zbyněk Fric, Honza Révai,
Michael Beran, Pavel Richter a další).
Součástí programu je unikátní produkce
kaskadérů, show krasobruslařek a hudební vstupy.
Tato akce zaujme nejen fanoušky hokeje, ale i
příznivce skvělé zábavy.
Výtěžek z celého turné HC OLYMP jde vždy na
charitativní účely. A konkrétně ve Strakonicích se
pořadatelé pokusí vydražit spolu s Dominikem
Haškem jeho hokejku, se kterou hrál v NHL a tento

výtěžek půjde klubu HC Strakonice (žákovská liga).
Těšíme se na vás ve čtvrtek 2.2.2012 v 17
hodin na Zimním stadionu ve Strakonicích!
Předprodej vstupenek bude od 16.1. na vrátnici
Zimního stadionu.
Vstupné: dospělí 100,-Kč / děti 50,-Kč / ZP +
senioři zdarma
Info: Věra Vondrášková - VE MODEL, tel.: 602
272081, e-mail: vera@vemodel.cz
Věra Vondrášková

Soutěž Sportovec roku bude letos ve dvou provedeních!

Tradiční slavnostní událostí ve sportu bývá
každoročně vyhodnocení nejlepších sportovců
v uplynulém roce. Anketu pořádá Strakonický
deník, vyhlášení vítězů je naplánováno na čtvrtek
26. 1. 2012 a místem konání bude dům kultury.
Kromě oceněných odbornou porotou hlasují
čtenáři o svém vlastním favoritovi, přičemž
hlasovací kupony jsou pravidelně zveřejňovány
v tomto periodiku.
A prvním rokem vyhlašuje vlastní anketu také

Týdeník Strakonicko! „Naším cílem je dosáhnout
výsledku tím, že o vítězích bude hlasovat více
než padesát zasloužilých sportovních činovníků,
trenérů, osobností a sportovních novinářů,“
uvedli organizátoři. V kategoriích dospělých a
talentů do osmnácti let vzejdou z hlasování tři
nejlepší jednotlivci, dále bude vyhlášen jeden
trenér roku a vítěz čtenářského hlasování ve
zvláštní kategorii Sportovec sympaťák. Redakce
také udělila tři „zelené karty“ vybraným

sportovcům. „Týdeníkový“ Sportovec roku se
koná v pátek 20. ledna od 18 hodin v Infernu. „Po
programu bude následovat diskotéka Františka
Mareše. Vstup je volný,“ doplnili organizátoři.
Redakce

Nominace do ankety Sportovec Strakonicka 2011
Týdeník Strakonicko
Kategorie A - sportovec - dospělí
basketbal - Zora Škrabalová
basketbal - Jakub Diviš
benchpress - Tomáš Veselý
fotbal - Milan Glazunov
házená - Filip Moravec
jezdectví - Tereza Třeštíková
karate - František Mach
lední hokej - Roman Špiler
metaná - Michal Madar

muškaření - Roman Heimlich ml.
stolní tenis - David Calta
vodní pólo - Karolína Hlavatá
vodní pólo - Jan Zikmund
Kategorie B - talent do 18 let
atletika - Anna Švecová
basketbal - Hana Kuncipálová
basketbal - Lukáš Vávra
ﬂorbal - Marek Jiří
fotbal - Tomáš Vlk
házená - Roman Marienka

karate - Lenka Petříková
lední hokej - Veronika Bucifalová
Kategorie C - trenér roku
basketbal - Marcela Krämerová
házená - Miroslav Vávra
lední hokej - Václav Křivanec
vodní pólo - Josef Janeček
ZELENÁ KARTA nominace Týdeníku Strakonicko:
lední hokej - Roman Šulčík
rallycross - Roman Častoral
sportovní tanec - Romana Motlová

Nominace Nejúspěšnějšího sportovce okresu Strakonice za rok 2011
Strakonický deník
Dospělí jednotlivci
basketbal - Zora Škrabalová
basketbal - Michaela Uhrová
basketbal - Jakub Diviš
fotbal - Milan Glazunov
házená - Filip Moravec
házená - David Zbíral
hokej - Roman Šulčík
hokej - Roman Špiler
motocross - David Čadek
rallycross - Roman Častoral
biatlon - Pavel Zimmermann
biatlon - Jiří Jeníček
benchpress - Tomáš Veselý
vodní pólo - Jan Zikmund
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vodní pólo - Jiří Volák
vodní pólo - Lucie Votavová
karate - František Mach
stolní tenis - Jiří Šulc
tenis - Tomáš Fiala
Mládež
basketbal - Šárka Jozová
basketbal - Julie Reisingerová
házená - Roman Marienka
házená - Pavel Kaufman
házená - Petra Chalupová
vodní pólo - Marek Janeček
vodní pólo - Karolína Hlavatá
karate - Terezie Sklenářová
karate - Lenka Petříková
atletika - Ondřej Marienka

judo - Kateřina Sosnová
Kolektivy - dospělí
BK Strakonice basketbal ženy
HC Strakonice hokej muži
ČZ Strakonice stolní tenis muži
HBC Strakonice 1921 házená muži
Fezko Strakonice vodní pólo muži
Fezko Strakonice vodní pólo ženy
Kolektivy - mládež
BK Strakonice basketbal starší žákyně
HC Strakonice hokej junioři
SK Strakonice 1908 fotbal starší žáci
Fezko Strakonice vodní pólo dorostenci
Fezko Strakonice vodní pólo dorostenky
HBC Strakonice 1921 házená starší žáci

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

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

ZNAČKOVOU
KOSMETIKU

KOUPÍTE NA
WWW.PENTA.CZ

PENTA CZ, POVÁŽSKÁ 266, 386 01 STRAKONICE, WWW.PENTA.CZ

Dětská kosmetika
PENTA CZ, Povážská 266, 386 01 Strakonice, www.penta.cz
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Jak vypadá úcta k občanům ve Strakonicích

Všichni jsme různí, všichni jsme vlastní osobností, utvrzujeme občany města Strakonice v tom, že
ale všichni zasloužíme si úctu. Každý jsme vykonali zastání, porozumění či pomoci u některých zastupitelů
celou řadu dobrých věcí a také jsme něco pokazili. se prostě nedočkají. Tato situace je mnohem horší
Přesto si zasloužíme úctu. Úctu si zaslouží staří pro než stávající dluh neboť ke splacení morálního
svůj věk, úctu si zaslouží každý kdo dělá svoji práci dluhu budeme potřebovat znovu obnovit důvěru
dobře, úctu si také zaslouží občan, který přijde říci na občanů. To bude dle mého názoru trvat mnohem
déle. Město a jeho zastupitelé prezentují svůj postoj
zastupitelstvo svůj názor.
Je tomu už více jak 2 roky kdy jsem se odhodlal k názoru občanů mlčením, sklopenými hlavami a při
prvně veřejně promluvit jako občan města Strakonice vynuceném hlasovaní se postaví proti tomu zjistit stav
na zastupitelstvu města. Tehdy jsem hovořil k problémů a navrhnout řešení.
zastupitelům a žádal jsem je, aby neschvalovali přijetí
Je mi skutečně líto nejmenované paní, říkejme jí
úvěru na výstavbu ZŠ Povážská. Přemýšlel jsem tehdy „paní P“, která již potřetí navštívila zastupitelstvo a
o tom kolik peněz bude stavba stát a jak dopadne na ptala se zastupitelů co budou zastupitelé s její situací
město dluh, který si vytvoříme. Cítil jsem se hrozně dělat. Paní P bydlí přímo proti nově budované ZŠ
neboť všichni zastupitelé koukali do stolů, někdo si Povážská a dopadají na ní všechny negativní vlivy jež
četl a skoro nedával pozor. Úcta k prezentujícímu byla jsou spojeny jak se stavbou velké budovy tak i s jejím
pro zastupitele prázdným slovem. Tehdy jsem si svou provozem. Paní P prosila o to, aby zastupitelé posoudili
situaci úplně neuvědomoval a možná jsem nad ní i stav hluku, prašnosti, snížení ceny nemovitosti a
mávl rukou. Nedomyslel jsem kam až může dospět obecně snížení životního standardu, který se zhoršil
chování některých zastupitelů nejen v rámci akce v souvislosti s výstavbou ZŠ Povážská. Paní P také
stavba školy ZŠ Povážská.
argumentovala na zastupitelstvu tím, že při koupi
Dopad této stavby je větší než jsme všichni čekali. pozemku na výstavbu jejich rodinného domku se o
Kromě dluhů, které bez pochyb už jako město máme, výstavbě takto velké školy v územním plánu mlčelo.

Většina zastupitelů hleděla opět do stolů s neúctou k
paní P, která k zastupitelům promlouvala. Několik z nás
se pokoušelo vyvolat hlasování o tom, že je potřeba
prověřit situaci v lokalitě a navrhnout řešení. Bohužel
mlčící většina smetla náš návrh v hlasování. Paní P
také navštívila zasedání rady města, ale vystoupit tam
jí ani po 4 hodinách čekání nebylo umožněno.
Sám jsem se musel stydět, že paní P nemohu
pomoci a nejsem schopen přesvědčit ostatní
zastupitele k tomu, aby konaly. Co jsem však nečekal
bylo veřejné obvinění paní P panem starostou z
toho, že svou situaci zveličuje a jediným jejím cílem
je obohatit se o nová okna. Toto chování chci tímto
veřejně odsoudit. Pokud si takto představuje vedení
města Strakonice slovo úcta či „slušnost“, které má
v názvu sdružení kandidátů, za které pan starosta
kandidoval, pak máme rozdílný pohled na svět.
Radek Chvosta

ZŠ Povážská Strakonice

Nezkrácené vystoupení paní P na zastupitelstvu Města Strakonice dne 14.12.2011, pořízený Nezávislou internetovou
televizí TeStrTv: http://www.facebook.com/pages/TeStrTv-Televize-Strakonicka/192576640837795
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NEJLEPŠÍ IT SERVIS PRO VÁS
+ prodej elektroniky
Jan Komrska, Podskalská 59 (U sv. Markéty) 386 01 Strakonice, 383 389 011, +420 602 115 137, jan. komrska@komrska.cz

Inzerujte efektivně - nejlevnější možnost inzerce ve Strakonicích, Volyni a Blatné.
číslo
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
7/2012
8/2012
9/2012
10/2012
11/2012
12/2012

uzávěrka

doručení

4.1. 2012
3.2. 2012
2.3. 2012
4.4. 2012
2.5. 2012
1.6. 2012
4.7. 2012
3.8. 2012
3.9. 2012
4.10. 2012
2.11. 2012
30.11. 2012

Ceny uvedené v Kč bez DPH
1 pole - 1/12 strany
2 pole - 2/12 = 1/6 strany
3 pole - 3/12 = 1/4 strany
4 pole - 4/12 = 1/3 strany
6 polí - 6/12 = cca A5
12 polí - 12/12 = cca A4
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16.1. 2012
13.2. 2012
12.3. 2012
16.4. 2012
14.5. 2012
11.6.2012
16.7. 2012
13.8. 2012
14.9. 2012
15.10. 2012
12.11. 2012
10.12. 2012

poznámky

Velikost inzertních polí

Valentýn (14.2.)
Velikonoce (7.4- 9.4)

3 pole
12 polí
(cca A4)

Den dětí (1.6.)
Prázdniny- dovolená
Zpátky do školy, 20. MDF (20.- 22.8.)

1/12
7080,- Kč
196x263 mm

Vánoční rady, tipy na dárky
Vánoce a nový rok

standartní cena v Kč

540,- Kč
1 180,- Kč
1 770,- Kč
2 360,- Kč
3 540,- Kč
7 080,- Kč

sleva 10% (3-5 opakování)

486,- Kč
1062,- Kč
1539,- Kč
2124,- Kč
3186,- Kč
6372,- Kč

4 pole
4/12
2360,- Kč
129x129 mm
6 polí
(cca A5)
6/12
3540,- Kč
196x129 mm

4 pole

4/12
2360,- Kč
62x263 mm

sleva 30% (6 a více opakování)

378,- Kč
826,- Kč
1239,- Kč
1652,- Kč
2478,- Kč
4956,- Kč

2 pole
2/12
1180,- Kč
129x62 mm
2 pole
2/12
1160,- Kč
62x129 mm

3/12
1770,- Kč
196x62 mm

(cca 1/2 A5)

3 pole

3/12
1770,- Kč
1 pole 62x196 mm
1/12
540,- Kč
62x62 mm

Seznam pošt
Strakonice, Volyně, Štěkeň,
Katovice, Střelské Hoštice,
Volenice, Čestice, Radomyšl,
Mečichov, Cehnice, Čepřovice,
Bavorov, Skočice, Blatná, Čkyně,
Sedlice u Blatné, Malenice nad
Volyňkou, Záboří u Blatné

V jednom roce Strakonice plné žen - v tom druhém pak dudáci
stranu fotoaparátu. Do té doby měla coby
herečka zkušenosti zejména před fotoaparátem.
Co je lepší? „Musím říct, nechtěla bych dělat obé
najednou,“ zasmála se seriálová Anička z Ulice
a dodala: „Když jdu fotit, tak jdu fotit. A když
mám focení, tak se snažím být profesionálka a
odbýt to tak, aby byl spokojen i fotograf.“
Vernisáž zahajovalo ženské hudební trio
Inflagranti. Během moderování slavnostního
programu několikrát zazněl citát, že žena je tu
od toho, aby muže zkrotila. Ondřej Neff na to
nechal reagovat svou ženu: „Já si myslím, že
je vždycky lepší táhnout ve dvou, než se u toho
postroje nějak přít. Vždycky, když jsou ty síly
napřené jedním směrem, tak je to pro oba přece
jen nejlepší.“
Amatérští i profesionální fotografové,

součástí charitativního projektu 1. republika a
existují k němu webové stránky prvnirepublika.com.
Snímek už procestoval kus světa. „Naposledy
byl ve Lvově, kde podpořil Ústav pro mentálněfyzicky postižené děti,“ zdůraznil autor. Při focení
žen do projektu se inspiroval společenskou
atmosférou první republiky a sladil v něm dobový
styl s nádechem dnešní doby. „Fotografuji od
svých osmnácti let, a nyní se zaměřuji obzvlášť
na focení lidí. Proto si ceny na téma žena velice
vážím,“ vysvětlil Purgert.

Kdysi slavnou fotografickou soutěž Žena se
podařilo ve Strakonicích vzkřísit po dvacetileté
odmlce. „Po obnovení fotosoutěže volala hlavně
fotografická veřejnost,“ vysvětlila ředitelka
kulturního střediska Eva Dresslerová a dodala:
„S jejím znovuzavedením pomohla zejména
Česká federace fotografického umění. A pak také
týmová práce kulturního střediska a sponzoři.“
Poprvé v historii se Žena dostala pod patronaci
Mezinárodní federace fotografického umění
FIAP. Předsedou hodnotící komise se stal Garik
Odborná porota udělovala i čestná uznání.
Avanesian, proslulý fotograf ázerbájdžánského
Jedno z nich náleželo také autorovi ze Strakonic.
původu.
Obdržel ho Petr Strbačka za fotografii Víra, která
Díky Ženě mají současné Strakonice vedle
vznikla v Arménii: „Neočekával jsem žádnou
Mezinárodního dudáckého festivalu další atribut,
cenu, takže je to určitě motivace napříště. Bude
který aspiruje na získání stejného věhlasu u nás
třeba věnovat více času fotografii.“
i ve světě. Obě akce se budou meziročně střídat,
Takhle hezkou holku jsme tehdy vystavovat
a to z důvodu, aby se „netloukly“. Jeden rok se všichni si medailí považují
Stříbrnou
medaili
v
kategorii
barevná
fotografie
nesměli,
řekl zakladatel výstavy Žena
ve Strakonicích budeme těšit na dudáky a v tom
udělila
odborná
porota
Petru
Kleinerovi
z
Hradce
Strakonice
dalším na ženy.
Zakladatel výstavy Josef Zemen měl z
Vernisáž navštívil Ondřej Neff s manželkou Králové: „Takový úspěch! Překvapilo mě to. A
hodně mě to nakoplo, jak se říká. Je to moje obnovení své výstavy radost: „Vrátila se mi
Ljubou Krbovou
Vernisáž výstavy, která představuje dvě stovky první mezinárodní soutěž, kterou jsem obsadil.“ dcera,“ konstatoval. A co mají lidé, kteří ještě na
vybraných snímků, se konala o adventních Kleiner se o soutěži dozvěděl na internetu. „Bylo poslední chvíli chtějí výstavu navštívit, očekávat?
trzích. Galapřehlídku černobílých, barevných a to velice dobře anoncované a mě to hrozně „K těm fotkám je třeba přistupovat po nějaké
digitálních fotografií zhlédnul i novinář Ondřej zaujalo. Baví mě fotit ženy, takže jsem se musel větší nebo hlubší debatě, protože jen autor ví,
Neff s manželkou, herečkou Ljubou Krbovou. zúčastnit. Jinak to nešlo,“ řekl. Cenu získal za proč tu fotku dělal. Každá fotka něco znamená.
Neff na vývoj a možnosti moderní techniky dílo nazvané Dancing stvořené celé ve vodě. Je to příběh,“ upozornil Zemen. Doporučuje přijít
poznamenal: „Je to fascinující. Já samozřejmě „Pod hladinou byla modelka i já. Měl jsem nápad s více lidmi a jít od fotky k fotce. „A diskutovat a
sleduji vývoj digitální fotografie, to je moje vytvořit pod vodou taneční figuru. Při realizaci dohadovat se, co to obnáší, co ten autor myslel,
co se to vlastně stalo.“ Expozice končí za pár
hlavní zaměstnání, a je to na jedné straně dobře
dní, 22. ledna. Zhlédnout ji můžete denně vyjma
a na druhé špatně, ono to ztrácí takovou tu
pondělí od 9 do 16 hodin v Maltézském sále
aristokratičnost.“ Jeho manželka se za poslední
Martina Vaněčková
strakonického hradu.
léta, kdy s ním tvoří pár, postavila i na druhou

mi pomohla už jen voda a světlo,“ poznamenal.
Žena Strakonice zaujala i fotografa z Prahy,
Angela Purgerta, který si odnesl stříbrnou
medaili v kategorii digitální fotografie. Jeho
oceněný portrét dámy Statement In the Eyes je
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Mapa provozoven OC MAXIM / OD LABUŤ
přízemí

1. patro

VCHOD - VÝCHOD
most Jana Palacha

2

1

3

16

VCHOD - VÝCHOD
most Jana Palacha

4
VÝT
AH

5

11

13

8

18

nákladový prostor
rampa

9
10

29
28
27

19

dm
Občerstvení speciál
bankomat
O2
S.A.M.
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

26
25

31
30

22
VÝT
AH

24

20.
21.
22.
23.
24.
25.
16

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

