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Nová šance Strakonic. Vytvářejí centrum města.
Co považovat za současné centrum Strakonic? Velké
náměstí, Palackého náměstí, okolí obchodního centra
Maxim a Prioru, nákupní zónu na Katovické nebo
hrad? Tato otázka trápí architekta Josefa Kiszku od
počátku práce na studii, jejímž prvním výsledkem je
zčásti zrekonstruované Velké náměstí.
Kiszka ale přemýšlí mnohem dál. Umí každého
přesvědčit, aby zavřel oči a představil si nové centrum
Strakonic: lidé v něm sedí jen tak pod širým nebem
nebo v kavárnách, pár kroků od nich je výstavní síň či
galerie zasazená do moderní architektury, a k návštěvě
lákají i krámky a nábřeží Otavy upravené k romantickým
vycházkám. Celá zóna se přitom rozpíná mezi
čtyřmi body: hradem, kostelem sv. Markéty, Velkým
náměstím a řekou. Kiszka tuto svou vizi zpracovává
do studie s názvem Lázeňská – Podskalská. Osobně
ji jede ukázat a vysvětlit strakonickým zastupitelům na
říjnovou pracovní schůzi. Zájem je značný, omlouvají
se pouze tři zastupitelé. Ostatní pečlivě naslouchají.

Zastupitel Emanuel Pavelka vidí obrovské štěstí v
tom, že radní před šesti lety vybrali pro zpracování
studie právě charismatického Kiszku, který není
zatížený coby patriot nutností dobudování původních
a dnes už zaniklých míst, ale přichází s pohledem
člověka odjinud.: „Pochopil, že je potřeba vrátit lidi
zpět z periferie do centra, aby střed města začal znova
sloužit tak, jak má. Přál bych si dožít se prvních změn
v této lokalitě.“ Pavelka se přimlouvá i za pokračování
spolupráce s Kiszkou a za další jeho schůzky
s místními architekty, z nichž by podle něj mohla vzejít
řada dalších hezkých věcí.
„Byl jsem skeptický,“ líčí pocit, s jakým na pracovní
zasedání šel, opoziční zastupitel Radek Chvosta.
Odcházel však s naprosto opačným dojmem. Podle
něj nádherná prezentace odhalila studii, která je pro
rozvoj města strategická: „Tato studie za město říká:
vím, co chci. Zde jsou hrubé obrysy a chci do toho
vtáhnout všechny chytré lidi.“ O názory lidí stojí vedení
pokračování na straně 4

Blesková reakce novinářů zachránila pólistkám
ohroženou cestu na mistrovství světa v Perthu
Týdeník Strakonicka, Strakonický Deník a krajská
redakce České televize v Českých Budějovicích v polovině
října informovaly o nečekaném problému, který nastal
v české reprezentaci, a tím zejména v oddíle vodního
póla ve Strakonicích. Juniorky zjistily, že nemohou odletět

na Mistrovství světa v Austrálii, protože strategický
sponzor na poslední chvíli odřekl dofinancování jejich
cesty, což představovalo výpadek téměř stotisícové
částky. „Díky medializaci přislíbil finanční pomoc kraj,
město a sponzoři. Zatím mám informace, že by se
mohlo podařit získat celou potřebnou částku, což jsem
nečekal,“ řekl 2. listopadu předseda TJ Fezko Marek
Fügner.
Nutno dodat, že většinu nákladů (90%) platí svazu
vodního póla ministerstvo školství na reprezentaci

a mládež. Jak uvedl Týdeník Strakonicka, děvčata se o
tom, že se peněz na reprezentaci nedostává, dozvěděla
12. října na tréninku. „První reakce byla šok, následovaly
slzy,“ uvedl trenér Michal Brož. Ze čtrnácti dívek jich v tu
chvíli pět až šest vědělo, že spoluúčast, vyčíslenou pro
každou z nich ve výši deset tisíc korun, si tak narychlo
obstarat nedokáží. Přepadaly je pocity demotivace, že
úspěšný boj, který svedly na mistrovství Evropy o postup
do světové soutěže, přijde vniveč.
Novinové články o situaci vodních pólistek se okamžitě
dostaly na internet, a na jejich základě se krajský reportér
ČT Aleš Hazuka rozhodl natočit reportáž. Doslova
blesková akce zaskočila i starostu města Strakonice
Pavla Vondryse, kterého o situaci informovala jako první
právě Česká televize. „Jejím prostřednictvím jsem v tu
chvíli mohl pouze vzkázat, aby si oddíl vodního póla podal
žádost o příspěvek na jednání rady. Nyní, po zjištění
dalších informací, už mohu odpovědět konkrétněji.
Doporučím radě města odsouhlasit částečný příspěvek
na jejich reprezentaci. Věřím, že pokud tak zareagují
i další oslovení, vše dobře dopadne a my budeme
juniorkám fandit, ať jejich účast na světové soutěži
dopadne podle jejich očekávání,“ konstatoval Vondrys.
pokračování n straně 2
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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

Vezměte své děti na
maňásky
18.listopadu - Vodníkova Hanička
2. prosince- Jak se čerti ženili
16. prosince- Sněhová královna
2013
6. ledna- Šípková růženka
20. ledna- Cirkus Ferdinand
3. února- Třetí sudička
17. února- Zlatovláska
3. března- O dobré duši
17. března- Premiéra
V uvedené dny
od 14:30h a 16:30h
v kině U Mravenčí skály
VSTUP: 15,- Kč

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

Blesková reakce novinářů zachránila pólistkám ohroženou cestu
na mistrovství světa v australském Perthu

Česká televize oslovila i jihočeského hejtmana Jiřího
Zimolu. Ten odpověděl, že je pro krajské zastupitele
povinností juniorským pólistkám pomoci. Jeho mluvčí
Kateřina Koželuhová poskytla novinám Maxim aktuální
stav žádosti o podporu k 2. listopadu: „Slíbená podpora
stále trvá a nezůstane jen u slibů. Hejtman přislíbil
2

pomoc, protože se pólistky probojovaly na mistrovství
světa díky vynikajícím výsledkům. To je mimořádný
úspěch týmu, jehož velkou část tvoří Jihočešky.
V těchto dnech hledá hejtman společně s odborem
školství možnost, jak týmu pomoci. Radě kraje bude na
nejbližším jednání předložen návrh na podporu pólistek
minimálně v polovině požadované částky.“
Medializaci pečlivě sledovaly i samotné hráčky a jejich
příbuzní. „Byla to smutná reportáž, ale účinná. Sdíleli
jsme s fanoušky na sociální síti odkaz na televizní
reportáž, článek z Týdeníku i rozhovor z Deníku. Novináři
nám pomohli určitě, protože vím, že už se ozvali i nějací

sponzoři. Zviditelnilo nás to a vybídlo to lidi reagovat,“
promluvila za vodní pólistky Barbora Hlavatá ze Strakonic.
Vývoj situace předsedu TJ Fezko mile překvapil:
„I v dnešní těžké době dokázali oslovení lidé vynaložit
maximální úsilí k tomu, že v relativně krátkém
časovém horizontu hledali a přislíbili pomoc. Pevně
věřím, že nezůstane jen u slibů.“
České juniorky ve vodním póle nakonec i přes
nečekané finanční potíže odletí reprezentovat naši
republiku počátkem prosince na Mistrovství světa
v australském Perthu.
Martina Vaněčková

Skvělé nářadí,
Skvělé ceny!
W 11-125 Q

WA 1000 Q

- 34 %
Úhlová bruska
125 mm
1150 Watt

3.990,2.600,-

BS 14,4 Li

KUFR

- 35 %
Úhlová bruska
125 mm
1150 Watt

4.990,3.800,-

ClassicAir 255

4.990,3.200,-

KHE 2650

- 23 %
Aku vrtačka
40 Nm
2x 1,5 Ah

WX 22-230 + WQ1000

KUFR

- 42 %
Úhlová bruska
230 a 125 mm
2200 a 1010 Watt

KHE 76

KUFR

- 43 %
Kombinované kladivo
2,7 J
3,2 kg
2 sklíčidla

7.590,4.300,-

WA 1000 Q

7.990,4.600,-

- 30 %
Kombinované kladivo
11,8 J
8,4 kg
2200 a 1010 Watt

25.990,18.000,-

WX 22-230 + WQ1000

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

Písecká 65/118, 386 01 Strakonice

Nejlepší ceny!

PØÍJEM VÝKUP AUT

- 29 %
Kompresor
8 bar
24 l -vzdušník

4.990,3.500,-

Úhlová bruska
125 mm
1150 Watt

4.990,3.200,-

Úhlová bruska
230 a 125 mm
2200 a 1010 Watt

7.990,4.600,-

Akce platí do konce listopadu 2012 nebo do vyprodání zásob při platbě v hotovosti.
Uvedené ceny včetně DPH. Na zboží v této akci nelze uplatnit další slevy.

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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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.

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

PRODEJ POUKAZÙ

OC MAXIM

Bezdìkovská 30, Strakonice

Miluše Tasáryová

e-mail: Tasaryova@seznam.cz

Nová šance pro Strakonice. Vytvářejí centrum města.
města - to chystá na rok 2013 prezentaci studie
pro veřejnost, a to nejrůznější formou: „Zajímají nás
nápady a postřehy lidí, kteří ve městě žijí, a cítí, že
jim příjemné a logicky uspořádané městské centrum
schází. Cílem zpracování studie byla snaha o nápravu
stavu, kdy v osmdesátých letech došlo k nevratnému
urbanistickému poškození centra města. Je to první
krok k nápravě.“ uvádí starosta Pavel Vondrys.
Městský architekt David Andrlík dodává: „Studii
potřebují i majitelé objektů v této lokalitě a případní
investoři, aby měli jistotu, kam se toto území bude dál
rozvíjet a zaručila se jim návratnost investic. Protože ty
zásahy budou výrazné a tudíž nákladné.“

Architekt Kiszka vysvětluje, že Strakonice přišly o
mnoho architektonicky cenných prvků a proto ve své
studii dává do popředí ty, které v místě zbyly. Nabízí
více variant řešení prostoru, což je výzva k tomu,
aby se vyjádřila veřejnost a investoři. Více možností
například uvádí u využití lokality mezi kostelem
sv.Markéty a Poštou. Zabývá se i zklidněním provozu
na Katovické a navrhuje několik úprav, které by oživily
nábřeží, od výsadby zeleně až po nové architektonické
prvky. „Kiszkova strategie, že se má jednat o živý útvar,
se mi líbí. Jeho myšlenku považuji za pravdivou. Nové
centrum by mělo na člověka působit tak, jakoby říkalo
– pojď sem, to ti za to stojí. Mělo by do sebe lidi jakoby

samo vtahovat,“ snaží se přetlumočit architektova
slova Chvosta. Studie ho opravdu přesvědčila a říká,
že do kontextu Kiszkovi vize by nakonec vizuálně
zapadala i lávka pro pěší spojující Pivovar a západní
část hradu.
Máte-li i Vy chuť se seznámit se studií „Lázeňská
– Podskalská“, pak si v příštím roce nenechte ujít její
veřejné projednání, kterého se zúčastní i architekt
Josef Kiszka. O termínu Vás budeme včas informovat.
Dále můžete své náměty sdělit telefonicky architektovi
města Davidu Andrlíkovi na linku 383 700 751 nebo
písemně na email: david.andrlik@mu-st.cz
Martina Vaněčková
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Studie architekta J. Kisszky Lázeňská - Podskalská. Bíle znázorněné budovy jsou pouze návrhy, jak například dobudovat stávající objekty, či vystavět úplně nové. Toto bude znamenat
výzvu pro investory Strakonic. Pro lepší orientaci: 1. Navrhovaný kruhový objezd u pivovaru. 2. kostel sv. Markéty, 3. Katovická - dnešní čtyřproudá kominikace
4

Všichni mohou tvořit
ledovou krásu
Ledová krása je tématem letošní výtvarné vánoční
soutěže, kterou pravidelně v tomto období vyhlašuje
Městské informační centrum Strakonice. Děti,
mládež i dospělí mohou ztvárnit své představy
ledové krásy do 20. listopadu 2012.
Všechny odevzdané práce budou následně
vystaveny ve foyer MIC Strakonice na Velkém
náměstí. Tam bude možné si je prohlédnout
a také ohodnotit. Pro vítěze jednotlivých kategorií,
kteří budou vyhlášeni 2. prosince u příležitosti
slavnostního zahájení adventu, jsou připraveny
zajímavé ceny. Výstava potrvá až do konce prosince.

-Půjčka na cokoliv od Essoxu
-refinancování stávajících úvěrů,
za nižší úrokovou sazbu
- úvěry pro rekonstrukci / inovaci vašeho
bydlení
OC Maxim, Bezděkovská 30, 38601 Strakonice,
tel: 731 466 186.
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí
čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!
Další tip dorazil do redakce brzy po uzávěrce
říjnového čísla. Paní Zdeňka Kovaříková, za jejíž
dopis děkujeme psala, že si myslí, že se budova
nachází v ulici mezi Fezárnami a Palácem. Za
Palácem v č.p. 6 byla lékárna p. Rektoříka, dále
koloniál p. Josefa Knola, p. Ant. Krause a F. Štětiny,
kteří se postupně měnili. Dále byl p. Vinkler,

který vykupoval kůže. Dále navazovala hospoda
u Zeleného věnce p. Marie Fiedlerové (rovněž
Zahradní restaurace.) Pak byl obytný dům Fezáren
pro devět pracovníků Fezáren č.p. 11-12/II. Domy
v této ulici byly všechny v pozdějších letech
pobourány.
Děkujeme tímto za další názor paní Kovaříkové.

Tentokrát jsem se rozhodla, že zveřejníme staré fotografie i z Volyně a Blatné, aby si čtěnáři z těchto měst také přijdou na své
Blatná: Město na břehu Lomnice vzniklo jako osada
kolem zemanské tvrze postavené v první polovině
13. století. Název je odvozen od blat, která se
nacházela v okolí. Ve 14. století ji Bavorové nechali
přestavět na vodní hrad. V 15. a 16. století byla
centrem panství pánů z Rožmitálu. Nejvýznamější
z nich byl Lev z Rožmitálu, který nechal blata
Žižkova ulice a obchodní dům F. Břicháčka, 1907

Nádraží v Blatné z r. 1908

a patřily zámecká obora přeměněná na anglický
park, zajímavé jsou emírové domy č. 101, 102,
103, 104, 105 a 107, budova Státního rybářství
č.310, dále č.p. 323, stará myslivna, měšťanský
pivovar založený po roce 1513, děkanský kostel
Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Michala z 18.
století, mariánský sloup uprostřed náměstí, budova
děkanství, sochy sv. Floriána, Prokopa a Václava.
Dalo by se zde hledat mnoho dalších zajímavostí.
Volyně: Město, jehož vznik souvisí se založením
knížecího hradiště u brodu přes řeku v 9. až 10.
století. V roce 1271 je už uváděna ves Volyně. V
roce 1299 ji probošt Oldřich povýšil na město.
Město mělo dvě samostatné části a tím i dvě

Hotel Beránek 1931

Dolní náměstí, 1906

Paleckého náměstí, 1908

náměstí. Na Horním stojí renesanční radnice,
uprostřed je mariánský sloup z roku 1760. Do
gotické tvze na vršku na severu bylo umístněno
městské muzeum. V blízkosti stojí kostel Všech
svatých z let 1460 až 1505.
Bývalou židovskou čtvrť připomíná synagoga
z r. 1839 a židovský hřbitov. Na jižní straně pak
stojí kostel Proměnění Páně. Další zajímavosti
byly nebo jsou: Budova děkanství č.p. 121, kaple
Anděla strážce, kaplička sv. Ludmily, kaplička sv.
Jana Nepomuckého, hřbitov na Malsičce a zbytky
panského pivovaru.
Zdroj: Jan Malířský

Pivovar, 1906
Zámek Blatná, 1910

vyhloubit a tím zvednout hrad o 3 m, napustil rybník
a tak vytvořil vodní hrad. V roce 1601 byla Blatná
povýšena na město. Rozvoj začal až v 18. století za
Serenyiů a Hildprandtů. Za Václava Karla Hildpandta
dochází k přestavbě na zámek, který svou dnešní
podobu získal v 19. století. K zajímavostem patří

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 Strakonic a které se rozhodneme zveřejnit, oceníme
poukázkou do kavárny Maxim v hodnotě 200 Kč.
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Obchod A. Mikoláše

Hořejší rybník, 1909

Barbora Dvořáková

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

Loni se akce „kapr nebo šampaňské“ vydařila.
Letos ji proto pro Vás zopakujeme

Loni jsme naše věrné zákazníky, kteří
nakupují v OC Maxim vánoční dárky, tak trochu
připravili na Vánoce nebo Silvestra a odměnili
je šampaňským k novoročnímu přípitku, nebo
kaprem na vánoční tabuli. Akce se vydařila,
a tak jsme se rozhodli, že ji letos zopakujeme.
K předvánočním přípravám neodmyslitelně
patří obstarání vánočního kapra na
štědrovečerní večeři. Kapr patří mezi tradiční
symboly českých Vánoc již od začátku 19.
století. Dříve se ale kapří maso vařilo s
ingrediencemi pro nás možná neobvyklými,
jako jsou ořechy nebo třeba švestky. První
recept na smaženého kapra, jak ho známe,
připravila Magdalena Dobromila Rettigová. Ten
se potom rozšířil do domácností v Čechách
přibližně v polovině 20. století.
Připravili jsme si pro vás tip jak kapra letos připravit.
Očištěného kapra po délce hluboko nakrojíme.
Do půl litru vody přidáme bílé víno, pepř a sůl
a když se směs začne vařit, vložíme do ní rybu,
kterou vaříme 15 minut. Vyšleháme smetanu,
přidáme cukr, citrónovou šťávu, špetku soli a
nastrouhaný křen. Uvařenou rybu necháme

odkapat a na rozehřáté míse ji ozdobíme
kolečky citronu, bramborami a křenovou
šlehačkou.
Z kapříka, kterého můžete u nás za nákupy
dostat, se hodí i jeho šupina, která se tradičně
dává pod talíř při štědrovečerní večeři a měla
by vám přinést štěstí a dostatek peněz do
příštího roku.
Kapr domácí je zdrojem lehce stravitelných
bílkovin skvělého a zdravého masa a obsahuje
nízké procento tuků. Takže neváhejte a
nakupujte v OC Maxim a zajdete si pro jednoho
šupináče.

vás nepřipravíme, jelikož slouží pro případné
reklamace, vy obdržíte dárkový kupon. Sami
se potom rozhodnete, co si za nákup vyberete.
Jestli kapříka, nebo láhev šampaňského.
Kapr a šampaňské se bude vydávat před OC
Maxim od pátku 21. do neděle 23. 12.
Kapry pro vás zajistí a přiveze firma Blatenská
ryba.

Kdo kapra nemusí, může si vybrat šampaňské
k novoročnímu přípitku. Šampaňské netřeba
představovat blíže, lahodné šumivé víno ke
každé slavnostní příležitosti si může vybrat
každý, kdo nakoupí za určité částky ve vybraných
obchodech.
Vybrali jsme pro vás prodejny, na které se
tato naše nadílková akce vztahuje. Jedinou
podmínkou je, že se v nich váš nákup musí
uskutečnit ve dnech 1. až 23. prosince. O účtenky

Barbora Dvořáková

Pavlína Havlová

–
–
–
–
–

MASÁŽE

Masáž sportovní a rekondiční
Dornova matoda a Breussova masáž
Protimigrénová masáž
Baňkování
Dárkové poukazy

Adresa: OC Maxim, Bezděkovská 30,
Strakonice
Tel.: 733 518 758
TERMÍN MASÁŽÍ DLE OBJEDNÁNÍ

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

WWW.RENOVO.TYM.CZ
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KAPR NEBO ŠAMPAÒSKÉ

e
c
ak ZDARMA
1. - 23.12.

OBCHODNÍ CENTRUM

AXIS OPTIK- pøi nákupu nad 2500 Kè
ELEKTRO NEMCOVÁ- pri nákupu nad 5000 Kc
CMSS- pøi uzavøení stavebního spoøení, penzijního pøipojištìní,
pojištìní nemovitostí, nebo uzavrení životního pojištení
BODY LINE- pri nákupu nad 2000 Kc
PIZZERIA VENEZIA- pri útrate nad 700 Kc
OLYMPIA PAPÍR- pøi útratì zboží v hodnotì zboží nad 500 Kè
KOÈÁRKY EVA KOHOUTOVÁ MOKRÁ- pøi nákupu nad 5000 Kè
DM drogerie- èlenùm active beauty svìta výhod,
za každý nákup nad 1000 Kè
NTS COMPUTER- pøi koupi notebooku,poèítaèe
nebo nákupu nad 3000
VELKÝ TABÁK- pøi nákupu vìtšího než malého množství zboží
URBAN SHOP- pøi nákupu nad 2000 Kè
MODRÁ PYRAMIDA kupon pøi uzavøení jakékoliv smlouvy

Za nákup od 1.12. do 23.12.2012 ve výše uvedených provozovnách
OC Maxim Strakonice, obdržíte kupón na šampaòské nebo kapra zdarma.
Výdej kaprù i šampaòského bude 21.- 23.12.2012 do 16 hodin
ve stánku prodejce kaprù pøed OC Maxim
8

VÁNOČNÍ TIPY NA DÁRKY PRO STRAKOŇÁKY
PLATNOST OD 12.11.2012

Za každý nákup nad 3 000,- kč
při osobním odběru v prodejně Penta - Povážská 266, Strakonice,

dostanete ZDARMA kupón na kapra nebo šampaňské.
kapr nebo šampaňské k vyzvednutí od 21-23. 12
před OC Maxim Strakonice, Bezděkovská 30

ZDARMA

šampaňské
nebo
kapr
JSEM

COOLPIX S30

DIGITALNÍ FOTOAPARÁT PRO DĚTI

1 989 Kč

Tento přístroj může díky skvělému vybavení a zcela jednoduchému
ovládání snadno používat každý uživatel od dětí až k prarodičům. Přístroj
je nárazuvzdorný a vodotěsný do 3m, lze jej používat v téměř libovolném
prostředí a je konstruován tak, aby padl pohodlně do každého páru
rukou.

SDL auta

Parfémy a
kosmetika

1 999 Kč

RC model na dálkové ovládání, pro potěšení z jízdy
při vysokých rychlostech na nejrůzněším povrchu.
Na toto auto může bez obav šlápnout dospělá osoba, aniž by
ho nějak poškodila. SDL auta obsahují stavebnicové bloky,
díky nímž můžete auta libovolně dle své fantazie přestavovat.

Značkové
hračky

Bezpečný nákup přes internet ve Strakonicích a okolí na

www.penta.cz

Snadné řešení případné reklamace, popř vrácení zboží - není třeba nic balit, zboží stačí donést na naší
provozovnu ve Strakonicích. Akční ceny, výprodejové nabídky, 6000 položek ihned skladem ve Strakonicích,
zbytek většinou 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

Při nákupu zboží nad 3000 Kč, lze využít nákupu na splátky.

Z pohodlí vašeho domova
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VÁNOÈNÍ TIPY NA DÁRKY PRO STRAKOÒÁKY
DÁRKY PRO VŠECHNY
Elektronická cigareta Heyll EGO-K

999,- Kc

Televize Samsung

UE32EH5300

8 750,- Kc

prodej na splátky již od 500,- Kè/mìsíc

Verná chut liquidu a velká dýmivost, 2x baterie
Full HD 1920x1080, SMART TV funkce:
1100mah, 2x Clearomizer typu CE4+
Family Story, Fitness, Kids, webový prohlížec
(transparentní) s kulatým náustkem, 2x
(video/flash) Search all, Skype™, uhloprícka:
náhradní plochý náustek
82cm

Notebook Fujitsu Lifebook AH512GL Teleskop Celestron Powerseeker 50AZ

10 690,- Kc

prodej na splátky již od 610,- Kè/mìsíc

940,- Kc

Meteostanice

WS9611-IT DCF

779,- Kc
Každé ráno vám doporucí vhodné oblecení,
zobrazuje tendenci zlepšení nebo zhoršení
pocasí, venkovní i pokojovou teplotu a vlhkost.

Tablet DPS DREAM

2 052,- Kc

Displej: 15,6" TFT LCD s LED podsvícením,
Èoèkový teleskop, prùmìr pøedního èlenu 50mm, 7" palcový vysoce kontrastní display je velmi
lesklý, Grafická karta: Intel HD Graphics, Pevný ohnisková vzdálenost 600mm, s jednoduchou praktickým k prohlížení internetu a v kombinaci s
celkovými malými rozmìry se stane ideálním
disk: 500 GB, OS: Microsoft Windows 7 Home
azimutární montáží snadnou pro ovládání.
spoleèníkem na cestách, OS: Android 4.0
Premium

Souprava pøíborù Fiskars

1 373,- Kc
Sada 24 kusù.
Dárkové balení pro 6 osob.
Je vyrobeno z nerezové oceli a lze mýt v myèce
nádobí.

Gramofon ION Profile Express

1 490,- Kc

USB gramofon se 2 nastavitelnými rychlostmi.
USB výstup je urcen pro prenos hudby do
pocítace. Konverze hudby z desek na MP3 s
Mac nebo PC.

Domácí pekárna Concept PC-5040 Gril Catler GR 4011 kontaktní

1 612,- Kc

2 840,- Kc

Upeèe rùzné druhy chleba (pšenièný, žitný,
Elegantní nerezový kontaktní gril GR 4011
celozrnný, bezlepkový) také pro pøípravu tìst k pøipraví kuøecí maso, ryby, steaky nebo burgery
dalšímu použití (kynuté koláèe, mouèníky,
bìhem nìkolika minut, nepøilnavý povrch.
tìstoviny, zavaøeniny..

Nabíjeèka pro autobaterie CTEK MXS 5.0 Podvodní Pouzdro na mobil DiCAPac

1 572,- Kc

349,- Kc

Nabíjec autobaterií je vhodný pro udržovací 100% vodotesnost do hloubky až 10 m. Dvojité
nabíjení, nabíjení optimalizovaný režim behem zavírání zabranuje vniknutí prachu, písku, vode
chladných zimních mesícu. Jeho unikátní displej a snehu. Ideální na vodní sporty. Velikost: 138 x
umožnuje uživateli sledovat celý proces nabíjení.
75 mm.

Príklad financování splátkového produktu „0/24x5“:Poøizovací cena zboží: 10000,-Kè, pøímá platba 0,-Kè, splátka: 501,-Kè, poèet splátek: 24, výše úvìru: 10000,-Kè, celková splatná èástka: 12024,-Kè, RPSN: 19,43%, roèní úroková sazba: 18,36%. Platí pøi sjednání úvìru dne 5.11.2012, první splátka je
splatná 15.12.2012 a splatnost dalších splátek vždy k 15. dni v mìsíci. Doba trvání smlouvy je do data splatnosti poslední mìsíèní splátky. Spoleènost Penta cz vykonává zprostøedkovatelskou èinnost pro Essox s.r.o., poskytovatele finanèních služeb. Tiskové chyby vyhrazeny vèetnì práva na zmìnu cen.
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VÁNOÈNÍ TIPY NA DÁRKY PRO STRAKOÒÁKY
HRAÈKY PRO DÌTI
Vlak Bino

302,- Kc

Barevný, drevený vlácek se dvema vagónky a
21 odjímatelnými díly nabízí nepreberné
možosti a rozvíjí jemnou motoriku, zpevnuje
držení ruky a paže.

Dýchající plyšáci

498,- Kc

Taneèní podložka X-pad

589,- Kc

Guuglik dìtský notebook

772,- Kc

Velmi vysoká životnost, 3 mìsíèní garance S tímto poèítaèem si Vaše dítì mùže hrát, uèit
výmìny produktu pøi bìžném opotøebení, se písmena, noty nebo poèítat. Guuglik nabízí
celkem 22 zábavných programù v èeštinì.
kvalitní materiály pro delší životnost.

Hello Kitty podložka na kreslení

857,- Kc

Panenka Jessie 64cm

985,- Kc

Podložka Hello Kitty
Dýchající plyšáci Perfect Petzzz Vám umožní se
Mrkací panenka 64cm, s dlouhými copy, je
stát chovatelem bez starostí s vencením a výdaju (vel. 42 x 34cm) s tabulí, 30 rùzných doplòkù
ideálním dárkem pro všechny holèièky.
za krmení. (Yorkšír, Beagle, Charles španìl, retrívr, - fixy, tužky, guma, pravítko, tvoøítko, sešit,
Copatá panenka v sukýnce je britským
Shihtzu..)
výrobkem spoleènosti Peterkin, která nabízí
razítko.
krásné a kvalitní hraèky.

PRO TEENAGERY
Dalekohled Olympus DPC I 10x21

Èteèka knih Amazon Kindle

1 399,- Kc

2 413,- Kc

Zvìtšení 10x, Stylový moderní design, Ochrana
proti UV záøení, Schopnost zaostøení na velmi
krátkou vzdálenost.

Mikroskop Chronos digitální

Monitor Samsung S22B150NS

2 244,- Kc

Amazon Kindle 5. generace ! 5.6" lehèí,
menší, rychlejší. Nejpokroèilejší E-Ink
technologie – displej jako papír
Èitelný i na pøímém slunci

LCD monitor Samsung S22B150NS o
úhlopøíèce 21,5" a rozlišením Full HD
1920x1080.

CD pøehrávaè König s karaoke

Externí disk Verbatim

1 626,- Kc

2 130,- Kc

Mikroskop USB 2.0, rozlišení 2MPX, ideální pro:
výuku, do školy, laboratore nebo jako hobby,
Priložený software umožní uložení snímku i videa

2 mikrofony, lze pripojit k TV a díky podpore
disku CDG je možné prehrávat texty na
obrazovce,

2 149,- Kc
Jeho stylový design z „cerné oceli“ šetrící místem
se na moderním pracovním stole skvele vyjímá.
Pro Windows, ME/2000/XP/Vista, Mac OS 9.x,
Max OS X 10.1 a vyšší.
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VÁNOÈNÍ TIPY NA DÁRKY PRO STRAKOÒÁKY
Digitální fotoaparáty pro dìti

Fujifilm JX550

Olympus VG-150

Nikon COOLPIX S30

1990,- Kè

1 490,- Kè

1 490,- Kc

16MPX, 5x zoom (26-130 mm), LCD 3"
HD video, disponuje celou øadou potøebných
12 MPX, 4 x zoom (27-108mm) ,LCD 2.7”
10MPX, 3x zoom (29–87mm), LCD 2.7",
funkcí a scénických režimù, které fotografujícímu magické filtry: Pop Art, Camera obscura, Rybí odolný a snadno ovladatelný, fotoaparát do
usnadní poøízení jedineèných snímkù.
oko, Kresba, Odlesky..
každé rodiny. Fotí i pod vodou

Digitální fotoaparáty pro ženy

Olympus VG-170

Nikon COOLPIX S01

+ 2GB SD
+ case

2 290,- Kc
14 MPX, 5x zoom (26-130mm), LCD 3”
má nejlepší blesk ve své tøídì, slot pro
pamìovou kartu SD.

Nikon D3200

+ 18-55 AF-S DX VR
+ zdarma voucher na 4x èištìní
snímacího èipu
v hodnotì
2.000,- Kè

14 990,- Kè

3 790,- Kc

prodej na splátky již od 855,- Kè/mìsíc

prodej na splátky již od 217,- Kè/mìsíc

15,9 MPX, LCD 3”
10 MPX, 3x zoom (29–87 mm), LCD dotykový 2,5"
HD video, díky velikosti menší než platební karta se videa v Full HD, lze použít ke sdílení snímkù
pøímo z fotoaparátu na telefon nebo tablet.
vejde do každé kapsy.

Digitální fotoaparáty pro muže

Olympus E-PL3 Kit black

Samsung NX1000

+ 20-50 mm èerný
+ dárek 7" Samsung Galaxy
Tab 3110 šedý za 1Kc

9 990,- Kè

prodej na splátky již od 570,- Kè/mìsíc

12.3 MPX, LCD 3”
kit obsahuje: E-PL3 tìlo, Objektiv 14-42mm II R,
Externí blesk, Nabíjeèka, Li-ion baterie...

14 990,- Kc

prodej na splátky již od 855,- Kè/mìsíc

14.6 MPX, LCD 3”
ostrení: Automatické I manuální, Objektiv:
Samsung NX Mount

Nikon D600

+ Tamron SP 24-70mm f/2.8 DI VC
+ dárek karbonový stativ
Tripod Goiottos MT8361b za 1kc

75 390,- Kè

prodej na splátky již od 4298,- Kè/mìsíc

24,3 MPX, LCD 3.2”
snímaè formátu FX, Video ve vysílací kvalitì,
detail ve fotografii je naprosto unikátní.

Digitální fotoaparáty pro celou rodinu

Olympus TG-320 Alpine Kit

Nikon COOLPIX Aw100

Samsung EC-WB850F èerná
+ dárek mobilní telefon
Samung Galaxy S5300
za 1Kè

3 490,- Kè

prodej na splátky již od 200,- Kè/mìsíc
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6 290,- Kè

prodej na splátky již od 360,- Kè/mìsíc

7 989,- Kè

prodej na splátky již od 456,- Kè/mìsíc

15.9 MPX, 21x zoom, LCD 3”
16 MPX, 5x zoom (28-140mm), LCD 3”
14 MPX, 4x zoom (28-102mm), LCD 2.7"
super
výkonný
ultra-zoom s Wi-FI konektivitou
odolnost proti pádùm z 1,5 m, do 3m hloubky
GPS, elektronický kompas a mapa.
a
GPS,
3D
fotografie/Panorama
Nárazuvzdornost do 1,5 m, vodotìsnost do 10 m
vodotìsný a do -10°C mrazuvzdorný

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 LISTOPAD

platnost od 12.11. – 7.12.2012 (nebo do vyprodání zásob)
AKČNÍ CENA

1595,-

1349,-

Obuv SPRANDI SN 109-16-09
černá,zimní celokožená obuv,
membrána DRI-TEX
WATERRESISTANT, vel.41-46

AKČNÍ CENA

1099,-

Zimní obuv TROP
je velmi oblíbený model pro
myslivce, rybáře a ostatní
příznivce pobytu v přírodě.
Spodní část je vyrobená z
termokaučuku, svršek je
mrazuvzdorný nylon,vyndavací
vložka,vel.41-48

AKČNÍ CENA

1199,-

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

870,-

980,-

839,-

Bunda fleece COUNTRY
zelená, vhodná pro myslivce,rybáře
a volný čas,materiál 100% PES
FLEECE,vel.M-3XL

Bunda OISLY
velmi lehká tenká péřová bunda,výplň z kachního peří,barva černá,dámská vel.S-XL,pánská vel.M-XXL

Rukavice, holinky, pracovní obuv, brýle štíty, respirátory, přilby, funkční termoprádlo, 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@texodo.cz
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Všechno dobro světa do Dětského centra JčK ve Strakonicích
Pavlína Němečková. A vyzdvihla, že spolupráce
navázaná s Dětstkým centrem ve Strakonicích
je o oboustranných sympatiích a trvá již
čtvrtým rokem. Letošní královna krásy
Kateřina Brabcová na otázku, co by popřála
dětem, které našly azyl ve strakonickém
centru, odpověděla: „Popřála bych jim
nejraději všechno dobro světa. To je štěstí a
zdraví, které si nekoupí. Přála bych jim, aby
byly spokojené a šťastné, ale nevím, nakolik to
v tomto případě lze splnit. Tak doufám, že to
půjde alespoň v rámci možností.“
Martina Vaněčková

Zleva: Lejla Abbasová, III. Dívka Šumavy 2012 Veronika Půtová, Dívka Šumavy 2012 Kateřina Brabcová, manažeka
projektu Pavlína Němečková, II. Dívka Šumavy 2012 Markéta Strnadová a Tomáš Kraus.

Výtěžek z dražby korunky vítězky VII. ročníku
Dívky Šumavy (konala se 13. 10. 2012 v Písku)
60.000,- korun byl rozdělen na dvě poloviny.
Jedna putovala do S.O.S. život pro koně
v Miřkově u Domažlic a druhá do Dětského
centra Jihočeského kraje ve Strakonicích.
„Byla to asi pátá dražba v rámci soutěže,

a když se podíváme do její historie, tak určitě
letos přinesla nejvíce peněz. Proto byl výtěžek
rozdělen na dvě poloviny.
Šek získalo jedno zařízení na jihu a druhé na
západě Čech, protože v obou těchto krajích
působíme“, vysvětlila ředitelka DS Models

Volyni v sobotu oživila módní show
takovou přehlídku, odpověděla: „ Přehlídku
samotnou trvá zorganizovat zhruba dva měsíce
a jen zkoušení konkrétních šatů s modelkami
a modely probíhá celý týden před přehlídkou“.

Velkou módní zábavu ve Volyni v sobotu 3.
listopadu zajistila již tradičně módní přehlídka
firmy Eva, kterou pořádá každý rok Miloslava
Houzimová s dcerou Evou.
Lidem se tato akce líbí a každoročně je to
událost na kterou si zamlouvají lístky měsíc
dopředu. Tentokrát se museli dokonce přidávat
několikery židle navíc a celkem shlédlo
přehlídku 215 lidí.
Tento rok byly k vidění modely na podzim a
zimu pro mladé lidi, ale i pro dámy a pány ve
středním i zralém věku. Dále i noční košilky,
pyžama pro ženy i pro muže a pyžámka pro
nejmenší. Pánská pyžama s čepičkami sklízí
každoročně největší úspěch. Spodní prádlo,
které se také předvádí pánské i dámské
nezklízí samozřejmě úspěch o nic menší. Celou
přehlídku završuje kolekce plesových šatů.
Organizační část přehlídky zaštiťovala Eva
Houzimová. Na otázku jak těžké je zorganizovat
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„Celkově nám s přehlídkou pomáhalo 57
lidí včetně fotografů, kadeřnice - vizážistky,
osvětlovače, zvukaře, pomocnic které vzadu
oblékají modelky do šatů a samozřejmě
samotných předvádějících.“

Kolik bylo předvádějících? „Po mole se
procházelo osmnáct žen, osm mužů a devět
dětí.“
„Musím ještě dodat že se přede všemi skláním.
Podali bezvadné výkony, byli perfektní.“ dodala
slečna Houzimová.
Každý si přišel na své. Kdo hledal inspiraci
ohledně módních trendů na podzim nebo zimu
našel jí právě zde.
Návštěvníci přehlídky se mohli také inspirovat
krásnými účesy, které modelky a modelové měli.
Kadeřnicí pro tuto show byla Aneta Švěhlová
z kadeřnictví Matrix v Bezděkovské ulici.
Přehlídka se letos opravdu vydařila a kdo letos
nebyl, určitě se může těšit na příští rok.
pro inspiraci se můžete podívat na www. evavolyne.cz nebo na facebooku „Volyně - textil Eva“

Barbora Dvořáková

& 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

STŘELTE
SVŮJ
ODPAD

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

www.jamall.cz

STŘELTE
SVŮJ
ODPAD

ýkup AUTOVRAKŮ
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OBLECENÍ PRO CAS TEHOTENSTVÍ
v
A SPODNÍ PRÁDLO CESKÝCH FIREM
Velké nám. 50
Strakonice
tel.: 603 832 276

Krásný pes s krásnými vlastostmi
aspoň 2x denně projít, Dorian potřebuje pohyb
jako každý pes. Děti mu nevadí, a hlavně je
to velmi čistotný pes. V jídle není vybíravý, ani
vodu nevylívá.
Kdybyste ho nechali spát venku, mohl by
posloužit jako hlídač, určitě by neselhal.
Tento pejsek si určitě nezaslouží zůstat
v útulku, je tam od 17. srpna tohoto roku,
policie ho přivezla ze Strakonic. Na útulek si

bez problému zvykl, takže nebude mít problém
zvyknout si třeba u Vás. Vedoucí útulku
zdůraznila, že je to pohodový pejsek, z vodítka
se netrhá, na cizí lidi je hodný.
Určitě by si ho neměli brát domů lidi, co už
jednoho pejska mají, Doriánek se nerad dělí
o svoje území.
Určitě stojí za Váš čas, abyste se na něj přijeli
podívat. Nebudete litovat.
Vaše Lů

Útulek pro psy Strakonice
U Blatenského mostu 161
386 01 Strakonice
Zdravím Vás v předvánočním čase. Vybrali
jsme pro představení opět jednoho pejska.
Jeho jméno je Dorian, je to kříženec. Podle mě
je Dorian typický venkovský pejsek. Vedoucí
útulku Saša Auterská mi prozradila, že je mu
kolem 5 – 6 let, nemá rád jiné pejsky ale fenky
mu nevadí. Neznamená to, že není přátelský,
naopak. Je nekonfliktní, měl by být určitě na
zahradě, v noci může spát uvnitř i venku, ale
kdyby spal venku, potřebuje nějaký kotec nebo
hodně dobře zateplenou boudu.
Věřte mi, že je Dorian moc krásný a také moc
hodný, je to mazel za piškůtek vděčný.
Také by se měl/a páníček/čka dojít s pejsek
16

Telefon: 724 730 037
(Vedoucí útulku, denně i po pracovní době.)
380 420 456 (Kancelář útulku)
E-mail : psi.utulek@tsst.cz
Návštěvní doba útulku
Ponděl 13.00 - 16.30
Úterý zavřeno pro návštěvník
Středa
13.00 - 16.30
Čtvrtek
13.00 - 16.30
Pátek
13.00 - 15.00
Sobota
11.30 - 14.30
Neděle zavřeno pro návštěvníky

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.

!!!
A
R
ZO UŽEN
O
P
LO
!!!
OD
R
012
P
2
.
E
1
C
0.1
AK
3
DO

Všechny ceny jsou uvedeny vèetnì DPH.

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

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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TAJENKA O CENY

Tajenka z minulého čísla zní: „ŘÍJNOVÉ HODY“
Výherci zářijového čísla jsou: H. Lukášová - Zámlyní, p. Rajnochová- Mlýnská ul. Strakonice

Správné znění tajenky posílejte na e-mail: krizovka@ocmaxim.cz
(do 30.11. 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 10.12. 2012 na prodejně
PENTA CZ, Povážská 266, Strakonice.
18

2 vylosovaní, kteří pošlou správné znění tajenky
vyhrají poukázku na slevu v hodnotě 200 Kč na
konzumaci v kavárně Maxim
Strakonice

Vstupné do herny na 2 hod. (nadílka + materiál): děti v masce 50,-Kč děti
bez masky 60,-Kč rodinné vstupné -25%
RECEPCE KLUBU ToLeDo - BAVOROVA 13, STRAKONICE - TEL: 777 641 866

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
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NOVÁ KOLEKCE

DESIGNŮ A POVRCHŮ
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Doporučený
prodejce
SAPELI:

D interier
Raisova 1004, Strakonice
Tel.: 383 323 225
info@dinterier.cz
www.dinterier.cz

. 2012

D interier - žák
dveře a podlahy

Bezva zpráva.
Zhubnout 30kg není problém
V tomto čísle vám představíme paní, která
dokázala zhubnout 30 kg.

okolo pasu, boků a stehen ubývají. To bylo pro
mě velice motivující a při každé návštěvě mě mé
úspěchy příjemně překvapily a potěšily.

Jednoho dne mě oslovila sympatická asistentka
z dietetického centra NATURHOUSE a pozvala mě
na bezplatnou bioimpedanční analýzu. Protože
jsem byla zvědavá, kývla jsem na nabídku a šla
se změřit. Zvědavost však byla silnější než já,
a tak jsem se objednala na první půlhodinovou
konzultaci.
Na první konzultaci jsme společně
s výživovou poradkyní probraly můj zdravotní
stav, stravovací návyky a pitný režim. Teprve
tehdy jsem si uvědomila, jak velká je má
nadváha a všechny problémy, které s ní mohou
souviset. Výživová poradkyně Věrka mi totiž
naměřila 112,8 kg, což při mé výšce 173 cm
bylo alarmující. Proto jsem se rozhodla, že
s NATURHOUSE do toho půjdu a zkusím zatočit
se svými nadbytečnými kilogramy.
Začala jsem tedy pravidelně docházet na
konzultace každý týden, které trvaly pouhých 15
minut, ale to stačilo k tomu, abychom s výživovou
poradkyní Věrkou probraly vše potřebné. Snažila
jsem se co nejsvědomitěji dodržovat rady mé
výživové poradkyně a věřte nebo ne, týden po
týdnu jsem viděla, jak má váha a centimetry
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Nejprve jsem se bála, že když budu držet
dietu, budu hladovět. Ale tím, že jsem se
naučila pravidelnému stravování a také
pitnému režimu, pocity hladu ani žízně jsem
skutečně netrpěla. To všechno se dělo díky
propracovaným jídelníčkům, které jsem při
každé návštěvě získala.
Jídelníčky vycházejí ze zásad středomořské
stravy, jsou tedy pestré, lehké a je možné je
různě obměňovat. Navíc recepty v nich uvedené
jsou z běžně dostupných surovin. Dalšími
podpůrnými prostředky v boji proti přebytečným
kilogramům se mi velmi osvědčily exkluzívní

produkty vyrobené na bázi výtažků z bylin. Do
třetice se vydatným pomocníkem ukázal být
také pohyb.

