NOVINY STRAKONICE
ŘÍJEN 2012
Hádáte se přes zprávy sms nebo v internetových diskuzích?
Pozor! Novela zákona Vás za to může poslat až do vězení.
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netýká se to jen nás a naší činnosti, ale také
výpisů z telefonů a dalších věcí,“ upozornila
strakonická kriminalistka Ivana Kajtmanová.
A doplnila, že včasné mapování kroků či jednání
podezřelých osob pomůže nejen samotnému
vyšetřování, ale hlavně působí ve prospěch
potencionálních obětí.
Proč se zločinu ve virtuálním světě daří?
Protože se při něm své oběti nedíváte do očí.
To je základní pravidlo virtuálního světa. Co
dokáží lidé napsat do sms zpráv by většina
tváří v tvář říct nedokázala. „Největší rozmach
zaznamenáváme u pohrůžek zabitím, podpálením
domu, ruskou mafií. Pachatelé pocházejí z tepla
svého panelákového bytu, kdy nohy jsou
v teplých papučích a v místnosti zní příjemná
hudba. Jsou to hrdinové, kterým se situace
výrazně mění, pakliže mají podat vysvětlení svého
jednání na policii,“ vylíčil nedomyšlenost konání
lidí velitel policejního obvodu. První případy
nabírali zdejší policisté v roce 2009. Například
muž, jehož vulgarismy v sms zprávách nelze ani
otisknout, pravidelně končil svou virtuální hádku
s partnerkou větou: „Nechám vás podřezat.“
V témže roce šetřila první „virtuální“
případ i strakonická kriminálka: „Jednalo se
o dětskou pornografii šířenou prostřednictvím
emailu,“ uvedla Kajtmanová. Jeden z letošních
případů začal pro místní policii v březnu, kdy
pětatřicetiletý muž prostřednictvím facebooku
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Zneužití informačních komunikací, kdy je cílem
někoho záměrně vyvést z rovnováhy, ponížit
jej a psychicky mu ublížit – tato forma šikany
se rozmáhá jako epidemie. Ve školách, na
pracovištích, v mezilidských vztazích. Živnou
půdou jsou média, internetové weby, sociální
sítě, mobilní sítě apod. Reálný svět střídá
virtuální. Práce policie a jejích nadřízených
orgánů se prudce rozvíjejícím technologiím
přizpůsobuje. Terminologie trestných činů šikany,
vydírání, nebezpečného vyhrožování se rozšiřuje
o zločiny jako kyberšikana, kyberstalking,
sexting, happyspapping a mnoho dalších.
„Většina komunikace je dohledatelná. Od 1.
října začíná platit novela zákona o elektronických
komunikacích, která mění podmínky pro rozsah
a způsob poskytování dat orgánům činným
v trestním řízení. Nastavuje se tím rovnováha
mezi ochranou života, zdraví, majetku osob
a ochranou osobních dat,“ slibuje si vedoucí
strakonického policejního obvodu Karel Kouba.
Laicky řečeno, pro policii dochází k průlomovému
kroku. Dosud při řešení nejrůznějších forem
šikany, které jsou dnes velmi propracované,
narážela na omezení, která spočívala v získávání
souhlasů různých orgánů. Při šetření svých
podezření tak policisté i kriminalisté měli často
„svázané ruce“. Tato omezení by se nyní měla
výrazně rozmělnit. „Jsme v očekávání, jak na
novelu zareagují orgány poskytující osobní údaje,
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Nová výchova ve výživě

18. října 2012 otevíráme nové
dietetické centrum
NATURHOUSE
na adrese
Kochana
z Prachové 119,
Strakonice!
:: Celková analýza tělesného
stavu a stravovacích návyku.
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:: Výživové poradenství ZDARMA.
:: Individuální přístup a
jídelníček sestavený na míru.
:: Více než 4 000 000 lidí drží
linii s NATURHOUSE.
:: Kontaktujte svého osobního
dietologa NATURHOUSE
e-mailem na adrese:
strakonice@naturhouse-cz.cz
nebo na telefonním čísle:
+420 383 134 384.

www.naturhouse-cz.cz
facebook.com/
naturhouse.cz
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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

jedno sklo
zdarma
Akce 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových dioptrických obrub a určených brýlových
čoček Swiss+. Akci nelze kombinovat s jinými slevami. Bližší informace o akční nabídce
Vám podají pracovníci našich optik. Nabídka je platná od 10.10.2012 do 30.11.2012.

Ušetřete
za značková skla
nebo kontaktní čočky

www.axis-optik.cz

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38
2

10 důvodů proč nakoupit u nás:
Rodinná firma

20 let zkušeností v oboru

Profesionální personál

Velký sortiment zboží

Autorizovaný servis

Sklad náhradních dílů

Nabízíme kvalitní značky

Seznámíme vás se strojem

Ochotně vám poradíme

Kamenná prodejna

pøístrojová
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
1

Stanislava Èervenková

603 848 778
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pomluvil ženu, že je neplodná nositelka viru HIV
a žloutenky. Za takové jednání přitom hrozí až
jednoletý trest vězení.
V souvislosti s nedávným případem úmrtí
mladíka u sokolovny, kterým se zabývá policie,
se Strakonice v internetových diskuzích
nesmyslně připodobňovaly městům jako
Šluknov, Chomutov či Ústí. Diskuze virtuálního
světa zafungovala stejně jako pomluva v
reálném světě. „Tato facebooková diskuze
se naprosto zvrhla a my ji nyní došetřujeme.
Za příspěvky s rasovým podtextem, jako je
hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné
skupiny, budou konkrétní přispěvatelé hnáni
k trestní zodpovědnosti,“ uvedl Kouba.

Intimní fotografie – oběti jdou pachatelům
vstříc
Rodiče často ani netuší, jakým rizikům se jejich
děti na internetu vystavují. „Nebezpečí vkládání
soukromých fotek a osobních údajů podceňují
strašně. Neumějí si představit, že je oslovují lidé
pod jinou identitou s jediným cílem – ublížit jim.
Proti policii má virtuální svět tu obrovskou výhodu,
že nemá hranice. Už jsme v rámci šíření dětské
pornografie předávali případ až do Ostravy,“
konstatovala Kajtmanová.
Na rozdíl od rodičů se v internetovém prostředí
výborně orientují pachatelé zaměření na pedofilii.
„Virtuálně se představující čtrnáctiletý vrstevník
slavící v reálném světě padesátiny není výjimkou.
Policie od minulého roku zaměřuje své besedy

i na kyberšikanu. Spolupráce rodičů ale někdy
chybí. Doporučuji prostudovat si alespoň portál
www.e- bezpeci.cz,“ nabádal šéf strakonických
policistů.
Dnes je běžné, že zamilovaní posílají své odvážné
fotografie svým protějškům přes mobilní telefon.
Podceňují roli času. Co bude s fotografií dál, po
hádce, po rozchodu, v průběhu rozvodu apod.?
„Lechtivá fotka je často projevem důvěry nebo
důkazem lásky. Jenže stává se, že se tyto snímky
neočekávaně rozlétnou po mobilních a sociálních
sítích. U dospívajících děvčat to pak někdy hraničí
s pokusy o sebevraždu, často slýcháme větu, že
takovou ostudu nepřežijí,“ varovala strakonická
policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
Martina Vaněčková

LÁZNĚ • EXOTIKA • POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
SVATEBNÍ CESTY a další

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

Maroko hotel 4* all inclusive 8 dní
25.10 15 690,Paříž
2x snídaně, průvodce, luxbus
25.10. 4 990,Madeira hotel 4* polopenze 8 dní
22.10. 16 490,Kréta 3*+ all inclusive
8 dní
20.10. 4 990,Kypr hotel 4* polopenze 8 dní
22.10. 17 990,Egypt hotel 4* all inclusive 8 dní
2.11. 16 990,Srí Lanka na dlani hotely 3* polopenze
2.12. 39 900,vízum česky mluvící průvodce
Malajsie se snídaní
13 nocí
30.10. 75 990,(Borneo, Sabah, Sarawak), 8x oběd, 4x večeře,vstupy,
transfery, česky mluvící průvodce)

Jordánské království 8x hotel se snídaní, průvodce, vízum
5.11 27 990,Lázně Eger
5x hotel s polopenzí , vstup do wellness, výlety, průvodce 6.11. 7690,Karneval v Benátkách bus, 1x snídaně,1x večeře, ubytování,průvodce 1. - 4.2.2013 3490,Řím a Neapolský záliv 2x hotel se snídaní, průvodce, bus Strakonice
24.10. 4790,Advent v Alsasku a vánoční trh v Norimberku 2x snídaně, průvodce, luxbus 30.11. 4690,Domin. Republika hotel 4* s all inclusive
11 nocí
24.10. 30990,Laponsko dobrodružství za polárním kruhem 6 nocí,
15.12. 56900,2 hodiny sobího safari a prohlídka sobí farmy 2 denní husky safari (každý řídí svůj tým 4 - 5
psů) výlet (cca. 5 hodin, 60 km) na snowmobilu (2 osoby na snowmobile)půjčení vybavení
na lyžování či sněžnice na 1 den

Čím Vesnice roku 2012 Řepice triumfovala nad konkurencí:
„Babči nakazí optimismem každého, nejen v Ratejně.“

Zlatou stuhou ošerpovanou jihočeskou Vesnici roku
2012 Řepici navštívila v neděli 2. září hodnotící komise, která v průběhu čtrnácti dní takto posuzovala
každou nejúspěšnější obec v jednotlivých krajích.
Komise rozhodovala o tom, který kraj v České republice se bude pyšnit tím, že právě jeho obec si
zaslouží absolutní vítězství v prestižní soutěži Vesnice roku.
Starosta Řepice Martin Vysoký proto na konci
prázdnin nenechával nic náhodě a prohlásil: „Budeme připraveni a ostudu určitě neuděláme. Konku4

renci ale posuzovat nemohu, neboť soupeře známe
pouze podle názvů, nemůžeme srovnávat.“ Jen
předpokládal, že hodnotící komise bude mít opět
sáhodlouhý seznam bodovaných věcí, stejně jako
v krajském klání. „Spoléhám na to, co tu dokazují
všechny místní spolky a aktivní lidé. Nechci je vyjmenovávat, protože jejich počet je velký a bylo by
nespravedlivé někoho opomenout,“ naznačil ještě
před příjezdem komise. I jihočeský hejtman poznamenal, čím se nejen pro něj stala Řepice nezapomenutelnou: „Babči nakazí optimismem každého,
nejen v Ratejně.“

Holky, jak se občas Řepickým babčám také řekne,
nelenily. Připravily si pro komisi přivítání jako v Troškových Slunce, seno. „Šmarjá, už jsou tady,“ zaznělo v rozhlase a za konsternovanou komisí 2. září
přibíhávaly ženy s píšťalkami a košťaty. „Nic lepšího
ani vymyslet nemohly,“ uznal váhu nápadu radomyšlský starosta Luboš Peterka.
Všichni pak netrpělivě očekávali, jak vyhlašování
té nejúspěšnější obce dopadne. Vítěz byl oznámen
v sobotu 15. září na Mezinárodním dětském folklorním festivalu Písní a tanců v Luhačovicích na Zlínsku. Starosta Řepice Vysoký si při ocenění třetí a
druhé nejúspěšnější vesnice tiše řekl: „No tak nic,
jedeme domů.“ Když zaznělo slovo Řepice v souvislosti s prvenstvím v soutěži, podlomily se mu téměř
nohy. Nejen že komise Řepici vybrala ze 13 finalistů, ke zlatému místu prošli Řepičtí od prvních kol,
kterých se letos zúčastnilo na 278 obcí z 13 krajů.
A co prozradily Řepické babči čtenářům novin Maxim? „Dohromady je nám přesně 999 let a průměrný věk našich holek činí šedesát dva let,“ zasmála
se Anna Bečvářová. A v kolonkách měla i takové
údaje, jako sečtená míra v pase (17,6 metru), společná váha (1350 kg) nebo nejstarší a nejmladší
členka party (72 a 50 let).
Martina Vaněčková

SLEVA AŽ

Potřebujete rekonstruovat byt či dům??
Teď je ten správný čas
přijít si k nám pro nezajištěný úvěr
a zpracování úvěru máte zcela ZDARMA.
Jako bonus navíc spořící účet Beruška a G2 pro své
děti s vkladem 200,- od nás..

na vybrané modely
z kolekce porta doors
v nové povrchové úpravě
portasynchro 3D

OC Maxim, Bezděkovská 30, 38601 Strakonice,
tel: 731 466 186.

Více na:
www.portas.cz/vyuzijteprilezitost

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

platby pøi pøedplacení
služby na 12 mìsícù.

PØIPOJENÍ K INTERNETU
PRO KAŽDÉHO
Zøízení služby 1,- Kè

ZDARMA

ZDARMA

Balíèek „Zøízení služby za 1,- Kè, WIFI Router a pøepìová ochrana ZDARMA”
je možné využít u všech novì zøizovaných pøípojek s úvazkem na 24 mìsícù.
Rodinné domy

Airmax N 10M / 4M

240,-

Airmax N 15M / 8M

320,-

Download: 10 Mbps / Upload: 4 Mbps

Pøi pøechodu od jiného
poskytovatele získáte
3 mìsíce ZDARMA!

Pøepì¨ová
ochrana

Znaèkový
WIFI Router

Download: 15 Mbps / Upload: 8 Mbps

Kè/mìs
Kè/mìs

Bytové a panelové domy
240,LAN 10M / 10M
Download: 10 Mbps / Upload: 10 Mbps

LAN 20M / 20M

Download: 20 Mbps / Upload: 20 Mbps

Kè/mìs

320,-

Kè/mìs

Ceny platí pøi využití roèního pøedplatného.
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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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NOVÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie okolí obchodního centra Maxim a Strakonic
čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!

Tuto fotografii jsme zveřejňovali v srpnovém čísle. Chtěli
jsme zjistit, jestli někdo z vás ví, kde byla pořízena.
Pan Dušan Vaňata z Volyně se ozval jako první s tipem,
že by to mohlo být v okolí bývalého Port Arturu. Pan
Malířský mu ale oponoval. „Obrázek určitě není ze
Strakonic. Pan Pravda vlastnil negativy od doktora Vydry
a ty pocházely z období 1. republiky, kdy samozřejmě
jěště nemohl fotit. Jinak zahradní restaurace mohla
být u pivovaru „Oskořinka“. Dále v období I. republiky
zde byl dle poštovních knih doručovatelů a seznamu
občanů: Čumpelík Antonín, zámečník, Čumpelíková

Dnes se podíváme s panem Malířským opět po starých
Strakonicích. Tentokrát na Palackého náměstí, zvaného
též Malé náměstí. V této části si projdeme stranu,
kterou nepostihlo tolik změn, a to je strana pravá od
ulice U Svaté Markéty. Na rohu je dům č. p. 79, který
patří jěště do již zmíněné ulice, ale v časti do náměstí
je vchod do Poštovní banky, předtím zde bylo pečivo
ze strakonické pekárny a ještě dřív prodej ovoce a
zeleniny. Dům č. p. 100, dnes i dříve hotel Bílá růže,
vlastnil jej Josef Hübl, který zde měl jěště autodopravu
a autopotřeby. Před hotelem bývala do šedesátých

Marie v domácnosti, č.p. 2 náměstí Svobody,
Čumpelík Bernard, nadstrážmistr, Čumpelíková
Božena, manželka, č.p. 2 náměstí Svobody, Čumpelík
Bernard, policejní strážmistr, Čumpelíková Žofie,
manželka, č. p. 144 náměstí Svobody a Čumpelíková
Růžena, švadlena, č. p. 2 náměstí Svobody. Nikde tedy
Čumpelík F. Druhé jméno na domě Marie Křivanová
též není, pouze jsou zde Křivan Josef, poštovní
asistent a Křivanová Anna, manželka, č. p. 502,.“
Dále nám do redakce dorazil dopis od pana Františka
Přiba ze Strakonic, za který děkujeme. Psal, že má tři
tipy, kde by se uvedený dům měl ve Strakonicích nalézat.
Byla to Ohrada, ulice Bezděkovská přibližně naproti
bývalému holičství pana Chaluše a třetí možnost a podle
pana Přiba nejpravděpodobnější je, že se dům nalézal
poblíž kostela sv. Markéty. Naproti je pravděpodobně
fasáda mlýna pana Zelenky, na pravé straně se jeví
roh kostela. Nápis Zahradní restaurace nemusel mít
s domem nic společného. Od rohu k průčelí na Malé

let minulého století benzinová pumpa. V domě č. 81
je dnes prodejna Domovní interier, dříve zde bývalo
železářství Ludvíka Schmidingera.
Další v pořadí je dům č.p. 82 Řeznictví Brožů,
kdysi zde bylo smíšené zboží Víta Martana a Otto
Trešer, výměnkář. Jdeme- li dál, je zde č.p. 83, dnes
značková obuv NIXE, ale dříve rychlé občerstvení
a za I. republiky prodejna sodové vody Josefa
Komorouse a truhlář Václav Páník. Jdeme kolem
dalšího domu č.p. 84, dnes je ve dvoře zahradnictví
U Šípů, vinotéka, oděvy MAX, Snack bar, seřizování
lyží a zvenku Sport Ředina, dříve velmi oblíbený
koňský řezník s vynikající teplou sekanou, kterou
nám s maminkou nosíval do zahradnictví Josefa
Trošky pan Beran, pan Emanuel Krása.
Postupujeme k č. p. 85, dnes smíšené zboží
vietnamského prodavače Večerka, před tím nábytek
a ještě předtím textil vietnamského prodejce, za
I. republiky zde byl pánský krejčí Adolf Kovařík a
autodopravce František Bouček. Následuje renovovaný
dům č. p. 86, ve kterém jsou dnes Strakotex, Strakotour,
Iva Jeans, Grosnoplus, Fitness Club, Euroline, Ekonom

Zapojte se do naší 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.
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náměstí býval krámek paní Brabcové - papírnictví a
školní pomůcky. Dále se v místech nacházel pohřební
ústav Humanitas pana Čapka, mlékárna, zelenina,
řeznictví, cestovní kancelář, hodinářství a klenotnictví.
V domech uvnitř dvorů byly ještě různé podnikatelské
činnosti, např. hnihařství, vázání knih a časopisů,
sklad zeleniny a řeznictví. Proti kostelu pokračovala
fara a špitál, který končil Čápovnou. Byly tam okrasné
květinové zahrádky, chodník a ochranná zeď podél řeky.
V tomto se ujistil částí protější fasády. Ulice tenkrát tady
byly úzké (Kostelní a k Malému náměstí).Dále dodává,
že nemůže tvrdit, že si je na 100% jistý, ale může o tom
polemizovat s oponenty.
Další tipy měli nezávisle na sobě dva lidé, kteří tvrdí, že
dům je již několikrát přestavěný a nachází se v místech
nynějšího Army shopu na Velkém náměstí.
Tímto moc děkujeme za tipy všem čtenářům.
Téma necháváme stále otevřené. Kdo by něco
nového zjistil, rádi přivítáme každý názor.
a jiné kanceláře. Dříve zde byl František Konečný,
geometr, a MUDr. Josef Tomíček, lékař.
Dále je nově renovovaný dům č. p. 87, dříve
ústřední kanceláře n. p. /dříve i a.s./ Fezko, vlnařské
závody (slavící letos 200 let od založení a.s.), byly zde
i byty a svobodárna společnosti. Pak zde byl prodej
pracovních oděvů, zubní lékař, starožitnosti a ve dvoře
řada různých provozoven. Nyní zde je kavárna HAVAJ,
pojišťovna Kooperativa, kosmetika, lékař, ve dvoře zatím
nezrekonstruované byty. Naproti uprostřed náměstí
stojí mariánský sloup z roku 1586, současná podoba
je z let 1720-40. Původně stál na Velkém náměstí
v místě dnešního kruhového objezdu „piškot“. V roce
1939 byl z rozhodnutí německých úřadů rozebrán a po
válce postaven na dnešním místě. V letech 80. a 90.
minulého století byl opravován a sousoší vyčištěna.
Pokračujme však dál k č. p. 89, dnes je zde textil AGI,
dříve zde míval obchod Karel Báče. Dalším domem č.p.
90. Zde byla pletárna Eduarda Kropáčka. Po něm tam
bydlela rodina Malkovských. Následuje č.p. 91 prádelna
Karla Klose, v restituci jí získali zpět Vojtů a pokračují
v rodinné tradici, dále zde je ještě prodejna dámské
konfekce, realitka a redakce týdeníku Strakonicko.
Bývala zde též obchodní banka a prodejna OZ Prostějov.
Dál dojdeme k č.p. 92, kde je butik Gabriela, v dobách
I. republiky zde žil Jan Plánek, výrobce obuvnických
svršků. Pak zde po demolici a přestavbě byly postaveny
domy č.p. 93, nábytek Ideál a č.p. 94, pizzerie, bowling,
Corporin a Strakoplast. Dříve na jejich místě stály domy
č.p.93, pánský krejčí Tomáš Zdichynec.
Barbora Dvořáková

Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Povážská 266, Strakonice 386 01
724 117 302

Chráněná pracovní dílna
Možnost náhradního plnění

MERRELL

PRACOVNÍ POMŮCKY & OUTDOOR

Pracovní oděvy = vizitka Vaší firmy. Oblečeme Vás od hlavy až k patě!

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN platnost od 15.10. - 9.11. 2012 (nebo do vyprodání zásob)
AKČNÍ CENA

Obuv SPRANDI SO 107 26 03
sportovní a volnočasová obuv
s podšívkou odolnou proti chladu
COOL MAX
vel. 39 - 46

AKČNÍ CENA
AKČNÍ CENA

1599,-

Bunda softshell
pánská s membránou
modrá a černá, odepínací kapuce
odvětrání v bočním švu, aretace v
dolním lemu a rukávu + manžeta
spodní vrstva fleece je vhodná pro
zimní a podzimní sportovní aktivity;
nepromokavost 8000 H2O,
prodyšnost 5000 g/m2/24h
vel. M- XXL

999,-

1299,--

999,-

2350,-

AKČNÍ CENA

1190,-

495,-

429,-

Bunda QUEBEK
04095 –Industrial
Starter
moderní peřová
(syntetická) bunda s
výhodou lehkosti a
jemnosti.
Složení: 100% nylon
ripstop, mikroflis s
polstrovanou vnitřní
syntetickou částí
vel.S-XXL

Obuv SPRANDI
SO 107 26 07
Holiny gumofilcové
sportovní a
černé pryžové
volnočasová obuv
vel. 39 - 48
s podšívkou
odolnou proti
chladu COOL MAX
vel. 39 - 46

NOVINKA
AKČNÍ CENA

1299,-

999,-

Rukavice, holinky, pracovní obuv, brýle štíty,, respirátory,
tory přilby, funkční termoprádlo,
tory,
termoprá
ponožky VOXX, obuv SPRANDI, trekingová obuv GARMISCH a outdoorová obuv MERRELL.
Odě vy a obuv pro práci i volný čas. Zaká zkové šití prac. oděvů, reklamní textil včetně firemní ho loga.

Pr a covní doba : Po - Pá : 8 0 0 - 1 2 0 0 a 1 3 0 0 - 1 7 0 0

S o 9 00 - 1 2 00

Písecká 904 (vedle Mountfieldu) , Strakonice , www.texodo.cz
tel./fax: 383 321 463, mob.:602 469 958, e-mail: texodo@tiscali.cz
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VÝKUP KOVÙ
Strakonice - Øepice
U státní silnice R4 smìr Praha
pod fa Bambásek, vjezd pøes pneuservis

digitální vážení • autováha

možnost zpracování a odvozu
vìtšího množství od vás
STŘELTE
SVŮJ
ODPAD

STŘELTE
SVŮJ
ODPAD

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

VÝKUP EUR PALET

ýkup AUTOVRAKŮ
EUR
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Každého pejska do útulku přiveze městská policie.
A stejně to bylo i s Cílou, o kterém bude celý příběh.

Cíla je v útulku už od roku 2O10. Je to kříženec
Sharpay a Německého ovčáka. Každé úterý ho
chodí venčit paní s dcerou a dávají mu kuřecí
maso a vafle, to má moc rád, vždycky přijde
z procházky napapaný a hlavně ŠŤASTNÝ, že
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tam za ním někdo přišel! Je to opravdu krásný
pes, když jsem do útulku přišla, docela dost jsem
se divila, že je tam už tak dlouho, je opravdu moc
hodný a milý.
Jeho povaha je komplikovaná - cizí lidi mu
nevadí, na děti je hodný, za každou pozornost je
vděčný, neútočí, ale přitom to není žádný mazel.
Cíla je osobnost. On si určuje pravidla, člověk se
mu musí přizpůsobit.
A jak se mu žije v psím útulku? Fenky mu nevadí,
ale s pejsky se moc nesnese. Je extrémně
čistotný. Je to pes, který musí na sto procent
spát uvnitř, ne v boudě venku. Hrozilo by mu
onemocnění ledvin, nesmí navlhnout jeho srst,
o tu se mu musí velmi pečovat. Když se vykoupe,
schne až tři hodiny. A také se musí vyčesávat.
Cíla umí dát najevo svojí radost, můžete se o tom
sami přesvědčit. Třeba ho dojít jenom vyvenčit, to
uvidíte, že je radostí bez sebe. Ale musí vám být
aspoň 18 let, aby vám ho v útulku svěřili.
Až najde nový domov, určitě nebude mít
problém zvyknout si v novém prostředí. Ten, kdo
by ho chtěl, by měl mít už s pejskem zkušenost,
aby věděl, jaká starost a radost ho čeká. Tomuhle
pejskovi se musí plně věnovat, určitě by ho neměl
mít člověk, který je deset hodin v práci, a pes
se nevyvenčí. Potřebuje pohyb! Nejlepší páníček

Lů s Cílou

pro něj bude v mladém nebo středním věku. Cíla
má pořádnou sílu, neměly by ho děti venčit samy.
Není náročný na žrádlo, má rád granulky, piškoty
a hovězí sušená ouška.
A rada na konec. Nekoukejte jenom na fotky
z internetu, pejskové v útulku ve skutečnosti
vypadají jinak. Bylo mi Cíly moc líto. Je to totiž
bezproblémový pes, jen je náchylný na srst.
Přijďte se na něj alespoň podívat, nebo ho klidně
vyvenčit, uvidíte jakou bude mít radost. Vaše Lů

Sezonu zakončili nohejbalisté dvanáctihodinovým utkáním
a pohoštěním u multifunkčního kulinářského zázraku
Už devátý ročník nohejbalové dvanáctihodinovky
se v polovině září konal v městysi na kurtech
TJ Radomyšl. Tradiční zakončení nohejbalové
sezony je ve velké oblibě u všech příznivců
tohoto sportu. „Většinou se sejde kolem třiceti
lidí, sportovců, takže o nějakých následcích
po dvanácti hodinách hry nemůže být řeč,“
uvedl například nohejbalista a úspěšný pólista
David Kříž.
Účastníci jsou vždy rozděleni na dva týmy
a po celý den se utkávají v zápasech trojic.
„Letošní ročník se nesl ve velmi vyrovnaném
duchu a o vítězství mužstva Modrých na
Červenými musel rozhodnout až poslední
set. Celkové skóre se zastavilo na poměru
setů 41:40,“ konstatoval předseda TJ

Radomyšl Milan Koubovský. A upozornil, že
letošní ročník ozdobili svou přítomností i
hráči s extraligovými zkušenostmi: „Na straně
Modrých to byl Vladimír Babka, současný hráč
Liaporu Karlovy Vary, a na straně Červených
exModřický Radim Havránek.“
Výsledek však nakonec nehrál ve finále
žádnou roli, protože šlo spíše o to, že se
sešla parta lidí, kteří
mají společného
koníčka a společně zakončili letošní velmi
úspěšnou sezonu TJ Radomyšl. A kromě toho
měli možnost vyzkoušet nové multifunkční
zařízení, které zahrnuje gril, ohniště, udírnu
a další možnosti úpravy pokrmů. „Na hřišti se
nekonají jen akce TJ Radomyšl, ale například
i soustředění hokejistů z TJ Sokol a soukromé
akce, takže to zařízení využije široká veřejnost,“
zmínil starosta Luboš Peterka. Pořídit si tento
kulinářský sen se Radomyšlákům podařilo díky
našetřeným výtěžkům z pořádaných akcí. „Byl
to vynikající nápad,“ pochvaloval si nad porcí
pečeně stejně jako ostatní Martin Šíma.
Samotné hřiště se v minulosti podařilo oplotit
díky dotaci a v plánu jsou další investice.
„Chceme sehnat dotaci na osvětlení. Opravu
potřebuje i antuka. Jsme blázni ochotní do
toho jít,“ podotkl Jan Vlažný.

Martina Vaněčková

9

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

WWW.RENOVO.TYM.CZ

HLEDÁ SE ...
Strakoničtí kriminalisté pátrají po několika hledaných osobách a s pátráním můžete pomoci i vy.

V případě, že někoho z nich uvidíte, volejte linku
158, nebo 156. Informace o těchto a dalších hle-

daných nebo pohřešovaných osobách jsou pravidelně aktualizovány na serveru www.policie.cz

Strakoničtí kriminalisté pátrají po 23letém muži
z Chelčic, na kterého vydal Okresní soud v Hradci
Králové příkaz k zadžení osoby podezřelé ze
spáchání přečinu.

Třetí hledaný, je 58letý muž ze Strakonic, na
kterého vydalo okresní státní zastupitelství
předchozí souhlas se zadržením osoby.

Pátý hledaný je muž nar. 1975 z Blatenska, na
kterého vydal okresní soud příkaz k zatčení.
BUCHTA JAN

TIASKO IVAN

Datum narození 28.8.1989
Bydliště - okres STRAKONICE
Nebezpečný NE
Ozbrojen NE
nakažlivá nemoc: NE
Výška 170 až 180 cm
Zdánlivé stáří 33 let
Popis osoby
POSTAVA hubená
BARVA VLASŮ hnědé

Druhou hledanou osobou je 28letý muž z Vimperka,
na kterého vydal státní zástupce předchozí souhlas
se zadržením osoby podezřelé ze spáchání přečinu.
HOVORKA STANISLAV
Datum narození 25.1.1984
Bydliště - okres KARVINÁ
Nebezpečný NE
Ozbrojen NE
nakažlivá nemoc: NE
Výška 170 až 180 cm
Zdánlivé stáří 27 let
Popis osoby
POSTAVA hubená
BARVA VLASŮ hnědé

NĚMEC VÁCLAV

Datum narození 14.7.1954
Bydliště - okres STRAKONICE
Nebezpečný NE
Ozbrojen NE
nakažlivá nemoc: NE
Výška asi 175 cm
Zdánlivé stáří 57 až 58 let

Čtvrtou hledanou osobou je 39letá žena ze
Strakonicka, na kterou vydalo státní zastupitelství
souhlas se zadržením.
HAMMERSCHMIEDOVÁ JITKA
Datum narození 9.4.1973
Bydliště - okres STRAKONICE
Nebezpečný NE
Ozbrojen NE
nakažlivá nemoc: NE
Zdánlivé stáří 35 až 40 let

Datum narození 3.10.1975
Bydliště - okres STRAKONICE
Nebezpečný NE
Ozbrojen NE
Nakažlivá nemoc NE
Výška asi 180 cm
Zdánlivé stáří 35 let
Popis osoby
POSTAVA střední
BARVA VLASŮ hnědočerné
TVAR VLASŮ rovné

Šestou hledanou osobou je 24letý muž z Čejetic na
kterého vydal soud příkaz k dodání do výkonu trestu
odnětí svobody pro přečin krádeže.
POHLODKO ROBERT
Datum narození 6.9.1988
Bydliště - okres STRAKONICE
Nebezpečný NE
Ozbrojen NE
Výška 170 až 175 cm
Zdánlivé stáří 22 let
POSTAVA hubená
BARVA VLASŮ černé
STŘIH VOUSŮ knír, bradka,
BARVA OČÍ hnědá

zdroj PČR
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Otava

VoIP TELEFONOVÁNÍ

TELEFONNÍ LINKA BEZ PAUŠÁLNÍCH POPLATKÙ

Pøíklad z nabídky tel. pøístrojù

www.otavanet.cz
info@otavanet.cz
TEL: 383 383 384

VoIP telefon

VoIP brána

Plnì digitální VoIP telefon ( 1090,- Kè )

VoIP brána pro pøipojení klasických tel. pøístrojù
( cena: 990,- Kè )

Možnost pronájmu VoIP zaøízení

P r o z ø í z e n í Vo I P
telefonní linky
je nutné funkèní
pøipojení k internetu.

VoIP Free

50,- / mìs

Ceny volání

(Tarif doporuèený pro domácnosti)

Partnerské sítì
Pevná linka
Mobil
Ostatní destinace

ZDARMA
1 Kè/min
2,40 Kè/min
dle aktuálního ceníku
Všechny ceny jsou uvedeny vèetnì DPH.

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

SPORTOVNÍ A REKONDIÈNÍ
MASÁŽE, CHIROMASÁŽE
- Dornova metoda
- masáže tìhotných a miminek
objednávky tel: 776 650 114

PRODEJ POUKAZÙ

SLEVA

50%

www.vitaliberata.cz/

OC MAXIM

Eva Srbová tel: 722 641 268
Bezdìkovská 30, Strakonice

Bezdìkovská 30, Strakonice

Miluše Tasáryová

e-mail: Tasaryova@seznam.cz
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JE ZA NÁMI ZÁŘÍ – MĚSÍC BIOPOTRAVIN

Čekala jsem mediální masáž, výkřiky v novinách
i z obrazovky, reportáže, články, inzeráty, a ono skoro
nic. Nebo vy jste si něčeho všimli? Já tedy jenom
velkou náhodou. To, že je září Měsícem biopotravin,
jsem téměř omylem zahlédla v jakémsi regionálním
zpravodajství. Nebo jsem to možná jen nevnímala,

unavená z dob minulých. Březen – Měsíc knihy, duben
– Měsíc bezpečnosti, červen – Měsíc myslivosti, září –
Měsíc biopotravin, jeden prostě otupí.
A přitom je bio všeho druhu čím dál tím víc
oblíbené. Snaživé hospodyňky si neváhají přivstat,
aby na farmářských trzích, kde se to hemží biomrkví,
biosýry či biopečivem, byly mezi prvními. Uvědomělí
rodiče by svým ratolestem nedali jiný jogurt než
bio. Vyznavači zdravého životního stylu pasou v
obchodech po oblečení z biobavlny a ti méně
vyznávající po biobůčku.
Nebo se mýlím? Je snad bio jen nafouknutá bublina?
Zdravý rozum mi našeptává, že před takovými
sto lety bylo bio téměř všechno. Naše prababičky
měly biozeleniny plné zahrádky. Mandelinka se na
bramborách sbírala ručně, hnojilo se chlévskou
mrvou, záhonky se ručně okopávaly, a když se
přemnožily mšice, jednoduše se udělal domácí
postřik z vylouhovaného tabáku. Pak přišly herbicidy,
insekticidy, DDT a éčka a rázem bylo z bio nebio.
Příroda je natolik zamořená, že v našich podmínkách
opravdové bio prakticky vypěstovat nelze.
Přesto je možné docílit biozemědělstvím alespoň
částečného zlepšení kvality. A tak snaživě běháme
na tržiště ve snaze nakoupit přímo od zdroje. Věříme
tomu, že farmář opravdu nepoužil ani chemické
postřiky, ani dusičnany k přihnojování. Že si domů

přineseme čerstvou, chemicky neošetřenou zeleninu
a ovoce uzrálé na stromech, ne v umělé atmosféře
dozrávacích boxů. Máme radost, jak zdravě jíme.
To všechno přesně do té doby, než zjistíme, že
prakticky nelze odlišit, kdo je opravdový poctivý
farmář a kdo jen šikovně nakoupil v hypermarketu
a tady to vydává za výpěstky ze své zahrádky. Sice
si z daní platíme inspektory, kteří za nás odhalují
nešvary, ale nepoctivci mohou být v klidu. Pokuty
jsou natolik směšné, že se jim vyplatí postavit se
ke stánku se zbožím pochybné kvality příští týden
znovu.
Navíc, přiznejme si, nabídkou v supermarketech
jsme zhýčkaní už i my, zákazníci. Komu by se chtělo
škrabat malou pokroucenou biomrkev, když si může
koupit krásně rovnou velikou karotku, která se na něj
z regálu zrovna směje? Zvykli jsme si na nádherná
jablka, jedno jako druhé. Na okurky stejné délky i
tloušťky, na nečervivé třešně, krémově hladký jogurt
a vejce se sytě oranžovými žloutky.
Přesto je těch, kdo by chtěli jíst normální, chemií
nevylepšené produkty, čím dál tím víc.
Nevím, třeba se do příštího záři – měsíce
biopotravin dočkáme překvapení. Nebo spíš spějeme
k tomu, že znovu zryjeme okrasné zahrádky a místo
růží zasázíme brambory? Budou se na balkonech
paneláků místo muškátů červenat rajčata?
Jana Kárníková

Sociální podnik
Cukrárna Sedmička

Nedávno otevřená Cukrárna 7 je provozována
jako sociální podnik. Podstatou sociálního podnikání je přínos ﬁrmy ke společenskému životu
a odpovědnosti. Nad rámec klasického pojetí
ﬁrmy za účelem tvorby zisku je paralelním cílem tohoto sociálního podniku i společenská
odpovědnost a orientace na podporu lidí se
ztíženými životními podmínkami.
Cukrárna Sedmička podporuje a vytváří takové pracovní podmínky, aby usnadnila a umožnila v rámci svých možností zaměstnávání
osob se ztíženými podmínkami na trhu práce.
Vytvořili jsme 7 nových pracovních míst, z toho
minimálně 3 nová místa pro osoby zdravotně
nebo sociálně vyloučené. Filozoﬁí našeho sociálního podniku není jen dosažení zisku, ale
také principy solidarity a sociální soudržnosti.
Návštěvou našeho Sociálního podniku
Cukrárna 7 podpoříte i Vy tyto principy
solidarity a napomůžete naším podporovaným
zaměstnancům k úspěšnému začlenění do
pracovního a spokojeného osobního života.
Srdečně Vás zve
Rudolf Oberfalcer
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OBLECENÍ PRO CAS TEHOTENSTVÍ
v
A SPODNÍ PRÁDLO CESKÝCH FIREM
Velké nám. 50
Strakonice
tel.: 603 832 276

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 prístup.

& 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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TAJENKA O CENY

Tajenka z minulého čísla zní: „BAREVNÝ PODZIM, PADÁ LISTÍ“
Výherci zářijového čísla jsou: Marie Němcová- Kapsova Lhota a Hanka Petričáková- Nihošovice

Správné znění tajenky posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz
(do 2.11. 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 říjnovém čísle novin Maxim společně
s řešením. Výhru si vyzvedněte nejpozději do 12.11. 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

Záchranná stanice živočichů MAKOV vzkvétá.
O opuštěné a zraněné tvory je dobře postaráno.

V dubnovém čísle novin Maxim jsme psali
o rekonstrukci Záchranné stanice živočichů Makov.
Rekonstrukce je nyní dokončena, všechno je hotové.
webová kamera ukazuje krásné nové voliéry a čapí rodinku

malých hrdliček a zraněné jiřičky. Čapí rodinku,
o které jsme vám psali v dubnu obohatila o svou
přítomnost čtyři čápata. Jedno z nich ale museli
odchovat chovatelé a později ho do hnízda vrátili.
Rodiče čápě přijali zpět bez problému.
Nahlédnout můžete i Vy a to na odkazu:
Krásné nové a prostorné voliéry, klid
a čistý vzduch.
Na slavnostním otevření v srpnu bylo vypuštěno
do přírody jedenáct uzdravených ptáků. Přímo
z rukou starostů a dalších. Byly to například
tři poštolky obecné a vyléčený moták pochop,
ve večerních hodinách pak ještě 7 letošních

Místostarostka Ivana Říhová se otevření také zúčastnila

mláďat puštíků obecných
Když jsem se v Makově byla podívat já, ve
voliérách poletovaly například sovice sněžná,
krkavci, ale pobíhaly tam i veverky. Viděla jsem
i vydry, které si na oči a ruce přilepené na skle
výběhu už zvykly a předváděly se, co to bylo
možné. Byla jsem svědkem dokrmování dvou

http://www.makov.cz/?action=webkamera
Barbora Dvořáková

Na zraněné tvory můžete přispět formou SMS zprávy:
DMS (mezera) ZVIREVNOUZI (mezera) MAKOV
a odešlete na číslo 87 777
Cena 1 sms je 30,- Kč, příjemce obdrží 27,-Kč
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D interier - žák
dveře a podlahy

kvalita pro každého

Největší výběr dveří a podlah

Raisova 1004,
Strakonice
tel.:383 323 225
info@dinterier.cz

www.dinterier.cz

Mít pěknou postavu?
V NATURHOUSE vám poradí zdarma jak na to!
Kdo z nás při pohledu do zrcadla může
s jistotou prohlásit, že je se svojí postavou
spokojený? V určitých partiích by to chtělo
ubrat, někde zase chybějící centimetry
přidat. Vinit přitom můžeme sami sebe
a náš životní styl, který má často do
přívlastku „zdravý“ opravdu hodně daleko.
Existuje však účinné řešení! V nově
otevřeném dietetickém centru NATURHOUSE
ve Strakonicích působí odborně vyškolený

personál, který poskytuje poradenství ve
výživě zdarma. Výživová poradkyně Mgr.
Monika Dubědová každého klienta nejprve
přeměří, převáží a zeptá se na jeho stravovací
a životní návyky.
Dle
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výsledků

bioimpedančního

měření,

zdravotního stravu a stravovacích návyků
stanoví každému klientovi individuální
jídelníček dle jeho potřeb. Jídelníček vychází
ze zásad středomořské kuchyně, je tedy lehký,
pestrý, z běžně dostupných surovin a lze jej
různě obměňovat. K jídelníčku doporučí lehký
pohyb jako je například chůze do schodů nebo
procházky se psem a exkluzivní produkty,
které jsou vyráběny ve vlastních laboratořích
HOUSEDIET a KILUVA a které podpoří boj klienta
s nadbytečnými kily. Jak se výživová poradkyně
vyjádřila, zdravé hubnutí není jen o ztrátě tukové
tkáně, ale také např. o odstranění přebytečné
vody z těla, protože někteří lidé mají tendenci
zadržovat více vody. „U nás klienty nenutíme do
drastických diet ani užívání ´zázračných´ pilulek.
Naopak je učíme vyváženému stravování a oni
často dokonce jedí více, než byli zvyklí, a tím
hubnou,“ vysvětluje Monika Dubědová.
První návštěva obvykle trvá 30 minut, druhá
a každá další 15 minut. Klienti docházejí
do dietetického centra jednou týdně. Tato
setkání slouží k tomu, aby se podělili o své
pokroky, dojmy a názory. „Pravidelný kontakt
je důležitým aspektem při hubnutí. Klienty tak
můžeme lépe motivovat k dosahování dílčích
úspěchů a dbát na dodržování jejich nových

stravovacích návyků,“ podotýká Monika
Dubědová a dodává: „Znečištěné ovzduší
neovlivníme, ale můžeme si vybrat, čím a kdy
se najíme. Zdravým stravováním se chráme
před civilizačními chorobami typu cukrovka,
mozková mrtvice či infarkt.“

Nová provozovna:
Kochana z Prachové 119, 386 01 Strakonice

