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V Blatné si dítě na zahradě mateřské školy
poranilo ruku o injekční stříkačku
Blatná - Mimořádně bylo na posledním
zasedání zastupitelů jako první bod programu
zařazeno projednání petice občanů, kteří žádají
vedení města o vyřešení drogové situace
ve městě. Nespokojenost lidí s chováním
skupinek narkomanů, které se scházejí v centru
u Husových sadů a v blízkosti školek, trvá řadu
let. Situace vygradovala poté, když se jedno z dětí
7. června u plotu na pozemku MŠ píchlo do ruky
o injekční stříkačku s jehlou. „Zajištěná stříkačka
je podrobena znaleckému zkoumání policejními
znalci z oboru biologie, chemie a daktyloskopie.
Tato zkoumání by měla vést nejen ke zjištění osoby,
která injekční stříkačku odhodila na zahradu školky,

ale i ke zjištění, jakou látku stříkačka obsahovala,“
konstatovala policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
Na zastupitelstvu starosta města Bohuslav
Navrátil lidem vysvětlil, kolik jednání už s policií,
pracovníky sociálních služeb i s vedením
Preventu absolvoval: „Razantní řešení, jak vytlačit
narkomany z blízkosti školek a centra, neexistuje.
Policisté narážejí na nedostatečnou legislativu,
navíc je jich zde na obvodním oddělení málo. A to
nemluvím o tom, že na celou drogovou scénu
okresu jsou přiděleni pouze dva kriminalisté,
to je prostě nepochopitelné.“ Městská policie
o počtu pěti mužů také nemá možnost, jak zajistit
v problémových místech bezpečí 24 hodin denně.
pokračování na str. 2

SPECIÁLNÍ NABÍDKA POKRMÙ
PRO VÁS

LETNÍ TERASA UBYTOVÁNÍ
170 míst k sezení

OKNA • DVEØE
Strakonice

NEJLEVNÌJŠÍ

NABÍDKA V REGIONU

tel.: 728 431 340 • liskovecjiri@centrum.cz

ITÁLIE NA VÁŠ STÙL


































Velké námìstí 142, 386 01 Strakonice

tel.: 383 321 233

www.hrdlicka-reality.cz

NESTYÏTE SE K NÁM VRÁTIT

Usedlost Milejovice
990.000,- Kè

Chata, zahrada
ST, 290.000,- Kè

Chalupa M.Turná
499.000,- Kè

Chalupa Zechovice,
199.000,- Kè

Garsonka
Šumavská
449.000,- Kè

Byt 2+1
Strak. II,zdìný
799.000,- Kè
Byt 1+1
Katovice,
449.000,- Kè

Usedlost Kestøany,
399.000,- Kè








































 





































































NOVÌ V NABÍDCE: 


























 








































































































 
















 

























 










 




Rest Nápoje
velkoobchod s nápoji
maloobchod

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

s.r.o.

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

smìr Písek
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V Blatné došla lidem trpělivost: dítě si na zahradě mateřské školy
poranilo ruku o injekční stříkačku, kterou tam odhodil narkoman
O situaci na policejním obvodu informovaly Listy
Strakonicka /nyní Strakonický deník/ počátkem
roku 2004, když odtud během jediného roku odešlo
sedm policistů s nejdelší praxí. Zatímco sehraný
tým policistů ještě v roce 2002 držel nejlepší
objasněnost v okrese, po odchodu zkušených lidí
spadla během jediného roku Blatná v objasněnosti
v roce 2003 na poslední místo. A nyní tam
z původních dvaceti mužů slouží pouze devět. „Je
pravda, že v současné době je skutečný početní
stav policistů nižší než stav tabulkový. Úkoly policie
jsou však plněny standardně a jsou zajišťovány
nejen policisty z Blatné, ale i policisty jiných
organizačních článků pořádkové policie, dopravní

policie a služby kriminální policie a vyšetřování
v rámci Územního odboru Strakonice,“ uvedla
policejní mluvčí.
Bývalý starosta Josef Hosperger zavzpomínal,
jak se ve své funkci o vyřešení problému zajímal:
„Je pravda, že kompetence policie jsou jen
v tom, že mohou narkomanům znepříjemňovat
život pokutami. Když jsem měl možnost setkat
se a mluvit o problému s tehdejším ministrem
Langerem, dopadl jsem tak, že se mi vysmál.“
Celá debata na zastupitelstvu směřovala k tomu,
že by petice občanů měla podpořit vedení
města v tom, aby oslovilo politiky, kteří by začali

zpracovávat potřebné změny v legislativě. Mluvilo
se také o demontování laviček, které narkomané
využívají, nebo vybudování zdí či vysokých plotů,
které by před nimi děti lépe ochránily. „Chápu
zoufalství rodičů. Ale je tu něco špatně, pokud
se slušní musejí podřizovat nepřizpůsobivým,“
neodpustil si zastupitel Miroslav Vaněček.
Petiční archy byly k dispozici do začátku
července a poté vedení města bude hledat řešení.
Poslanec Martin Gregora potvrdil, že už o situaci
ví: „ S panem starostou Blatné jsem mluvil a rád
budu nápomocen. Jediné skutečně účinné řešení
je včasné očkování dětí proti žloutence, což se dělá
a podporuje. Pak je to boj s drogovou kriminalitou
jako celek, což se nedaří v celém světě. Pomáhá
prevence. Budu ale nápomocen, jak to jen půjde.“
Strakonická policejní mluvčí dále doplnila, že ve
spolupráci s blatenskou městskou policií začala
provádět prevenci v mateřských školách, která
je zaměřená na nebezpečí nákazy z použitých
injekčních stříkaček: „Tato prevence smysl má.
Některé děti překvapeně přiznaly, že by injekci ze
zvědavosti do rukou vzaly. Nemají v tomto věku
ještě představu, jak stříkačka vlastně vypadá.
Proto jim je ukazujeme a vysvětlujeme, za jakých
bezpečnostních pravidel je strážníci sbírají a proč
na ně děti nesmí sahat.“
Martina Vaněčková
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Sleva se vztahuje na vybrané brýlové obruby. Nabídka platí při zakoupení kompletních brýlí
alespoň s tenčenými plastovými čočkami s antireflexem od 20.5. do 20.7.2012 nebo do vyprodání zásob. Akci nelze kombinovat s jinými slevami. Více informací v prodejnách Axis Optik.
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Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

Kavárna Kafíèko
TANEÈNÍ VEÈERY
živá hudba

FIREMNÍ
A SPOLEÈENSKÉ
VEÈÍRKY otevøeno dennì
tel.: 601 592 393, 723 385 212
Palackého nám. 102

hledáme:
zamìstnance na pracovní pozici
pro SPRÁVU A DOPLÒOVÁNÍ DAT
požadavky:
- støedoškolské vzdìlání
- preciznost
- chu se uèit
- znalost Microsoft Word a Excel

V pøípadì zájmu zašlete nejprve Váš životopis
na níže uvedený e-mail. Pozvání do druhého kola
spojeného s osobním pohovorem
bude odesláno na Váš e-mail do 2.8.2012.

hosticka@penta.cz, 602 724 426
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AKCE SEKERY
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Je to srdeční záležitost, za kterou Strakonice vděčí Josefu Režnému,
říká o mezinárodním dudáckém festivalu ředitelka Eva Dresslerová
kromě jednoho festivalu absolvoval všechny ročníky.
Totéž se dá říct o holandském Hailenderu. A letos
se nám vracejí Bretaňci, které jsme v posledních
dobách neviděli, ale pamatujeme si na ně ještě
z dob, než se jejich soubor rozdělil. Bretaňci patřili
vždy k takovým spolehlivým pilířům festivalu, takže
se na ně těšíme.

Strakonice – Letošní Mezinárodní dudácký festival
(MDF) je jubilejní, dvacátý, a to už stojí za to,
abychom se mu pokusili nahlédnout „pod pokličku“.
Ředitelka Městského kulturního střediska Eva
Dresslerová si našla čas a některé zajímavosti
a osobní postřehy pro noviny Maxim prozradila.
Už před rokem 1989 měl MDF velký zvuk u nás
i ve světě. Když přešla jeho organizace z okresního
střediska na městské, musela jste rychle naskočit
do rozjetého vlaku. Vzpomenete si na to?
Uvědomovala jsem si, že je to akce, od které se
hodně očekává a my jsme na přípravu měli necelý
jeden rok. Laťka byla nastavena vysoko a mámli být upřímná, musím přiznat, že jsem při převzetí
festivalu několik dní nespala. Vzala jsem si do
hlavy, že to nesmí skončit ostudou. Navíc už tehdy
nebyl festival žádnou levnou záležitostí a s tím
také souvisela určitá zodpovědnost. Ačkoli mi bylo
nápomocno několik profesionálů a cítila jsem, že
by to mělo dopadnout dle našich přání, přesto moje
tréma s blížícím se termínem zahájení festivalu
nepředstavitelně gradovala.

u těch zahraničních? Nedojde občas k nějakému
překvapení?
S žádostí o doporučení se v tomto směru obracíme
na Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
a oslovujeme i prezidenty národních sekcí (CIOFF
a IOV). Ale i tak se stane, že jsme občas překvapeni
nejen mile, ale i nemile. Historka stará řádku let je
s někdejším tureckým souborem, který ale nemá
nic společného s tím, který nás navštěvuje v poslední
době. Každý chápe, že náš festival se od jiných
folklorních odlišuje tím, že základním pravidlem je
hra na dudy. Jenže tehdy Turci přijeli, a dudy neměli.
A pan Režný je hned po příjezdu na nádvoří na první
zkoušce postavil do latě, křičel na ně a byl opravdu
rozčílený, že nedodrželi, co slíbili. Představte si, že
jim řekl, ať jedou domů. Takže svatosvatě přísahali,
že jim dudy pošlou letadlem do druhého dne. My
jsme druhý den vyslali auto na letiště, kde vyslaná
delegace téměř slavnostně předala dudy, které se
s obrovskou úlevou dovezly do Strakonic. A výsledek
byl, že je při vystoupení jeden z Turků držel v rukou.
Pouze držel, neboť na ně nezahráli ani tón.

Zmiňme tedy ty, kteří Vám pomohli.
Organizaci měl na okresním středisku na starost
Zdeněk Fál, který mě v tom „nenechal“, radil mi
při přípravách. Na několika předešlých ročnících
spolupracoval v programové radě režisér Zdeněk
Podskalský. A já dodnes považuji za obrovské štěstí,
že mi u mého prvního ročníku stihl pomoci - vzhledem
k tomu, jakou jsem měla trému. On na rozdíl ode
mne už bral festival jako odpočinkovou záležitost.
Když přišel den D, festival byl zahájen, všiml si režisér
třasu mých rukou, vzal mě za ně a řekl: Paní Evinko,
jdeme na vodečku. Připili jsme si a věřte mi, až po
jeho boku jsem si dokázala vychutnat tu výjimečnou
atmosféru i hezký pocit, že jsme to zvládli.
Příprava MDF začíná vždy bezprostředně po
skončení předchozího ročníku. Ustanoví se nový
realizační tým a programová rada. Určí se záměr
nového ročníku a podle toho se vybírají soubory.
U těch českých se zorientujete snáze. Ale co
4

Je nějaký zahraniční hudebník, bez kterého by
Vám na festivalu bylo smutno? Naučil se někdo
z nich třeba česky?
Ještě před revolucí byl tou osobností přítel Josefa
Režného John Foster Charleton z Anglie. A ten sem
přivedl Neila Smitha, který už zpívá i mluví česky.
Váže se k němu spousta veselých historek. Jedna
vystihuje jeho srdečnost, díky které se okamžitě
stává miláčkem všech. Ještě v dobách, kdy nebyly
mobily, nebyl John ani jeho kolega k nalezení. Hledali
jsme je na pokojích a zjistili, že chybí i jejich dudy.
Představte si, že si stopem zajeli do Plzně, kde
se nějakým záhadným způsobem ocitli na půdě
plzeňského pivovaru, a tam rozjeli takovou zábavu,
že je propustili až někdy nad ránem, kdy se nám tedy
plní dojmů vrátili zpět do Strakonic.
Pro nezasvěcené vypadá Josef Režný na fotografiích jako příjemný usměvavý pán, přitom prý je
dost přísný. Popsala byste ho vlastními slovy?
Jako velmi energická a přímá osobnost šel vždy
za svým cílem, a myslím, že by i Prácheňáci mohli
dosvědčit, že ta disciplína za něj byla dosti tvrdá.
A díky své povaze dokázal to, co dokázal. Byl
autoritou, ochotně se věnoval přípravě festivalu, byl
k dispozici rok a půl, to málokdo udělá a znalostmi
se mu nikdo nevyrovnal. Je to nenahraditelný
člověk, mám ho hrozně ráda, spolupracovala jsem
s ním dvacet let. Občas jsme se nepohodli, oba si
trvali na svém, ale vždy jsme to uměli vyřešit. Moje
přesvědčení je, že by se bez Josefa Režného MDF
nikdy nedostal tak daleko, kde je.
MDF se podařilo zavést jako značku, která nemá
konkurenci. Ale dnes existuje taková přehršel
festivalů, že asi není snadné udržet si náklonnost
sponzorů.
Platí pravidlo, že čím víc peněz donátor dá, tím
náročnější jsou jeho podmínky. A my se je snažíme
vždy striktně splnit. Například temelínské společnosti
vše dokládáme fotograficky i komentářem
přesto, že si je jezdí sami kontrolovat. Kontroly
jezdí i z Ministerstva kultury ČR a z jihočeského
krajského úřadu, kteří nás také pravidelně podporují
formou nejrůznějších grantů.

Některé soubory se do Strakonic často vracejí,
s některými se opětovně setkáte třeba po delším
čase. To asi musí být spojeno s emotivními
prožitky?!
Tak celý festival je srdeční záležitost, skotský soubor

Zkazilo Vám někdy celý jeden festival počasí?
Ne, nepamatuji to. Naopak jsme spíš vždy měli
štěstí, že když už se počasí pokazilo, tak těsně po
dokončení průvodu a podobně. Takže doufám, že na
nás smůla v této podobě nečeká letos.
Martina Vaněčková

KNIHKUPECTVÍ S KAVÁRNOU
STRAKONICE

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

(Vedle polikliniky)

Dìkujeme našim zákazníkùm za masivní využívání
KNIŽNÍCH KUPONÙ
platných od 1.1.2012

Ke každé knize od nás
obdržíte KNIŽNÍ KUPON

PEDIKÚRA:

mediciální pedikúra
odstranìní kuøích ok
odstranìní
zarostlých nehtù

(Tento Vám odeèteme od dalšího nákupu)

U NÁS UŠETØÍ OPRAVDU KAŽDÝ

MANIKÚRA:

lakování
gel- lak na pøírodní nehty
nehtová modeláž
gel- akryl

pro ženy i muže

Písecká 904
(u Mountfieldu)
Strakonice

J.A.Komenského 1076,Blatná

Dopravní 34
Strakonice

VÝPRODEJ
vystaveného
zboží z dùvodu
obmìny zásob

STAVE

Milan Bláha

!

VYSTAVENÉHO
www.zednickepracemb.cz
Z DÙVODU
e-mail: ZBOŽÍ
zednickepracemb@seznam.cz
OBMÌNY ZÁSOB

• strojní omítání
• sádrové omítky
• fasády
• zateplování budov
• novostavby
• rekonstrukce bytů, domů
a průmyslových objektů

SLEVA

Prokopova 339, 397 01 Písek

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

VÝPRODEJ
VYSTAVENÉHO
ZBOŽÍ Z DÙVODU
OBMÌNY ZÁSOB

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

VÝPRODEJ
tel.: 603 467 390

!

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

10 - 50%

SLEVA
10 - 50%

KÉ E
C
I
N
D
E
Z BNÍ PRÁC

Komplexní právní
služby pro klienty.

• rekonstrukce koupelen
a bytových jader
• práce s kamenem
(porfyr, andezit)
• obklady a dlažby
• stavby plotůPísecká 904 (u Mountfieldu)
Strakonice
• půjčovna lešení

10 - 50%

J.A.Komenského 1076,Blatná

34, Strakonice
PODÍLELI JSME SE NA REKONSTRUKCI OC MAXIM (ODDopravní
LABUŤ)
STRAKONICE

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

SLEVA

10 - 50%

VÝPRODEJ

VYSTAVENÉHO ZBOŽÍ
Z DÙVODU OBMÌNY ZÁSOB
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Písecká 904 (u Mountfieldu)

NOVÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie obchodního centra Maxim,
čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!
Do nové rubriky přispěl s dalšími fotografiemi opět
pan Malířský a rovnou připojil i pár informací o tom, kdo
a kde měl svůj krámek, obchod nebo živnost.
Ulice od bývalého Zelenkova mlýna až po bývalý
hostinec „Myšina“ se jmenovala Poděbradova třída
(někdy nazývána Kostelní), dnes U Sv. Markéty.
Rád bych připomněl, jak to tady vypadalo v období
první republiky. I když zde nebylo mnoho domů, bylo zde
rušno. Projděme si domy, ve kterých bývali živnostníci:
V č.p. 64 bývalo řeznictví paní Josefy Cimické, v č.p.

Foto z demolice v letech 1970/71

č.p. 68 Josef Mach, drogista, v č.p. 69 obuvník a
galanterie Ferdinanda Raby a smíšené zboží Stanislava
Zábranského, v č.p. 70 Stanislav Rokyta měl sklenářství
a pánský krejčí Alois Spálenka provozoval konfekci. V
č.p. 71 hodinář Miroslav Stříbrný a zubař MUDr. Josef
Jírek, v 74 Ferdinand Glatte knihařství, v č.p. 75
provozoval hostinec Matěj Šíp, dílnu tady měl pánský
krejčí Jindřich Vaněk a Stanislav Samec prodával šicí
stroje. V č.p. 78 byla kůže a galanterie Oskara Raimana
a cukrářství Františka Hocha, v č.p. 79 měl Vladimír
Knoll zeleninu a Václav Knoll byl autodrožkař. V domech

U sv. Markéty (dříve Poděbradova třída)

65, smíšené zboží Karla Třeštíka, cukrářství Josefa
Bardona, papírnictví Anny Brabcové a holičství Jana
Koubka, v č.p. 66

hodinářství Václava Kubů, smíšené zboží Adolfa
Kulhánka a svou živnost zde měl zlatník a lakýrník
Otakar Havlík. V č.p. 67 byl řezník Jaroslav Janák, v
současnost

Poděbradská třída

Foto z demolice v letech 1970/71

Foto z demolice v letech 1970/71

Pohled z věže zámecké

proti sv. Markétě v č.p. 115 vedl Jaroslav Pokorný
galanterii a Anna Kropáčková mydlářství, v č.p. 116
Václav Zelenka mlýn a pekařství. Toto je dokladováno
na přiložených starých pohlednicích. Majitelé i firmy se
měnili, jak je vidět na fotografiích z let 1970/71, kdy
došlo k demolici celé této části. To zde již byla mlékárna,
pohřební služba, gramodesky a gramofony, turistická
kancelář, zelenina, sklo a porcelán, později občerstvení
a prodejna potravin ESO.
redakce, Jan Malířský

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 fotografi
e přibližující historii obchodního centra, a které se rozhodneme zveřejnit,
oceníme poukázkou do kavárny Maxim v hodnotě 200 Kč.
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Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Povážská 266, Strakonice 386 01
724 117 302

NOVÝ SECOND HAND
VE STRAKONICÍCH

VELKÝ VÝBER NÍZKÉ CENY

TRICKA 29,- KALHOTY 49,- SVETRY 59,C.A.Dana Kotrchová
Na Ohradě 94, Strakonice
tel.: 383 322 789
e-mail: strakonice@marco-polo.cz

LÁZNĚ • EXOTIKA • POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
SVATEBNÍ CESTY a další
Costa del Sol hotel 3*polopenze 8dní
11990,- odlet Praha
24.7.
(výlet do Málagy)
Francie, Paříž 2x hotel bez stravy, průvodce 4900,- bus Strakonice 25.7.
Pobaltí – okruh 4x ubytování se snídaní, průvodce, 7490,- bus Plzeň
30.7.
Řím a Neapolský záliv, 2x hotel se snídaní, průvodce 4790,- bus Strakonice 8.8.
Turčianske Teplice, hotel 5x polopenze
bus Praha
21.8.
(průvodce, 8x léčebná procedura)
Indický zlatý trojúhelník 5x hotel se snídaní 32990,- + vízum odlet Praha 13.10.
(s českým průvodcem, transfery, vstupy)

Slunnou Itálií od severu k jihu, hotel 3* 4x polopenze , 7990,- bus Plzeň 6.8.
(luxbus, výlet na ostrov Ischia Sorrento, Řím, Florencie, Vesuv, průvodce)
Sicílie hotel 3* polopenze 8dní
12990,- odlet Praha 28.7.
Ischia hotel 3* polopenze 8dní
9990,- odlet Praha 28.7.
Bulharsko penzion- bez stravy 11dní
8590,- odlet Praha 31.7.
Velký okruh Irskem a Anglie, bez stravy
8990,- bus Strakonice 26.7.
(7x nocleh ,trajekt, průvodce)

E
C
AK

12 490 kc
v

kolo Kellys Spider

hydraulické kotoucové brzdy
v
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NOVÁ VANA DO STARÉ BEZ BOURÁNÍ
Český
výrobek !!!

Na webových stránkách www.renovo.tym.cz se
můžete inspirovat krásným vybavením do koupelny
a získat více informací ohledně jejich služeb.
Renovo má i velmi přehledný, jednoduchý e- shop,
který nabízí sprchy, zástěny, keramiku, nábytek,
baterie, doplňky ale také kategorii luxusní zboží,
ve které najdete velmi kvalitní vany, infrasauny,
hydromasážní vany, bazény a další.
Nyní vám chce firma Renovo představit nejlepší
možný způsob renovace vaší poškozené vany.
Tento systém je na trhu již 10 let a umožňuje

použití vany za 24 hodin po montáži. Celková
renovace trvá dvě hodiny a je zcela bez bourání
a poškození obkladu. Tím pádem nehrozí žádný
nepořádek a odpadá velký úklid, který by po
výměně běžné vany následoval. Je tedy ideální pro
náročné hospodyně.
Použitým materiálem na výrobu všech druhů
vložek je akrylát, který se používá na výrobu
klasických akrylátových van nabízených na trhu.
Akrylátová vložka se vloží do staré vany a je to.
Poskytují záruku 5 let, avšak životnost akrylátové

vany je prakticky neomezená.
Akrylátové vanové vložky, jsou vysoce kvalitní,
vyrobené ze 100 % akrylátu. V  současné době
lze nalézt na našem trhu dva typy akrylátových
van a to vyrobené ze 100 % akrylátu či ABS desek
s akrylátovým povrchem.
!! POZOR !! na nekvalitní laminátové a plastové
vložky. Praskají a loupe se z nich barva.
Akrylátová vložka musí mít minimálně 7 mm. Nejde
jen o sílu akrylátu, ale také o možnou údržbu
akrylátové vany. Při poškození naší vložky je možné
akrylát jednoduše zabrousit a vana vypadá zase
jako nová, což u běžných ABS desek nelze, protože
síla akrylátu je u nich v desetinách milimetru.
Akrylátová vana má spoustu výhod.
Vysokou životnost oproti ABS, velmi dobrou
zvukovou a tepelnou izolaci. Je hygienická
a snadno se čistí. Je UV-rezistentní a snadno se
používá a opravuje. Je velmi lehký snadno se s ním
manipuluje. Akryl je vnímán jako teplý materiál, jak
fyzicky, tak i vizuálně.
Sečteno a podtrženo vana jako nová, žádné
bourání, žádný nepořádek a navíc krásný vzhled
vaší koupelny a to vše během pouhých dvou hodin.
Barbora Dvořáková

Láska ke koním dovedla Lucii i za volant amerického kamionu
Ano, byla jsem na stáži v Belgii a v Německu, kde
jsem získala cenné zkušenosti jak v ježdění, tak péči
o koně. K řízení kamionu musím říci, že dnes si se
svými koňmi jezdím na závody sama. V devatenácti
letech jsem se s tím musela poprat a dopadlo to
výborně - bez škrábanců.

Strakonická rodačka Lucie Poláková (30 let) se do
historie skokového poháru zapsala tím, když se v roce
2005 jako vůbec první žena probojovala do finále
tohoto závodu. Ve světě jezdectví už má své jméno.
A to i přes to, že koně nebyli prvoplánově těmi, kterým
se rozhodla zasvětit svůj život.
Jako holčička jste se věnovala baletu. Jak se
to stalo, že se rekreační vyjížďky na koně změnili
v celoživotní povolání?
Koně mě fascinovali už od malička. V devíti letech
jsem začínala jezdit na ponících. Závodit ve skocích
jsem začala podstatně déle, až v patnácti. V roce
2000, když jsem byla na jezdecké stáži na Floridě, mi
otec postavil jezdecký areál ve Strakonicích. Na balet
mi nezbýval čas, musela jsem se rozhodnout a láska
ke koním zvítězila.
To zní romanticky, z vyprávění vím, že jste nebyla
na zkušené pouze v Americe, kde jste prý poprvé v
životě řídila kamion s koňmi?
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Prosadit se ve finále Skokového poháru jako první
žena je historický úspěch. Co k němu pomohlo?
Měla jsem kobylu Rainbow Star, se kterou jsem jezdila
víc na jistotu, s ní jsem měla větší šance a trochu jsem
měla tušení, protože celou sezonu se mi dařilo.
Zavzpomínáte na účast ve finále?
Náročnost spočívá v tom, že si v něm ti čtyři nejlepší
jezdci mění, nebo chcete-li půjčují koně. Na vyzkoušení
každého přitom máte jen dvě minuty, přitom musíte
skočit 140 cm výšky. Pamatuji si, že s koněm, ze
kterého jsem měla největší strach, jsem nakonec
dosáhla nejlepšího výsledku.
S jakým koněm budete závodit letos?
S Carosem, je to dvanáctiletý valach, kterého jezdím

již od 3 let. Je to velice snaživý, pozorný koník jehož
skokové schopnosti dosahují stupně T (150 cm) na
českých kolbištích. Českého skokového poháru se
zůčastňuje už třetím rokem bohužel se nám ještě
společně nepodařilo probojovat do finále. Dalšími
nadějemi naší stáje jsou desetiletá klisna Quenta,
čtyřletý valach holandského původu Hamilton
a šestiletá holštýnská klisna Cornela.
Během posledních deseti, patnácti let se po
republice postavilo hodně areálů, předpokládám,
že tím roste i konkurence, kvalita trenérů a celkově
úroveň tohoto sportu.
To určitě. My také musíme držet krok. K ustájení
nabízíme zdravotní solárium a teď máme pro celoroční
provoz i krytou halu 20 x 60 metrů s novým povrchem.
Jak malé děti už k Vám rodiče mohou dávat na
trénink?
Zájem už mají i tříleté, které neodmítáme. Ale nelze
počítat s nějakou samostatností, spíš je fajn, že si
takové dětičky včas získají vztah ke zvířeti, nebojí se
ho a nelekají se přemrštěným respektem, vybudují si
přirozený kontakt. Na ježdění je optimální věk od pěti let.
Jaké jsou dnešní děti, mají ke koním stejný přístup
jako Vy v jejich věku?
Trénuji dva roky a myslím, že ano. Máme tu dohromady
sedm poníků, pět nájemních a čtyři vlastní koně. K nám
chodí hodně holek po škole, rodiče jsou rádi, že máme
areál v centru, dostupný a přitom v přírodě. Všechny
ty školačky jsou opravdu nadšenkyně, které tady navíc
pomáhají i před závody a mají ten základní předpoklad,
že je to prostě baví.
Martina Vaněčková

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

Letní o tevírací doba
po - pá: 7:30 - 21:00
9:00 - 21:00
so:
10:00 - 20:00
ne:

BEZ BOURÁNÍ, BEZ NÁSTØIKU
MONTÁŽ 2 HODINY
ZÁRUKA 5 LET, ZÁSTÌNY, SANITA

POSEZENÍ V ZAHRADÌ

toèená Kofola • zmrzlinové poháry
míchané koktejly • snídaòová meny

WWW.RENOVO.TYM.CZ

pedikúra pro diabetiky
kompletní pedikérské služby
v pohodlí Vašeho domova
prodej ortopedické obuvi fir. Hanák
biochemické vložky do obuvi

NOVÉ STUDIO
na Velkém námìstí 217

nad bufetem u Hradských

Stanislava Èervenková

603 848 778

SERVIS A OPRAVY
VÝPOÈETNÍ TECHNIKY
SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA
NÁPLNÌ, TONERY, KOMPONENTY

STRAKONICE, PODSKALSKÁ 59 (U MARKÉTY)
TEL: 383 389 011, EMAIL: SERVIS@KOMRSKA.EU

Strakonice, Volyòská 159 (vedle RETY), tel: 774 202 764

DVEØE, PODLAHY,
VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ

PRÁZDNINOVÁ AKCE

PRONÁJEM MONTÁŽ
POJÍZDNÝCH VÌŽÍ

RapidTech 4602

Pracovní plocha
1,5 x 2,85 m
Max. pracovní výška
na volné ploše:
9,60 m
V uzavøených prostorách:
13,60 m
Dovolené zatížení:
200 kg/m2

TESAØSTVÍ
SOUKUP
• krovy a støešní okna
• krytiny
• sádrokarton · lešení
• kompletní montáž
støech
• podkroví
• montáž
provìtrávaných
fasád

mobil: 777 583 311 www.tesari-strakonice.cz
www.martinm.cz
tel: 603 583 311

OTEVØENO
PO - PÁ 8:00 - 16:30

AUTOBAZAR
autopolak@autopolak.cz
tel./fax: 383 380 268
mob: 608 919 979

Písecká 65/118, 386 01 Strakonice

Nejlepší ceny!

PØÍJEM VÝKUP AUT

HOUPACÍ SÍT
AVENBERG FLORIDA

ke každému
dveønímu kompletu

Stylové, elegantní, kvalitní

www.penta.cz

1 298 Kc
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Dobrej start skončil. Dívky rady expertů nezapomněly,
na památku mají portréty a dokument Strakonické TV.
roku nenásilného vzdělávání na poli prevence
podívaly, ovšem největší část byla věnovaná
protidrogové besedě strakonického kriminalisty
Miroslava Vávry. Dokument má být zveřejněn
na webu Strakonické televize a Policie ČR
v červenci.
Poděkování za podporu

Focení profesionálních modelek v blatenském
ateliéru Mako si vyzkoušela trojice dívek ze
Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad - Pavlína
Šperlová, Sára Šímová a Lů (Lucie) Knéblová.
Jaroslav Kortus pro nepsanou vítězku projektu
Lů vyrobil velkoformátový portrét o rozměrech

a antikoncepce – ji příjemně překvapily. Před
besedou, kterou vedl primář gynekologickoporodnického oddělení Václav Vlášek a doplnil
ji ředitel Dětského centra Jihočeského kraje
Martin Karas, bylo správných odpovědí v testu
40 procent a špatných 45 procent, zbytek

80x58cm. Další dvě žačky získaly portréty
o něco menší. Takto originálně byly díky
sponzorovi, společnosti Penta cz s.r.o. oceněny
za svou výraznou snahu v projektu Dobrej start.
Ostatní děvčata za trojicí jmenovaných vůbec
nezůstávala pozadu, v každém dílu se vždy
bohatě diskutovalo i vyptávalo, takže nakonec
všechny po zásluze obdržely dárkové balíčky
s cenami od Města Strakonice a Preventivně
informační skupiny Policie ČR.

otázek byl nevyplněný nebo byly zodpovězeny
správně jen z části. „Po čtvrt roce byl test
zopakován a zřejmě se úsilí primáře Vláška
a ředitele Karase neminulo účinkem, když
tentokrát bylo devadesát procent odpovědí
správných a pouze 6.5 procenta špatných.
Zbytek jsou opět nevyplněné nebo nepřesné
odpovědi,“ řekla Martina Vaněčková.

Přínos projektu
Zakončení v komorní atmosféře školy spojené
s vyhodnocením projektu se konalo 27.června.
Autorka projektu Martina Vaněčková uvedla, že
výsledky porovnávacího testu v oblasti dívčích
otázek - očkování proti rakovině děložního čípku
10

Rozloučení s překvapením
Zakončení projektu ve třídě kromě děvčat
sledoval ředitel školy Josef Mráz a učitelka
Libuše Blovská. Za organizátory - Strakonickou
televizi přišla Martina Vaněčková, která
omluvila místostarostku města a patronku
projektu Ivanu Říhovou (toho času na dovolené)
a za Policii ČR se dostavil vrchní komisař
služby kriminální policie a vyšetřování František
Toman. Vyhodnocení dokumentoval policista
Vilém Zábranský.
Kromě dárkových tašek, portrétů a sladké tečky
(jahodového dortu) na školačky čekalo ještě
jedno překvapení. Byl jím devatenáctiminutový
dokument Strakonické televize Dobrej start,
který připomněl, kam všude se holky během půl

Bez podpory Města Strakonice, Strakonické
televize a Územního odboru Policie ČR ve
Strakonicích by projekt nemohl být vůbec
zrealizován. Velké poděkování patří Okresní
nemocnici – primáři Vláškovi, jeho sestřičkám
paní Bláhové a Jurášové, řediteli centra Karasovi.
Dále okresnímu soudu, jeho předsedkyni Martině
Flanderové a soudcům Tomáši Uldrychovi,
Tomáši Lisovi, Miroslavu Bažatovi, Daně
Chromé a Lence Bártové, za policii pak kolegům
Věře Skolkové, Miroslavu Předotovi, Miroslavu
Vávrovi a Ivaně Kajtmanové. A v neposlední
řadě sekretáři ČSTV Pavlu Koubovi, vizážistce
Kateřině Krahulcové a Romaně Častoral. Vážím
si, že si všichni jmenovaní pro děvčata připravili
besedy bez nároku na honorář a hlavně dokázali
zvolit poutavý, neformální styl přednášky. Za
pravidelnou mediální podporu jsem vděčná
Strakonické televizi, jejímu kameramanovi
Jaroslavu Landsingerovi, a novinám Maxim.
Osobně děkuji za články o Dobrém startu
novinářům Jarce Krejčové, Petru Škotkovi,
Zdeňku Přibylovi a Václavu Janoušovi. A na
závěr si dovoluji ocitovat dvě dojemné pasáže
z nich:
„Dobrej start. Kdo by si ho nepřál. Nic ale
není zadarmo. Tudíž i dobrému startu je potřeba
jít naproti… Startovalo se 18.ledna ve škole,
poté na gynekologicko-porodnickém oddělení
strakonické nemocnice. Ne nadarmo, dobrej
start je potřeba vychytat už při prvních láskách,
při prvním milování…“ Týdeník Strakonicko
„I když jsem na některé věci stejný skeptik jako
paní učitelka Blovská, projekt Dobrej start ve
mně zapálil malý plamínek naděje. Ochrana dětí
v současném světě je úkolem číslo jedna a jsem
rád, že je ještě dost lidí, kteří na to myslí….
Na startovní pásce zaklekl osamělý běžec Tři,
dva, jedna - Dobrej start!“ Strakonický deník.

Jaromíra Nováková,
strakonická policejní mluvčí, spoluautorka projektu

Back to school
24. srpna 2012 od 14.00 - 17.00 hodin
srdeènì vás zveme na

LEZECKÁ STÌNA
SKÁKACÍ BOTY
BUNJEE RUNNING TRAMPOLÍNA

MALOVÁNÍ A KRESLENÍ

MALOVÁNÍ NA OBLIÈEJ

dárky do soutìže pro dìti

MANIKÚRA - PEDIKÚRA
+ venkovní akce

LOUÈENÍ S LÉTEM pro pøedškoláky Eva Kohoutová Mokrá
prodejní výstava koèárkù - venku u dìtského høište
Malá Muzika Nauše Pepíka

slevy i v obchodì

Grilovanou klobásku nebo špekáèek zdarma
obdržíte po pøedložení úètenky z naší prodejny
s nákupem od 300Kè. Tìšíme se na Vaši návštìvu
Pøíbramská uzenina

Jen tak pro chu...

Adresa Podnikové prodejny Príbramské uzeniny:
Obchodní centrum Maxim Strakonice | Bezdìkovská 30

www.pribramska-uzenina.cz
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& kuchyňské studio

Strakonice

Jamall

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

Bojovnost extraligových koní z nejvyhlášenějších stájí
poměří strakonický parkur už v polovině prázdnin
poháru zapojili titulární partneři takového
zvuku jako Kolowratovy. Záštitu převzalo
ministerstvo zemědělství a Petr Bendl za tento
resort popřál všem jezdcům hodně úspěchů,
a divákům krásné a napínavé zážitky. Sedmé
kolo skokového poháru organizuje strakonická
stáj Polák ve dnech 27. - 29. července.
Strakonice: výjimečné prostředím
i podívanou na Otavě
Extraliga - to je nejvyšší národní soutěž.
Špička každého sportu. Svou extraligu má
i parkurové ježdění, jmenuje se Skokový
pohár a jeho 11. ročník se koná pod
hlavičkou České pojišťovny. „Dostihový
sport je v České republice nerozlučně spjat
se jménem České pojišťovny, která je od
loňského roku i strategickým partnerem
extraligy parkurového ježdění v České
republice. Díky tomuto partnerství nabídneme
divákům mimořádné sportovní i společenské
zážitky na jedenácti místech republiky, kde
bude pořádán,“ vysvětlil generální ředitel
ČP Pavel Řehák. Letos poprvé se navíc do
12

Jen málo pořádajících stájí se může
pochlubit takovým okolím parkurového
areálu jako Strakonice. Hrad, pivovar, lesy
a řeka. Poslední jmenované přivedlo hned na
počátku organizátory k uspořádání show pro
diváky „Kůň a kajak“. Jezdci přestrojení do
rozličných kostýmu a masek nejprve odjedou
parkur a pak přesednou do lodi. Musí v ní
obkroužit bójku. „Ačkoli tato odlehčená
disciplína slouží hlavně na efekt a pro zábavu,
jede se zároveň na čas a jejím sponzorem je
společnost Penta.
Atraktivní podívanou letos plánujeme
mezi velkou cenou v neděli 29. července,“
připomenul majitel stájí Stanislav Polák.

Ten kvůli diváckému zážitku ve svém areálu
neustále něco vylepšuje. Mezi novinky tak
patří krytá hala a pro letošní závody už se
v parkurovém areálu nachází nový vylepšený
povrch – písek s geotextilií. „Ten vytváří koním
optimální podmínky, v případě nepříznivého
počasí pojme hodně dešťové vody,“ vysvětlil
Polák.
Další zárukou zajímavé podívané je i fakt,
že ve strakonickém areálu se skáčou
všechny kategorie. O hlavní cenu se bojuje
i překonáváním nejvyšší možné překážky do
150 cm. A skákací hrad, občerstvení, ale i velká
účast koní už se tady staly samozřejmostí. Ty,
kteří se ve světě jezdectví lépe orientují, jistě
nalákají jména účastníků jako Jiří Skřivan či
Jiří Hruška. „Předpokládám, že naše kolo ve
Strakonicích pojede i letošní velká favoritka
Hana Pokorná s koněm Chanel. Mají už
druhým rokem výbornou formu a velké
předpoklady zapsat se do historie tohoto
sportu,“ zdůraznila strakonická jezdkyně
Lucie Poláková, která je sama držitelkou titulu
Mistryně ČR v letech 2005 a 2008.
Barbora Dvořáková

VÝKUP KOVÙ
Strakonice - Øepice
U státní silnice R4 smìr Praha
pod fa Bambásek, vjezd pøes pneuservis

možnost zpracování a odvozu
vìtšího množství od vás

navštivte naší nově
otevřenou vzorkovnu

Y
N
E
C
Í
C
Ě
D
ZAVÁ BY A OBKLADY

STŘELTE
SVŮJ
ODPAD

NA DLAŽ

železo•litina•mìï•hliník•katalizátory•chladièe
kabely•nerez•elektromotory
otevøeno: Po-Ne od 9- 16.00h tel.: 739 038 970

VÝKUP EUR PALET

POTŘEBUJETE

novou
koupelnu?

digitální vážení • autováha

STŘELTE
SVŮJ
ODPAD

KOUPELNOVÉ
A KRBOVÉ
STUDIO

-20%

PechaSan spol. s r.o.
Písecká 1115, Strakonice 386 01
Tel.: 383 411 535, fax: 246 013 151

ýkup AUTOVRAKŮ
Otava
www.otavanet.cz
info@otavanet.cz
TEL: 383 383 384
20% sleva na paušální

platby pøi pøedplacení
služby na 12 mìsícù.

Pøi pøechodu od jiného
poskytovatele získáte
3 mìsíce ZDARMA!

EUR

www.pechasan.cz

PØIPOJENÍ K INTERNETU
PRO RODINNÉ DOMY
Zøízení služby 1,- Kè

10 MEGABIT
240,- Kè / mìs.

Zøízení služby za 1,- Kè a zvýhodnìnou cenu tarifu
získáte pøi pøedplatném na 12 mìsícù.

Pøipojení prostøednictvím technologie airMAX

Technologie airMAX je poslední generace bezdrátových spojù, díky které
Vám mùžeme nabídnout skuteènì rychlé a vysoce spolehlivé internetové pøipojení.

Všechny ceny jsou uvedeny vèetnì DPH.

OtavaNet s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice, info@otavanet.cz, tel. 383 383 384
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DOBŘÍŠ

STRAKONICE

TÁBOR

www.jkmoto.cz

VESELÍ NAD LUŽNICÍ
PŘÍBRAM

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

tel.: 383 323 9
971, 383 326 070, 723 846 453,

e-mail: servisstrakonice@kajgr.cz
Písecká 904, Strakonice (v areálu za Mountfieldem)

MĚŘENÍ A SEŘÍZENÍ OSOBNÍ
GEOMETRIE od 16.7. - 13.8.2012

Novì v nabídce:

Jezdíme skoro zadarmo
elektrokola a elektroskútry GUREWER
Znaèkové rakouské skútry
znaèky GENERIC

500
Kč
přezutí osobního automobilu AKCE
350 Kč

WWW.KAJGR.CZ
TAJENKA O CENY

Motoobleèení MODEKA
Stáèený motoolej 10W40
za skvìlou cenu

MÁME SKÚTRA
PRO KAŽDÉHO

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

Po - Pá 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
So 9.00 - 12.00

Tajenka z minulého čísla: „Horké dny se blíží“
Výherci červnového čísla jsou Marcela Krumlová a Ondřej Brabec

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.

Správné znění tajenky posílejte na email: krizovka@ocmaxim.cz
(do 3.8. 2012) do předmětu zadejte heslo: křížovka.
Nebo pište na adresu: Povážská 266, Strakonice 386 01, na obálku
napište opět heslo: křížovka.
Dva výherce uveřejníme v srpnovém čísle novin Maxim společně
s řešením. Výhru si vyzvedněte nejpozději do 14.9. 2012 na prodejně
PENTA CZ, Povážská 266, Strakonice
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2 vylosovaní, kteří pošlou správné znění tajenky
vyhrají poukázku na slevu v hodnotě 200 Kč na
konzumaci v kavárně Maxim
Strakonice

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

VÁŠ TRUMF v boji proti zápachu a usazeninám. VÁŠ TRUMF v boji proti zápachu a usazeninám.

Vláčkodráha MAXI
Stavba vláčkodráhy rozvíjí
motoriku, představivost.
(kolejnice + značky, domečky,
autíčka, panáčci aj)

1 259,- Kč

KDO SI HRAJE,
NEZLOBÍ

Pískoviště Avenberg
dřevěné se střechou
Pinguin
výškově nastavitelná střecha
chránící před sluncem nebo
deštěm!

1 898,- Kč
SADA NÁŘADÍ
188 dílů,
vše uložené
v praktickém
hliníkovém kufříku na
kolečkách s výškově
nastavitelným madlem

STAN PLÁŽOVÝ
220 x 120 x 120cm
Univerzální plážový stan
pro pohodu vás i vašich
dětí u vody.

208,- Kč
KRÉM NA RUCE
DERMACOL AROMA
TIME
exkluzivní krém na
ruce a nehty. Na suché,
dehytratované ruce,
popraskaná pokožka,
křehké lámavé nehty

49,- Kč

2 498,- Kč
SWISSDENT
Extreme Whitening

bělící zubní pasta pro
kuřáky, obsahuje „baking
soda“, který napomáhá
odstraňování velkých
pigmentací.

Beyonce Heat - dámská
parfémovaná voda
Hlava: neroli, broskev,
magnólie, orchidei
Srdce: zimolez, mošus,
mandle
Základ: ambra, fazole, tonky,
sekvojové dřevo

299,- Kč

586,- Kč
leasing- prodej na splátky

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Nabídka platí do 13.8. 2012 nebo 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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FOTONYKA

DŘEVOOBCHOD

Fotografování

svatby
rodiny
portréty

palubky
terasy
hranoly, latě
prkna, plotovky
zahradní nábytek

tel. 775 376 663

www.fotonyka.cz

pro letní odpočinek ...

Dřevařské - Žák
Raisova 1004
Strakonice
tel.383 323 225
www.drevarske.cz

FIAVI

AUTOBATERIE VARTA BLUE

1 190Kè vè. DPH
12V/74Ah....... 1 950 Kè vè. DPH
12V/44Ah.......

prodej
zahradní techniky
od 3 990 Kè

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

AUTOBATERIE STARLINE

895 Kè vè. DPH
12V/74Ah..... 1 550 Kè vè. DPH
12V/44Ah.....

SEKAÈKY
Husqvarna
World

PRODEJ
ZEMÌDÌLSKÉ TECHNIKY

prodej folií, plachet
a potøeb pro zahrádkáøe

prodejní plocha Strakonice
ul. Písecká smìr Praha
(naproti autobazaru Polák)

www.agrotechnika.cz, mob.:+420 606 791 775, tel.: +420 416 787 022
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