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Boj s větrnými mlýny – ředitel nemocnice se snaží zabránit
zrušení kožního oddělení, lůžek, péče i pracovních míst
O nejisté budoucnosti některých oddělení
ve strakonické nemocnici jsme informovali
v lednovém vydání novin. Připomínáme, že
tehdy začaly pojišťovny plošně a najednou
vypovídat nemocnicím smlouvy na poskytování
zdravotnické péče, lůžkové i ambulantní,
které měly datum trvání do konce roku
2012. Asociace zastupující střední a malé
nemocnice proto k Městskému soudu v Praze
podaly v lednu žalobu na kartelovou dohodu
zdravotních pojišťoven. „Byla zamítnuta,“
uvedl předseda představenstva Nemocnice
Strakonice a.s. Tomáš Fiala na konci dubna.
A konstatoval: „Odůvodnění zamítnutí žaloby

je takové, že zdravotní péče není předmětem
hospodářské soutěže. Ovšem vzhledem k tomu,
že všechny české nemocnice, vyjma fakultních,
jsou zapsány v obchodním rejstříku, tak tomuto
rozhodnutí nerozumím.“
Fiala potvrdil, že vede s pojišťovnami nelehká
jednání o nových smlouvách: „Pojišťovny v čele
se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou tlačí na
snížení počtů lůžek. Konkrétně ve strakonické
nemocnici se to týká dětského, chirurgického
a gynekologického oddělení. Úplné zrušení
hrozí kožnímu oddělení.“
Na dotaz, kolik zdravotníků při ztrátě kožního
přijde o zaměstnání, Fiala odpověděl, že

SVATEBNÍ MENU
OD 250 Kè NA OSOBU
170 míst k sezení

LETNÍ TERASA UBYTOVÁNÍ

ŽELEZÁØSTVÍ ELKOST
prodejnaU

SLAVÍ 7 LET
A to jen díky všem našim zákazníkùm,
dìkujeme Vám za vìrnost

na mìsíc kvìten !AKCE !
7 dní s 20% slevou na vše zboží
zakoupené na prodejnì i v tyto dny objednané

pokračování na str. 2

na Vaši návštìvu se budou tìšit
Bohumil Dubìda a Antonín Liška

Vsaďte si a fanděte sportu ve Velkém tabáku v OC Maxim
Ve Velkém Tabáku v OC Maxim si nyní můžete
každý den v týdnu vsadit na svůj oblíbený sport a to
bez manipulačního poplatku. Fotbal, hokej, tenis,
formule a další sporty jaké máte rádi. Mistrovství
Evropy ve fotbale, nejlepší ligy světa, Olympijské
hry. Tisíce sázkových příležitostí a exkluzivní kurzy
od Sazky sázkové kanceláře a.s. Nezapomeňte, že
vsadit si můžete již od desetikoruny a je to snadné.
Sázky na vítěze Mistrovství světa v ledním hokeji
i Mistrovství Evropy ve fotbale a tisíce dalších.
Těšíme se na Vás ve Velkém Tabáku v OC Maxim
a přejeme Vám vysoké výhry.

Bohouška Školní 114, Volynì

Aneta Švehlová

606 828 420

Salon Matrix

PROFESSIONAL

Bezdìkovská 184, Strakonice

BRAZILSKÉ KERATINOVÉ OŠETØENÍ
?
Okamžitý výsledek
Zdravé, lesklé
?

?
Redukuje nechtìný

a hladké vlasy
Ideální pro chemicky
?
ošetøené vlasy
Narovnává vlasy
?
zamezuje krepacení
?
vlnitých vlasù

?
Zkracuje dobu

objem
fénování
?
Výraznì zlepšuje

upravitelnost vlasù
?
Vhodné pro všechny

typy vlasù

MARTINČIN CITÁT NA MĚSÍC KVĚTEN:
„Pravda vítězí, ale dá to fušku!„
(Jan Masaryk)

VÝHERCI KŘÍŽOVKY Z DUBNOVÉHO ČÍSLA:
Marie Priharová, Volyně a Anna Hochová,
Strakonice, blahopřejeme

OKNOPLAST

Rest Nápoje

OKNA • DVEØE

velkoobchod s nápoji
maloobchod
Palackého nám. 392, Strakonice
tel.: 728 431 340
v

ZDE NEJLEVNEJI

Po - Pá: 7.30 - 16.30
So:
8.00 - 12.00

! IDEÁLNÍ PØED DOVOLENOU !
šampon a péèe v hodnotì 638 kè pro
domácí péèi v cenì procedury

s.r.o.
mobil: 776 695 600
tel./fax: 383 380 345
Øepice 164, Strakonice

smìr Písek
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nejméně sedm. A vysvětlil, že i rušení lůžek na
gynekologii, chirurgii a dětském by samozřejmě
na těchto odděleních znamenalo personální
snížení počtu sester i lékařů. „VZP ve své
snaze o restrukturalizaci vidí cestu k možnému
snižování počtu pracovních míst zdravotníků.
Hájí se jejich nadbytkem a jako příklad uvádí
akci Děkujeme, odcházíme,“ zmínil Fiala.

V Jihočeském kraji přitom na každý „okres“
připadá jedna nemocnice. „Panuje zde
optimální situace. Nemocnice jsou dobře
personálně vybavené a umějí hospodařit tak,
aby nebyly ztrátové,“ upozornila jihočeská
náměstkyně pro zdravotnictví Ivana Stráská
s tím, že to je důvod, proč se stávající síť
nemocnic snaží krajský úřad zachovat. „Vlnou

optimalizací prošly jihočeské nemocnice již
šestkrát, naposledy loni. A zrušily přes dvě
stovky lůžek,“ připomenula Stráská.
Navíc se domnívá, že by kromě optimální
nemocniční sítě bylo dobré v jihočeském kraji
zachovat také časovou a místní dostupnost
akutní zdravotní péče.
Martina Vaněčková

Peníze pro sportovce slíbené do dubna v kase města nejsou
O tom, že se po pádu Sazky a změnou loterijního
zákona ocitl sport v republice téměř bez peněz,
jsme informovali v minulém čísle novin Maxim.
Připomínáme, že na Strakonicku činí náklady na
sport vykazované v účetnictví ČSTV ročně 25
milionů korun. Peníze teď ministerstvo neposílá
organizacím, které sportovce zastřešují, ale do
rozpočtu obcí.

Pavel Vondrys.
Města mají na základě novely obdržet do svých
rozpočtů navíc 4,3 miliardy korun. Pro případ, že
k tomu skutečně dojde, polepší si Strakonice
v roce 2012 celkem o 9,5 milionu korun. „Ve
spolupráci se sportovní komisí jsme pro potřeby
města připravili klíč, na základě kterého by se
ﬁnance mezi jednotlivé kluby rozdělovaly. Pomohlo
by nám to, kdybychom získali alespoň jednu třetinu
peněz ze slíbené částky,“ konstatoval Kouba.
Kritérií, podle kterých se mají ﬁnance rozdělovat, je
pět. „Jak je široká aktivní základna, jakou nejvyšší
úroveň soutěže sportovci hrají, kolik družstev
mají do soutěží zapojených, jaká je nákladnost
na vybavení a činnost, a pak také zohledníme
atraktivnost jednotlivých sportů, kterou poměříme
jeho průměrnou návštěvností,“ vysvětlil Kouba.
Jedním z klubů, který čeká nelehký boj o peníze,
je strakonická házená. Její muži vybojovali účast
v I. lize a náklady na soutěž se jim podle slov

„Na valné hromadě v Nymburce jsme koncem
dubna dostali informaci, že ministerstvo na
základě platné novely loterijního zákona
již na účty obcí poslalo čtvrtletní zálohovou
platbu, což je více než jedna miliarda korun,“
informoval sekretář okresního sdružení
ČSTV Pavel Kouba. Podle něj se ministerstvo
zaručovalo, že peníze obdrží obce do konce
dubna. „Zatím nám na účet nepřišla jediná
koruna,“ uvedl však 3. května (před redakční
uzávěrkou našich novin) starosta Strakonic

NOVÁ TċLOCVIýNA VE STRAKONICÍCH
v prostorech Fitness club F2
sál má 85 m2, povrch parkety, pánské a dámské
šatny + sociály a sprchy,
10m x 2m zrcadla, ozvuþení, sklad náĜadí.
Sál vhodný pro veškeré aerobní þinnosti, bojové
sporty, tance a jiné.

PRONAJÍMÁME OD 200 Kþ NA HODINU

Palackého nám. 8, Strakonice 386 01, www.Àtnessclub-f2.cz
DÁLE NABÍZIME
H.E.A.T. Program Markéta HĜídelová
www.marketaheat.cz tel: 776 077 657

KOSMETIKA
B. HAVELKOVÁ tel: 776 133 109
MANIKÚRA
I. ZÁBRANSKÁ tel: 731 571 984
PEDIKÚRA
J. MAŠKOVÁ

tel: 736 678 183

MASÁŽE
EVA MILNE
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tel: 737 763 921

předsedy Jiřího Dobeše zvýší minimálně o 50%.
„Sportovní komise města bude zasedat do konce
května. Zatím máme z rozpočtu přidělenou
sumu peněz ve výši tři sta tisíc korun, což je
málo. Potřebovali bychom alespoň jednou tolik.
Upozorňuji, že sportovní komise doporučuje peníze
pouze na činnost či jednotlivé akce. Do těchto
ﬁnancí se nepromítají nájmy ani jiné náklady,“ uvedl
předseda komise Luboš Parkos.
Další jednání o peníze vede Kouba na krajské úrovni
a kvituje, že přístup na jihu Čech se liší od toho,
který panuje v jiných koutech republiky: „Vypadá to,
že jihočeští radní a zastupitelé chápou momentální
tíživou situaci sportu, a hlavně jeho význam pro
výchovu mladé generace a zdraví.“ A dodal, že
podstatné pro něj v současné době je, že ČSTV
je schopen zajistit běh fotbalových soutěží, dveře
pro všechny zájemce o sport má stále otevřené
a je možné poskytovat sportovním organizacím
potřebný základní servis.
Martina Vaněčková

Zahradě to nejlepší
Platnost akce od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012

HRX 537

Sekačka
to nejlepší od Hondy

Sekačka

HRG 465 IZY

cenově dostupná

· kvalitní, tichý motor s automatickým
sytičem
· dokonalý sběr i přerostlé a vlhké trávy
· turbosací efekt
· snadný start a jednoduchá obsluha

Jediná sekačka, která má
dva nože pro dokonalou práci
·
·
·
·

dokonalý sběr vlhké a přerostlé trávy
výkonný, tichý motor s nízkou spotřebou
snadný start a jednoduchá obsluha
doživotní záruka na skelet

původní cena 25

od

990 Kč

22 990 Kč
model HRX 537 VKEA

UMK 435

Křovinořez

4takt, to je konec míchání oleje do benzínu!

původní cena 10

Mulčovací
sada ZDARMA!

od

model HRG 465 SDE

990 Kč

9 990 Kč
model HRG 415 PDE

HF 2620

Traktor
špičkový stroj

· čtyřtaktní
dvouválcový motor
o výkonu 20 HP
· snadný start
a spolehlivost
· nízká spotřeba

původní cena 11

od

990 Kč

9 990 Kč
model UMK 425 LEET

·
·
·
·
·
·

stejné palivo jako do sekačky
bez kouře a hluku
snadný start a obsluha
malá spotřeba paliva
nízké vibrace nezatěžují organismus
ergonomické polstrované popruhy
šetří záda obsluhy

· dokonalý sběr trávy turbosací efekt
· přídavné ventilátory
v žacím ústrojí
· revoluční tkanina
sběrného koše
· automatické spínání reﬂektorů

původní cena 99

od

990 Kč

94 990 Kč
model HF 2315 HME

Autorizovaní prodejci Honda Power Equipment. - Kompletní seznam prodejců naleznete na www.honda-stroje.cz
Prodejna Praha

Prodejna Liberec

Prodejna Ostrava

Prodejna Vari

BG Technik cs, a.s.
U závodiště 8/251
159 00 Praha 5
Telefon: +420 283 870 136

BG Technik cs, a.s.
Doubská 1207
46006 Liberec
Telefon: +420 485 113 070

BG Technik cs, a.s.
Výstavní 11/123
703 00 Ostrava
Telefon: +420 596 781 718

Prodejna Vari-Honda
Opolanská 350
Libice nad Cidlinou
Telefon:
+420 325 607 111

Otevírací doba:

Otevírací doba:

Otevírací doba:

Otevírací doba:

PO - NE

PO - PÁ
SO

PO - PÁ
SO

PO - PÁ
SO

8.00 - 20.00

8.30 - 16.00
9.00 - 12.00

8.30 - 16.00
9.00 - 12.00

8.00 - 17.00
8.00 - 12.00
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Pavla Chadrabová
tel: 607 711 485
OC Maxim, 2. patro

MANIKÚRA:

LÁZNÌ

EXOTIKA
POZNÁVACÍ
ZÁJEZDY
a další

C.A. Dana Kotrchová
Na Ohradì 94, Strakonice
tel.: 383 322 789
e-mail: strakonice@marco-polo.cz

PEDIKÚRA:

lakování
mediciální pedikúra
gel- lak na pøírodní nehty odstranìní kuøích ok
nehtová model áž
odstranìní zarostlých
gel- akryl
nehtù

(pro ženy i muže)

AKCE

GLITROVÉ TETOVÁNÍ

ZDARMA k jakékoliv službì
pøi pøedložení
tohoto kuponu

Hledáme kolegy/kolegyně na pozici
bankovního a hypotečního poradce
pro pobočku Strakonice, Vodňany.
Profesionální systém zaškolení. Možný
kariérní růst.
životopisy zasílejte na e-mail: radka.buchova@mpss.cz

více informací:
Bc. Radka Buchová, tel: 731 466 186
Bezděkovská 30, Strakonice

LAST MINUTE- koneèné ceny!!
Národní parky Chorvatska
2x ubytování polopenze -prùvodce 16.5. bus Strakonice
4 490,Maroko
14 nocí hotel 5* AI
17.5.
14 990,Turecko
11 nocí hotel 4* AI
18.5. odlet Praha
10 490,Djerba
hotel 3* AI
18.5.
8 990,Itálie Palmová riviéra
7 nocí rezidence bez stravy
26.5.
6 264,Floriade, které se koná
1x hotel, snídanì- prùvodce
24.5. bus Strakonice
3 190,jednou za 10 let
Turecko
7 nocí hotel 4* AI
25.5.
9 990,Turecko
11 nocí hotel 3* s polopenzí
25.5.
8 490,Kréta
8 dní hotel 3* AI
27.5. odlet Praha
12 590,Kos
7 nocí hotel 3*
28.5. odlet Praha
10 990,Øím eurovíkend
3 noci hotel 4* se snídaní
31.5.
10 990,Chorvatsko
apartmán s polopenzí 3 osoby
1.6. bus v cenì
5 790,Tabarka
7 nocí hotel 3* AI
1.6. odlet Praha
9 250,Itálie Caorle
7 nocí rezidence bez stravy
2.6. bus
1 990,-/osoba
Mallorca
8 dní hotel 3* AI
2.6. odlet Praha
14 790,Bulharsko
11 dní apartmán bez stravy
19.6. odlet Praha
8 590,Alpy v létì
8 dní rezidence bez stravy
7.7. vlastní doprava
3 900,Slunnou Itálií od severu k jihu luxbus, hotel 3* 4x polopenze
6.8. bus Plzeò
7 990,(výlet na ostrov Ischia Sorrento, Øím, Florencie, Vesuv)- prùvodce
Španìlsko
7 nocí hotel 3* polopenze
bus Plzeò v cenì
6 429,-

DOBąÍŠ

STRAKONICE

TÁBOR

VESELÍ NAD LUŽNICÍ
PąÍBRAM
PRODEJ PNEU, PNEUSERVIS
tel.: 383 323 971, 383 326 070, 723 846 453,

e-mail: servisstrakonice@kajgr.cz
Písecká 904, Strakonice (v areálu za Mountfieldem)
NAŠIM REVÍREM JE ČESKÁ REPUBLIKA, NAŠE TEMPO JE
VRAŽEDNÉ, NAŠE PNEUSERVISY JSOU VÁM PLNĚ K
DISPOZICI, BOJUJEME ZA PŘÍZNIVÉ CENY PRO VÁS. JSME
ČESKÁ RODINNÁ FIRMA KAJGR, KTERÁ RYCHLE A
PROFESIONÁLNĚ PŘEZUJE VÁŠ VŮZ, DOPORUČÍ PNEU A
DISKY OD SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ. OJETÉ PNEU ZDARMA
ROZDRTÍME A PŘEZUTÉ USKLADNÍME.

Bezdìkovská 123 (u parkovištì kina Oko) tel.:734 242 601

Otevírací doba
po - pá: 7:30 - 20:00
9:00 - 20:00
so:
10:00 - 20:00
ne:

POSEZENÍ V ZAHRADÌ

toèená Kofola • zmrzlinové poháry
míchané koktejly • zapeèené panini

novinka

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

provádíme měření a seřízení
geometrie na naší pobočce
4

WWW.KAJGR.CZ

Prokopova 339, 397 01 Písek

Zájmy klienta jsou našimi zájmy
Rychlý, profesionální a osobní prístup.

Strakonické vítání léta
Strakonické vítání léta, aneb na kole po památkách
středního Pootaví. Tak se nazývalo zahájení
cyklistické sezony ve Strakonicích dne 28.4.2012.
Akci pořádalo město Strakonice ve spolupráci
s Nadací Jihočeské cyklostezky a Jadernou
elektrárnou Temelín.
Nejkratší okruh měřil necelých 12 km a nejdelší
trasa přes Mladotice, Hoslovice, Boubín a Katovice
měla celých 53 km. Pro nadšence pěší turistiky
byla připravena vycházka po Naučné stezce
Švandy dudáka
Akce byla doplněna výstavami a skvělou hudbou.
Zahájení cyklistické sezony mělo očividně

VÝKUP KOVÙ

letos úspěch. Čítalo totiž rekordních šest
stovek účastníků, z toho nejmladšímu byl 1 rok
a nejstaršímu 70 let.
Barbora Dvořáková

Strakonice - Øepice

U státní silnice R4 smìr Praha
pod fa Bambásek, vjezd pøes pneuservis

železo•litina•mìï•hliník
katalizátory•chladièe
kabely•nerez•elektromotory
otevøeno: Po-Ne od 9- 16.00h

Autováha digitální vážení
možnost zpracování a odvozu
vìtšího množství od vás

tel.: 739 038 970

&

kuchyňské studio

Jamall

Strakonice

nabízí:

AKCE -20

%

n a v y b ra n é t y py ku c hy n í

3D g rafické návrhy
a kalkulace

ZDARMA!
akční ceny elektro spotřebičů
do vaší kuchyně
Kde nás najdete

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU

Katovická 175 (bývala budova Telecomu)
Strakonice
Tel.: 383 323 275

www.jamall.cz
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FIAVI
AUTOBATERIE VARTA BLUE

AUTOBATERIE STARLINE

1 190Kè vè. DPH
12V/74Ah....... 1 950 Kè vè. DPH

12V/44Ah.....

12V/44Ah.......

prodej
zahradní techniky
od 3 990 Kè

895 Kè vè. DPH
12V/74Ah..... 1 550 Kè vè. DPH

SEKAÈKY
Husqvarna
World

První jarní proměnu v Maxim café vyhrála atraktivní zákaznice

před proměnou

Štěstí stálo při
slečně Olze, která
je stálou zákaznicí
Maxim Café ve
Strakonicích.
Právě
ona
vyhrála možnost
jarní
proměny
v podobě líčení,
účesu a stylingu.
Do
slosování
o
tuto cenu
putovaly všechny
účtenky zákaznic
Maxim kavárny

převyšující útratu tři sta korun.
První jarní proměna okořeněná pestrou
módní přehlídkou agentury Verona, se konala
v prostorách kavárny a na prostranství před ní,
v slunečnou sobotu 28. dubna. Modelky ukázaly,
co se bude nosit tuto sezonu. Byly to neonové
barvy, vzdušné uvolněné modely a spousta
dalších.
Jak můžete na fotograﬁích vidět, výherkyní
byla atraktivní slečna, které nový styling spíše
ukázal jiné možnosti v líčení a účesu. Podtrhl
její dokonalý tvar očí a umocnil přirozený půvab.
Největší proměnou prošel účes, který v novém
podání působí svěžím dojmem.
Akci kromě módní přehlídky z butiků Gabriela,
Styl a Elegance, Gerry Weber a návrhářky Barbary
Benešové také doplnili svým vystoupení tanečníci.
Majitelka kavárny paní Vanišová si akci
vychvalovala: “Myslím, že premiérová módní
přehlídka v naší kavárně měla úspěch. Paradoxně
nám zřejmě ublížilo horké počasí. Mnozí
z potencionálních návštěvníků možná dali přednost
jiným aktivitám, třeba v přírodě. Na druhou stranu
modelky mohly vyjít před MAXIM a poskytnout
zážitek i návštěvníkům zahrádky a kolemjdoucím.
Předváděné módní zboží korespondovalo se
současnými trendy a za pozitivní považuji, že ho
najdeme i v buticích ve Strakonicích. Dokonce
bylo možné některé „kousky“ zakoupit přímo na
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módní přehlídka představila jarní trendy
po proměně

módní přehlídce.“
A na otázku,
jestli je to hodně
práce takovou
akci zorganizovat,
odpověděla: „Celou
akci organizovala módní agentura VERONA. Naše
kavárna zajistila uvítací drink a další občerstvení.

Také u nás probíhala soutěž o jarní proměnu,
kdy výherkyně slosování před zraky diváků
prošla proměnou týkající se líčení a úpravy vlasů.
Nakonec oblékla i zajímavý model a za potlesku
vyrazila mezi
hosty. Práce
odborníků
byla skutečně
vidět.“
V budoucnu
se plánuje
podobnou akci
zopakovat.
Tématem by
mohly být
třeba maminky
s dětmi,
móda pro ně
a doprovodný
program pro
děti.
(MV,BD)

Fotbalovou legendu Antonína Panenku zpovídali školáci z Dukelské

Den Austrálie na ZŠ Dukelská ve Strakonicích
navštívila osobnost, která reprezentovala český
fotbal pod znakem klokana několik desítek let.
Možnost vyzpovídat Antonína Panenku využili
školáci ve čtvrtek 3. května. K současnému

fotbalu Panenka řekl: „Velký rozdíl je v tom, že
dnes hráči mohou být profesionálními fotbalisty.
Oﬁciálně se tím živit. Za naší doby to nebylo
možné, každý musel mít ještě své zaměstnání
a my „profesionálové“ taky. S tím rozdílem, že do
té práce jsme chodit nemuseli. Byli jsme vedeni
ve fabrikách a žili jsme normálním životem jako
všichni ostatní. Soukromě se nás týkalo i to, že
jsme nemohli nikam vycestovat. V podstatě jsme
stáli stejnou frontu na pomeranče a na banány.
Samozřejmě nás lidé znali, takže určité výhody pro
nás existovaly. Ale život profesionálního fotbalisty
dnes a tenkrát, to se opravdu nedá srovnávat.
Možná jsme to my o to víc hráli srdcem a víc pro

VÝPRODEJ
vystaveného
zboží z dùvodu
obmìny zásob

SLEVA
10 - 50%
VÝPRODEJ

JEDNO

SAMOZABARVOVACÍ
SKLOSLEVA
TRANSITIONS
10
- 50%

ZDARMA

radost než pro peníze. Dnes je to těžší v tom, že
se profesionál musí fotbalem uživit, ačkoli život
sportovce je krátký a nebezpečný. Co se týče
zranění, člověk může brzy skončit. A v podstatě
nic jiného neumí, a tak se musí snažit vydělat
tolik, aby byl zajištěný do konce života.“ Více
o Dnu Austrálie a návštěvě Panenky můžete
vidět na webu sttv.cz
Martina Vaněčková

Regionálnítelevize.cz na satelitu Astra zahrnují
STTV! Časy vysílání Strakonické televize: pondělí
17:20 (premiéra), 21:20, úterý 1:20, 5:20, 9:20, 13:20,
čtvrtek 17:20, 21:20, pátek 1:20, 5:20, 9:20, 13:20.
Parametry příjmu: Astra 3B (23,5°východně), 12168/V,
SR 27500, FEC 3/4, norma DVB-S, kódování žádné (FTA)

VÝPRODEJ
VYSTAVENÉHO
ZBOŽÍ Z DÙVODU
OBMÌNY ZÁSOB

10 - 50%
Písecká 904 (u Mountfieldu)
Strakonice
J.A.Komenského 1076,Blatná
Dopravní 34, Strakonice

SLEVA

10 - 50%

VÝPRODEJ

VYSTAVENÉHO ZBOŽÍ
Z DÙVODU OBMÌNY ZÁSOB

Nabídka platí při zakoupení kompletních brýlí
od 1.4. do 31.5.2012. Slevy se nesčítají.

SLEVA

10 - 50%

www.axis-optik.cz

VÝPRODEJ

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38
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JARNÍ PUZENÍ
Tak už je to tady zase. Jaro. Máj, lásky čas. Jak
by řekl klasik, hrdliččin zve ku lásce hlas. Venku
všechno raší a pučí, kvete jako o život, množí se.
A lidi to zase začíná víc táhnout k sobě. Hnáni
prastarými pudy je to prostě k sobě pudí. Ovšem
doba pokročila, vědeckotechnická revoluce
nás popostrčila kupředu, pokrok si vybírá
svou daň. A tak, puzeni ke kontaktu, zapínáme
počítače, abychom zjistili, kdo právě visí na síti.
Zkontrolujeme přátele na Facebooku či Twitteru,
projedeme e-maily, rozešleme nějaké SMS
a prozvoníme pár známých. Myslím na tebe. Brzy
se dočkáme odpovědi v podobě pár prozvonění,
několika SMS, e-mailů či šťouchnutí. Taky na nás
myslí.
Když je přece jen puzení natolik mocné, že nás
to zvedne ze židle a žene ven, nic není ztraceno.
Stačí použít utržené sluchátko nebo již zmiňované

sociální sítě a můžeme pozvat objekt naší touhy
na rande prakticky okamžitě. Kdeže jsou ty časy
před vynálezem komunikačních technologií,
potažmo před samotným vynálezem pana
Alexandra Grahama Bella. Tehdy se ještě museli
lidé svolávat k osobnímu kontaktu dopisy, jejichž
doručení se počítalo ve dnech, ne-li v týdnech.
Pokud ovšem člověk nepoužil k doručení
takového psaníčka osobního sluhu s důrazným
příkazem, aby počkal na odpověď, či se se svou
milou či milým nedomluvil na datu příští schůzky
rovnou na schůzce právě teď probíhající. Tak
příští čtvrtek zase ve čtyři na rohu, jo?
Taky jsme si přestali hrát na to, že první
musí o schůzku požádat muž. Pchá, takové
staromilství, to už je přece dávno pasé! Teď si
hrajeme na emancipaci. Žádného muže, pána,
chlapa či dorostence tedy nemůže překvapit,
když se mu dostane pozvání k dostaveníčku od
zástupkyně něžného pohlaví. Helevole, nešel bys
někam?
Starý zvyk líbání pod rozkvetlým stromem,
provozovaný tradičně prvního května, už také není
třeba brát doslova. Kdo by se vláčel ven, hloubal,
co si obléct na sebe a přemýšlel, jestli s sebou
vláčet deštník. Co když nás počasí, tou dobou
většinou ještě aprílové, obdaří jarní přeháňkou?
Vždyť i takovou lapálii, jako je hledání rozkvetlé

haluze, jde zařídit elektronicky. MTR. X. Pak už
stačí jen si počkat na odpověď. TTMR. X. Taky
tě mám ráda. Taky tě líbám. Pod kvetoucí třešní,
samozřejmě. Pokud je zpráva vylepšena několika

smajlíky, je efekt zaručený.
A tak, jakkoli nás to k sobě s jarem pudí,
povětšinou se dotýkáme jen jaksi virtuálně. Až
si někdy říkám, jestli to s lidstvem jako takovým
nakonec nedopadne špatně. Co když přijde doba,
kdy někdo chytrý vymyslí, že i množit bychom se
měli jenom jako?
S omezením těch opravdových kontaktů se
o mnohé ochuzujeme. A to ani nemluvím
o takovém pohledu z očí do očí, objetí, doteku,
pohlazení.
Není to škoda?
Jana Kárníková

Sochař Karel Bečvář je vázán pevným poutem s jižními Čechami
Karel Bečvář se fyzicky svému rodnému městu
poněkud vzdálil. Po absolutoriu Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze, kde studoval
v ateliéru profesora Jozefa Soukupa tvarování
užitkových předmětů, sklářské výtvarnictví,
sklo, šperk, medaile a drobnou plastiku, se
stal výtvarníkem ve sklárně Moser v Karlových
Varech, od roku 1984 tvořil na volné noze
a od roku 1991 žije ve Švédsku, kde je členem
Národní organizace švédských umělců.

V květnu slaví svých 57 let strakonický rodák
Karel Bečvář, akademický sochař a sklářský
výtvarník. Není to výročí kulaté, k němuž se
obvykle gratulace vztahují, přesto by bylo dobře
připomenout jeho dílo, jehož část byla veřejnosti
představena na podzim minulého roku. Nebylo
to ale v jeho rodném městě Strakonicích, ale
trojrozměrné plastiky hostily výstavní prostory
zámecké galerie v Českém Krumlově.
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Jeho dílo je již dnes celkem dost obsáhlé,
vyznačuje se vysokou uměleckou hodnotou.
Vedle návrhů na ryté sklo kombinuje ve své
tvorbě sklo, bronz, dřevo. Autorův křišťálový
blok Poslední večeře Páně byl předán tehdejším
prezidentem Václavem Havlem papeži Janu
Pavlu II. při jeho návštěvě v České republice
v roce 1990, při druhé návštěvě obdržel papež
křišťálový kříž, rovněž v roce 1997 zpracovaný
firmou Moser dle návrhu Karla Bečváře.

vysokou 110 cm vlastní herečka Whoopi
Goldberg.
Umělecká díla vytvořená rukou Karla Bečváře
jsou rozeseta po světě, těžko bychom se setkali
se souhrnnou expozicí. Kromě již uvedené
Folimanky se můžeme dotknout artefaktů
i v Karlových Varech, kde umělec vytvořil
fontány Mlýnské kolonády.
Přejeme hodně tvůrčích sil a těšíme se, že se
setkáme s jeho tvorbou nejen na internetu.
Marcela Křiváčková

rytecké studio v 80. letech (I.Chaloupka, M. Holoubek. V. Skála)

V Praze se můžeme setkat s autorovým dílem
ve sportovní hale Folimanka, kterou zdobí
pískovaná stěna pojmenovaná Běh.
Významné místo zaujímá jako autor plastik
a sklářských realizací ve sbírkách známých
světových umělců, soupravu rytých křišťálových
bloků obsahuje umělecká sbírka zpěváka Eltona
Johna, plastiku z bronzu v kombinaci s dřevem

plastika FAREWEL

antické téma zpracované dle
Platónova spisu Charmidés

ÿSAD STTRANS
STRAKONICE

S nádmobiré

jste na

ceste!
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NOVÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie obchodního centra Maxim,
čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme
Stanislava Pravdy jsem koupil osobně a jinak mám
na tři tisíce starých pohlednic Strakonic a několik
stovek fotek,“ napsal nám Jan Malířský. Ten stále
chodí s fotoaparátem v ruce a libuje si zejména
ve zvěčňování „okresních“ vesniček. Má ve zvyku
přečíst každý regionální tisk, který se mu dostane
do ruky. Spontánního dopisovatele jsme se
zeptali, jak výstavbu obchodního domu vnímal on
1967 Ohrada a židovské ghetto, foto: S. Pravda

volné prostranství, asi se přemýšlelo o tom, jak
ho využít a předpokládám, že tak nějak vznikl
nápad postavit obchodní dům Labuť. Dnešní
podoba toho objektu mi připadá, jakoby esteticky
lépe zapadala do té moderní části směrem od
mostu, která se tam rozvíjí,“ vyprávěl muž, který

asi 1967, foto: S. Pravda

Čtenářům, kteří nás kontaktují se zajímavými
náměty, děkujeme. Našel se mezi nimi jeden
takový, jenž vedení redakce přivedl k myšlence
poskládat mozaiku ze čtenářských střípků
o historii budovy obchodního domu Labuť,
nynějšího OC Maxim.
asi 1981 Labuť, foto: S. Pravda

„Jelikož sbírám věci kolem historie Strakonic
a okolí 39 let, nahromadil jsem tolik věcí, že je
těžké určit, kdo z nás je přesně dělal. Snímky od

nebo lidé z jeho okolí: „Víte, byla to rozporuplná
doba. Zrovna se bouralo původní přemostění
u hradu a Strakonice ztrácely svou historickou
podobu. Lidé byli rozčarovaní. Když pak vzniklo

1980, Obchodní dům Otava, foto: S. Pravda

se své lásce – fotografování – začal věnovat na
vojně. „Byl jsem u dělostřelců, nebyl tam žádný
fotograf a jelikož jsem měl chemicko-textilní
průmyslovku poslali mě na měsíc na fotograﬁcký
kurz do Rychnova nad Kněžnou, fotografování
jsem dělal dva roky na vojně a už mi to zůstalo,“
prozradil ještě.

Zapojte se do naší nové rubriky i Vy...
Noviny Maxim děkují všem svým čtenářům za přízeň. Dovolujeme si zveřejnit výzvu, že
zajímavé příběhy, svědectví a fotograﬁe přibližující historii obchodního centra, a které se
rozhodneme zveřejnit, oceníme poukázkou do kavárny Maxim v hodnotě 200 Kč.

KÉ E
C
I
N
D
E
Z BNÍ PRÁC

Přijďte si do „Modré“ pro svojí Berušku!!!
Nejvýhodnější spořící účet od 0-15 let,
zhodnocení do 5.000,- vkladu 1,5%,
od 5.000,- do 30.000,- vkladu 2,5%.
Výhody Berušky:
založení a vedení účtu – ZDARMA, vydání platební karty –
ZDARMA, jeden výpis měsíčně (poštou, nebo elektronicky)
– ZDARMA, výběry z bankomatu KB – ZDARMA, příchozí
transakce – ZDARMA.

více informací:
Bc. Radka Buchová, tel: 731 466 186
Bezděkovská 30, Strakonice
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Martina Vaněčková

2012, foto J. Malířský

1970 Ohrada, foto: J. Malířský, Pentagon

STAVE

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

Milan Bláha

tel.: 603 467 390
www.zednickepracemb.cz
e-mail: zednickepracemb@seznam.cz

• strojní omítání
• sádrové omítky
• fasády
• zateplování budov
• novostavby
• rekonstrukce bytĤ, domĤ
a prĤmyslových objektĤ

• rekonstrukce koupelen
a bytových jader
• práce s kamenem
(porfyr, andezit)
• obklady a dlažby
• stavby plotĤ
• pĤjþovna lešení

PODÍLELI JSME SE NA REKONSTRUKCI OC MAXIM (OD LABUġ) STRAKONICE

PRODEJNA VÝROBKģ
VODĕANSKÝCH DRģBEŽÁREN

DRčBEŽÍ RÁJ

AKCE

E
ODÁVÁM
NOVċ PR
MA
UěE- FAR
K
É
K
S
ě
FARMÁ
LOUŽNÁ

krĎtí horní kĆídlo 76,- Kê/1kg
êerstvý pstruh 195,- Kê/1 kg
V prodeji chlazený a mražený králík,
široký výbČr uzených a þerstvých
ryb. Každý týden krĤtí maso, krky,
stehna, prsa, kĜídla, mleté maso,
maso na guláš a droby. Prodej
bezlepkových výrobkĤ.
Dále prodej: drĤbežího, porcovaného,
chlazeného a mraženého masa, drobĤ,
uzených kuĜat, klobás, párkĤ, paštik,
tlaþenek, aspiku, sekané

Velké námČstí 9, Strakonice
Tel.: 383 396 253
mezi MěÚ Strakonice a kamenným kruhovým
objezdem u pivovaru

CIVA Trans
Nabízíme:

Více informací na stránkách www.civatrans.cz

AUTOBAZAR
autopolak@autopolak.cz
tel./fax: 383 380 268
mob: 608 919 979
Písecká 65/118, 386 01 Strakonice

Na kolech kolem
Bavorského
more
SobotaSobota23. èervna 2012
26. kvìtna 2012
odjezd:
odjezd:
5:00 z Rovné
v 6.OO h z Rovné
5:10 ze
(nákladka kol musí
Strakonic od
zaèít s pøedstihem)
Lidlu
v 6.10 h ze Strakonic
od Lidlu.
Na kolech do
termálních lázní

v

v

CENA: 670,- Kc

v

CENA: 550,- Kc

Autobusové zájezdy
do termálních lázní
Bad Füssing
termíny:
15. záøí 2012
13. øíjna 2012
27. øíjna 2012
10. listopad 2012
1. prosince 2012
8. prosince 2012
15. prosince 2012
Berchtesgadenorlí hnízdo
22. záøí 2012

Nejlepší ceny!
PØÍJEM VÝKUP AUT

LETNÍ SLEVY
UHLÍ ZAÈALY
Objednejte uhlí vèas!!
nabízíme: hnìdé uhlí “Bílina”
(kostka, oøech 1, oøech 2)

brikety, koks, kopaný a
chlumský písek
vše vèetnì dopravy
skládání dopravníkem do sklepa
objednávky: 383

37 23 44, 607 708 977

Váš dlouholetý dodavatel
FRANTIŠEK MARTÍNEK
Slovenská 211, Volynì
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Otava

Výměnný pobyt ZŠ Poděbradova – Partnerschule Taufkirchen 17.-19.4.2012
I v letošním roce byl jako tradičně zorganizován
pro žáky, kteří se učí německý jazyk, výměnný
pobyt do partnerské školy v rakouském
městečku Taufkirchen. Pobyt byl třídenní, aby se
žáci se svými rakouskými kamarády lépe poznali.
Pobytu, který proběhl ve dnech 17.-19.4.2012,
se zúčastnilo deset českých a deset rakouských
žáků ze 7. a 8. tříd obou škol.
Hned první den pobytu se žáci velmi sblížili,
opadl ostych při komunikaci v cizím jazyce, mohli
si v praxi vyzkoušet své znalosti německého, ale
i anglického jazyka. Po příjezdu do partnerského
města na nás čekali žáci 7. a 8. ročníku s p.
ředitelem Josephem Kurz a p. učitelkou
Angelou Aichinger , která s paní učitelkou
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Mirkou Haladovou připravila již v pořadí
několikátý výměnný pobyt.
Po oficiálním přijetí panem ředitelem jsme
se občerstvili, prohlédli část školy, naobědvali
se ve školní jídelně a pak už jsme se rozjeli
do svých hostitelských rodin. Ty měly pro
nás připravený program pro oba následující
dny. A tak se většina z nás mohla radovat
z návštěvy „Baumkronenweg“ - nádherné
stezky v korunách stromů, někteří z nás vyrazili
na prohlídku Pasova či do místní pizzerie na
večeři.
Druhý den jsme společně navštívili výuku
v nádherné nové škole a po dvou hodinách
odešli na exkurzi do místní fabriky HÖGL , kde
se vyrábí dámská a pánská obuv. Poté nás přijal
starosta obce Taufkirchen, provedl nás obecním
úřadem a pozval všechny do místní cukrárny.
Pokračovali jsme prohlídkou místního kostela,
kde nás nejvíce zaujaly varhany. Mnozí z nás měli
možnost si i vyzkoušet zvuky některých píšťal.
Po obědě jsme odjeli na výlet do barokního
městečka Schärding. Po jeho prohlídce jsme se
už rozjížděli opět do rodin svých partnerů.
Poslední den začal opět výukou ve třídách
našich kamarádů. Ve třetí vyučovací hodině
jsme se sešli už všichni v jedné třídě a proběhla

v kruhu bouřlivá diskuze v německém jazyce,
kde jsme si vyměňovali dojmy o pobytu. Pak jsme
si prohlédli zbytek prostor nové taufkirchenské
školy, ze kterých nás nejvíce zaujala tělocvična
a prostory pro výuku pracovního vyučováníkuchyňka a dílny. Pak před námi zůstala už
poslední část programu našeho pobytu prohlídka místního muzea, které se nachází
v přízemí školy. Po dobrém obědě jsme se
všichni rozloučili. Během cesty domů jsme už
přemýšleli, jak své kamarády přivítáme zase my
přibližně za rok u nás ve Strakonicích.
Výměnné pobyty jsou velkou motivací pro
učení cizích jazyků, bez jejichž znalostí dnes
mladá generace těžko obstojí.
Mgr. M.Haladová a žáci ZŠ Poděbradova

Bezpečný nákup přes internet ve Strakonicích a okolí na

www.penta.cz

Akční ceny, výprodejové nabídky, 6000 položek ihned skladem ve Strakonicích,
zbytek do 24 hodin od objednání. O možnosti vyzvednout zboží budete
informování e-mailem a SMS zprávou.
PENTA CZ, s.r.o. Povážská 266, 386 01 Strakonice, tel.: 383 369 100, e-mail: obchod@penta.cz

Foto video · Počítače, komponenty, kancelář · Parfémy a kosmetika · Chovatelské potřeby · TV-Audio · Bílé zboží
Hračky · Telefony, GPS · Zabezpečovací a protipožární technika · Síťové prvky · Hobby, zahrada · Pokladní systémy

... z pohodlí vašeho domova
Výška (cm): 85.00
Šíĝka (cm): 60.00
Hloubka (cm): 42.50

Odšģavėovaÿ Catler
JE 4010
Pĝíkon 1200 W
Vyroben z nerezové oceli

4 741,- KĆ

+ SLEVOV
Á
POUKÁZK
A DO
TESCA 50
0 KĀ

automatická praþka

Samsung
WF0500NUV

plnČná zepĜedu Max. poþet
otáþek za minutu: 1000
Energetická tĜída: A+

5 790,- KĆ
TELEVIZE
SAMSUNG
UE22ES5000

Gril Gusto Woki
Wok

Multifukþní Gril/Wok ke
grilování, vaĜení, uzení
Výška 101cm
ŠíĜka 53cm
Délka 73cm

Full HD 1920x1080
Mega dynamycký
kontrast.
Slim design

3 998,- KĆ

5 899,- KĆ

La Prairie oÿní
krém
Luxusní zpevĖující a
vypínací oþní krém,
dodává pleti výživné
látky a bohatou
hydrataci

3990,-KĆ

Bĕžná cena: 6 990,- KĆ

SWISSDENT
Extreme Whitening
bČlící zubní pasta
pro kuĜáky, obsahuje
„baking soda“, který
napomáhá odstraĖování
velkých pigmentací.

299,- KĆ

KOMPOSTÉR
600 L
je vhodný pro
zpracování biomasy
nejen ze zahrady
jako je listí, tráva
atd...

-28%
ušetĢíte

347 KĀ

876,- KĆ

Bĕžná cena: 499,- KĆ

leasing
Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Nabídka platí do 11.6.2012 nebo
o do vyprodání zásob. O aktuálním stavu se informujte na www.penta.cz. Zboží k vyzvednutí na prodejně PENTA CZ, Povážská 266, Strakonice 386 01
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NOVÝ SECOND HAND
VE STRAKONICÍCH

VELKÝ VÝBER NÍZKÉ CENY

4.- 6.6. sleva 50%

7. - 8.6. vše za 10Kc

Jihočeši 2012 – falešný make-up na starých tvářích
S velkou pompou se vrhlo na jihočeskou
politickou scénu nové hnutí, nazývané podbízivě
a oportunisticky Jihočeši 2012. Hodlá kandidovat
v podzimních volbách do krajského zastupitelstva
a slibuje doslova (jihočeský) ráj na zemi.
Podívejme se společně, kdo za tímto hnutím stojí
a co od něj můžeme ve skutečnosti očekávat.
Ostřílené pijavice, vysávající naše peněženky
Hlavními tvářemi hnutí jsou pánové Michal Doktor,
Luboš Průša, Pavel Vondrys, Pavel Pavel a Juraj
Thoma. Všichni známí politici, všichni bývalí
členové ODS. V nezvykle otevřeném rozhovoru
pro časopis Respekt Pavel Pavel doslova prohlásil:
„Jsme ostřílení politici.“ Ano, s tím se s ním dá
souhlasit. Všichni jsou v politice tak dlouho, že
už si ani nemohou pamatovat, co to je vydělávat
si normální prací. Například strakonický starosta
Pavel Vondrys vstoupil do politiky v roce 1994
ve svých třiceti letech. V politice je již 18 let!
Michal Doktor je poslancem nepřetržitě od roku
1998 rovněž od svých třiceti let. Tedy již 14 let.
Se zbývajícími členy „ostřílené party“, Pavlem
Pavlem, Jurajem Thomou a Lubošem Průšou, je
to obdobné. Všichni jsou jako pijavice přisátí na
veřejné rozpočty (tedy naše peněženky), odkud
vysávají peníze na své živobytí.
Pomlouvají sami sebe?
Všichni pánové bez výjimky se ke svým funkcím
a plným korytům dostali v dresu ODS. Nyní na
14

ODS házejí kýbly špíny a kydají na ni hnůj. Přitom
ještě na jaře 2010 byl Michal Doktor do parlamentu
zvolen na kandidátce ODS. Přitom ještě na jaře
2010 Pavel Pavel objížděl všechna místní sdružení
ODS na strakonickém okrese a podbízel se jim
jako jejich oblastní lídr na kandidátce ODS do
parlamentu. Přitom ještě na jaře 2010 se o totéž
pokoušel Luboš Průša, který osobně navštívil
oblastní sněm ODS ve Strakonicích a snažil se
získat nominaci dokonce na krajského lídra ODS!
Tehdy pro ně všechny byla ODS ještě mateřskou
stranou. Nyní je pro ně ODS stranou kmotrů.
Zajímavý názorový veletoč, hodný korouhvičky na
kostelní věži.
Kážou vodu, pijí víno
Jako jeden z hlavních cílů si Jihočeši 2012
vytkli rozbít v krajském zastupitelstvu současnou
koalici ODS – ČSSD. Toto spojení jim přijde jako
nemravné. V jejich případě jim ale ani v minulosti,
ani v současnosti nijak nevadilo, a nevadí!
Poslanec Michal Doktor byl poslancem i v době
tzv. opoziční smlouvy, uzavřené mezi ODS a ČSSD
na republikové úrovni. Starosta Pavel Vondrys už
čtvrté (!) volební období starostuje ve Strakonicích
s nezbytnou podporou ČSSD. Dokonce veden
neukojitelnou touhou po zachování svého
starostenského křesla a všech prebend jako první
připustil, že ČSSD má nyní ve strakonické radě
převahu. V Českých Budějovicích zase vytvořil

stávající koalici s ČSSD primátor Juraj Thoma.
Mluvit si do toho nenecháme
„Kdybychom se otevřeli, mohli bychom skončit
dřív, než jsme začali. Když si do hnutí pustíme lidi
z ulice, není vyloučené, že přitáhnou své známé
a pak získají i většinu.“ To nejsou slova Kim Irsena či Alexandra Lukašenka, jak by se mohlo
zdát. To jsou slova Pavla Pavla, který se snaží
o nápravu demokracie. A jak je vidět, začal
ve vlastní straně. Jihočeši 2012 nabízí svým
příznivcům členství dvojího druhu. Jejich členem
se nemůže stát jen tak někdo. Členem může být
pouze elitní ostřílený politik, který už má něco
„za sebou“. Takový zkušený politruk, chtělo by
se říct. Ostatním je nabízeno jen druhořadové
členství v podobě tzv. registrovaných příznivců.
Registrovaní příznivci mohou Jihočechům z roku
2012 fandit, mohou je volit, mohou za ně dokonce
i kandidovat, ale rozhodovat nemohou. To je
vyhrazeno jen jihočeským bohům, těm pravým
elitám z vybraných elit.
Není všechno zlato, co se třpytí a často bývá
navrch huj a pod ním fuj. Jihočeši 2012 nabízí
zrecyklovaný tovar, kterému už dávno prošla
doba stravitelnosti. Volby ukážou, nakolik skuteční
Jihočeši tento trik odhalí a vyhnou se tak otravě ze
zkaženého zboží.
Tomáš Hajdušek

RK Hrdlièka-Hrdlièková

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

Velké nám. 142, Strakonice 383 321 233
www.hrdlicka-reality.cz 608 118 646

Velká rekonstruovaná
chalupa ve Starovì
se zahradou a zahradním
domkem. Na bydlení
i podnikání.
2.290.000,- Kè

Chalupa v Kestøanech, 550.000,- Kè
Byt 2+1 po rekonstrukci, 1.190.000,- Kè
Zdìný byt 2+1, 850.000,- Kè
Další nemovitosti na www.hrdlicka-reality.cz
Kompletní servis služeb pøi prodeji, poradenství.

Po - Pá 9.00 - 12.00

DÁREK
ZDARMA
13.00 - 17.00. So 9.00 - 12.00

www.jkmoto.cz

MOTOCYKLY I MOTOOBLEÈENÍ ZA SKVÌLÉ CENY
prodej nových skútrù, motocyklù i ètyøkolek, motoobleèení,
pøileb, doplòkù a pøíslušenství,záruèní a pozáruèní servis,
zajištìní financování, splátkový prodej, pojištìní

Novì v nabídce ELEKTROKOLA Jezdíme za 5 Kè / 100 km!!!

Po pøedložení
kuponu
obdržíte
ke každému
zakoupenému
kolu
nebo skútru
dárek zdarma.

a ELEKTROSKÚTRY GUEWER!!!

Zajímavá nabídka pro pohybuchtivé kluky
Úspěšný druholigový basketbalový klub SKB
Strakonice hledá nové hráče do svých družstev
minižáků (hráči roč. nar. 2001 a ml.) a žáků
(hráči roč.nar. 1988 a ml.), která prošla úspěšně
právě skončenou sezónou 2011/2012. Minižáci
ve své premiérové sezóně v OP obsadili pěkné
7. místo a sehráli celou řadu zajímavých zápasů.
Žáci U15 startovali v žákovské divizi a po
výborné sezóně nakonec vyhráli „B“ skupinu
této republikové soutěže. Obě družstva vede
trenér Milan Janda.
Klub připravil pro nováčky zajímavou novinku.

vždy v úterý (16.00-17.00)
v pátek (15.15-16.15)
žáci tamtéž
v úterý (17.00-18.00)
a v pátek (16.15-17.30).

V květnu a červnu 2012 si mohou basketbal vyzkoušet
zcela zdarma na trénincích zmíněných týmů.
Minižáci trénují v tělocvičně ZŠ Poděbradova

Kontakt na trenéra: Milan Janda
tel. 605575181
e-mail: janda@gymstr.cz
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Srdeène vás zveme na
V

DETSKÝ DEN
1.èervna 2012

od 14.00 - 17.00 hodin

program v OC Maxim:

MALOVÁNÍ NA OBLIÈEJ
KRESLENÍ
a
MALOVÁNÍ
Soutìž o nejhezèí obrázky. Malé kreslíøe odmìníme
balíèky kosmetiky vìnované drogerií DM
o

LAKOVÁNÍ NEHTU ZDARMA

(2. patro- p. Chadrabová)

v

v v

BAREVNÁ LEDOVÁ TRÍST
(2. patro Modrá pyramida)
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.. a plno další zábavy

