NOVINY STRAKONICE
BŘEZEN 2013
Zanedbané děti v rukou profesionálních pěstounů
Toto zbožné přání zatím tvrdě naráží na realitu
Před rokem schválila vláda strategii
transformace péče. Cílem je dostat co nejvíce
odložených či odebraných dětí do náhradních
rodin místo do kojeneckých, dětských a jiných
zařízení. Zaznělo, že už od příštího roku by se
nemělo žádné z těchto dětí mladších tří let dostat
do ústavu. A do roku 2016 má být služba tak
zavedená, že umožní umístění do rodin všech
dětí předškolního věku. „Kojeneckými ústavy

projdou dva tisíce dětí ročně. Tam si hodně
slibujeme změnu od institutu pěstounské péče
na přechodnou dobu,“ uvedl pro Českou televizi
začátkem února Miloslav Macela z odboru
rodiny a ochrany práv dětí MPSV. Kromě státu
tak nyní v problematice působí i občanská
společnost, která vytváří druhý pilíř, jakousi
doplňkovou službu v náhradní rodinné péči.
Jednou z nejúspěšnějších se jeví kampaň
pokračování na straně 6

Radek Chvosta: Boj s větrnými mlýny mi nevadí
Šestatřicetiletý zastupitel za ODS Radek Chvosta
se do politiky vrhnul po hlavě a získal si tím pověst
zastupitele, který kritizuje starostu. Subjektivně působí
jako nebojsa z posádky, která je dosud ocvočkována
plackami pankáčo-knížete „Karel na hrad“. Posádky,
která nelogické a direktivní odpovědi na své otázky
nehodlá přijmout jako absolutní pravdu.

Je poznat, že patříte mezi nejpřipravenější
zastupitele. Jste obeznámen s věcmi, o nichž
rozhodujete. Co konkrétně před jednáním
zastupitelstva děláte?
Dopodrobna studuji podklady. Je to formální text.
Člověk musí zapnout selský rozum a vybavit si
pokračování na straně 3

Zavádíme novinky. Jen pro chytré čtenáře.
S Maximem na cestách,
i v dlouhých chvílích

ANKETA: Chcete „nový a větší“
Městský úřad ve Strakonicích?

Naše noviny nejsou pouze tištěné. Dnes si je můžete přečíst i na pc, mac, mobilu i tabletu. Nahrát. si
jednotlivá vydání lze přes webové stránky publero.
com. Vytvořit si knihovnu našich starších výtisků
znamená, že můžete brouzdat archivem vždy, když
si budete chtít vyhledat informace, které jsme vám v
průběhu naší existence přinesli.

V historii Strakonic se určité věci povedly více, jiné
méně. Minulost nenapravíme. Ale můžeme se pokusit zabránit zklamáním, kterým usnadňuje cestu
naše lhostejnost. Proto je tu anketa ze života města.
Můžeme být apatičtí. Ale je i šance se rozhodnout
a vyjádřit se. Nevěřte, že slova nic nezmůžou a váš
názor nikoho nezajímá. Nás ano.

Více na straně 4

Více na straně 7
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vlastní zkušenost, aby dovedl číst mezi řádky. Volám
úředníkům, doptávám se a píšu si k materiálům
poznámky. Někdy jsem podezíravý, ale ne ve všech
případech oprávněně. Stává se, že získám odpověď,
která mě ujistí o tom, že je ta věc v pořádku. Dovedu
to uznat.

alternativy ohledně , zdůrazňuji legitimního,
úspěchu komunistů v krajských volbách.
Ano, to jsou opravdu emotivní záležitosti. Lidé totiž

při úspěšném stoprocentním výběru pokryje náklady.
Stejně jsem řešil vodné stočné. Navyšovali jsme
cenu pronájmu ze strany města technickým službám

Spočítal byste, kolik mají materiály do
zastupitelstva stránek?
Nepočítám je, ale celý svazek bývá obvykle tlustý
kolem deseti centimetrů. Musím to celé stihnout za
jeden, maximálně dva týdny. Některé věci se nám
také dostávají na stůl až při jednání.
Jak příprava zastupitele ovlivňuje chod rodiny se
třemi dětmi?
Trávím nad tím řadu hodin, které jsou obrazně
řečeno položeny na oltář vlasti. O honorář tu opravdu
nejde. Dostávám asi 1,5 tisíce korun za měsíc. Nevím
to přesně, protože ty peníze jednou za rok seberu a
věnuji na nějakou dobročinnost. Rozhodl jsem se tak
hned na začátku.
Na začátku jste se do politiky vrhnul dost po hlavě. Nevadí vám to zpětně?
Mně tenhle boj s větrnými mlýny nevadí. Mě jen
trošku trápí nečinnost lidí. Určitě se nestydím za to,
co si myslím a říkám. Chci městu, kde moje rodina
žije, něco dát a ovlivnit, aby zde moje děti rády žily.
Navíc se na mě začínají obracet lidi se slovy: s tímhle
už nedokáže nikdo jiný nic udělat, všichni se bojí. Asi
jsem nepříjemný, ale začínám pronikat do mnoha věcí
a nenechám sebou manipulovat.
Zvukové záznamy, které jsou na webu města
(www.strakonice.eu), místy prozrazují, že některé
věci prožíváte.
Protože mi vnitřně dost vadí. To zná každý, někdy je
těžké se ovládnout. Třeba když KSČM hlasovala pro
zachování čestného občanství Strakonic pro Klementa
Gottwalda. Říkal jsem si, jak prudkou sebereﬂexi asi
ve straně přijali. Co nás čeká v příštím období, pokud
takto sebereﬂexovaní ovládnou radnici? Vrátíme
Gottwaldovi to občanství?
A proč se tomuto politikovi odebralo čestné
občanství?
Smysl čestného občanství, proč ho udělovat,
je přeci zakotvený v jeho názvu. Je to titul cti.
Chápete? Zatímco v případě Gottwalda se
jednalo o čirý protekcionismus. Přiznejme, že si to
vyžadovala doba. Nečekaly se za tento krok spíš
nějaké výhody pro město?
Na stejném webu najdete jména mnoha
úctyhodných lidí, kteří se ve Strakonicích skutečně
o něco zasloužili. V tom snad cítíte rozdíl. S ohledem
k ostatním jménům na seznamu bylo dobré to
napravit.
Jste emotivní. Vaše vyjadřování mi
připomnělo náladu kolem historicky první
přímé volby prezidenta. A také studentské

začali přemýšlet. Něco to v nich vyvolalo. Připomněl
se mi můj začátek v politice, moje nutkání - co můžu
udělat já? Jen se pokusit snažit tady v městském
zastupitelstvu. Ochota vstoupit do politiky je začátkem
cesty jejího uzdravení. Vědění, že je něco špatně,
nestačí. Musí se vytvořit alternativa.
Nevnímáte ostré „rozevření nůžek“ ve společnosti? Nehrozí spíš výbuch a utopie?
Vnímám
naštvanost,
která
přispěla
k šedesátiprocentní volbě prezidenta. Ano, utvořila
se bipolární společnost, jedna chtěla na Hrad Karla,
druhá Miloše. Ale uvidíte, nevyhrotí se to do bojkotu.
Protože ta euforie je pozitivní. Občanskou aktivitou je
možné situaci řešit. Aktivita lidí je jediná cesta, jak
se může republika posunout. Změna politické tváře
je nutná. Začít musí každý sám. Tím, že bude hledat
pravdu. Chce to přemýšlet a starat se o dění kolem
sebe. Vnímám, že lidé tímhle směrem nakročili.
Nevěřím v žádný výbuch systému. To je jen argument
pro zastrašování.
Zpátky k tomu, co děláte vy jako zastupitel.
Na posledním jednání koncem roku jsem si ohlídal
zdražování cen za svoz odpadu, vodné stočné apod.
Sledovat sociální situaci, která ve městě panuje, je
povinností každého politika. A nezatěžovat občana
platbami, pro které je tak jednoduché zvednout ruku.
Padla argumentace, že budeme vybírat větší částku
na popelnicích, než je nezbytně nutná, protože
všechny potřebné peníze nevybereme.
Aby v nové ceně byla případná ztráta za dlužníky?
Tak. Mně vadí tato lehčí varianta. Zvednu ruku
a zaplatí to ti slušní za ty neslušné. Jsem pro
obrácenou možnost - zvyšme aktivitu a hledejme
cestu, jak peníze vybrat od dlužníků. Dal jsem návrh
na cenu za svoz na jednoho občana takovou, která

a uměle tím zdražovali s vysvětlením, že tyto peníze
potřebujeme na údržbu do fondu. Byl bych pro,
abychom poctivě řekli: je potřeba cenu zvednout, už
jsme udělali všechno, co jsme mohli, a už neexistuje
žádný další způsob, jak jinak ty peníze sehnat.
Bohužel mám pocit, že se rozkutálely a my opět
volíme nejjednodušší cestu – prostě zdražíme. To je
dlouhodobé řešení? Já bych raději mluvil s někým
o investování s rozmyslem. Do toho všeho se ještě
řešilo jednání kontrolního výboru. Bolestivá záležitost.
Proč bolestivá?
Protože kontrolou proběhla Strakonické televize.
Byla probíraná tak, že je reálné a možné udělat
poptávkové řízení na dodávku služeb televize.
Samozřejmě s plnou podporou toho, aby se do
výběrového řízení přihlásila samostatně STTV se svou
nabídkou. Aby se poprala s konkurenční cenou na
trhu. Bohužel to zastupitelé zamítli. Neproběhla ani
diskuze. Bylo deﬁnováno, že máme nejlepší televizi,
jakou můžeme mít. A je to deﬁnováno lidmi, kteří ji
dělají. Do toho zazněla krásná poznámka zastupitele
Pelíška na situaci, že je vysíláno z archivu. Bylo
odpovězeno, že odešel šéfredaktor, další pracovník
je trvale nemocný a zůstala nám tam jedna jediná
osoba.
Vás to znepokojilo?
Říkal jsem si, kde jsou a kdo jsou ty osoby, na
kterých ta profesionalita STTV tak děsně stojí?
A znova jsem se dostal k tomu, že televizi
zkrátka dělá dobře jen starosta Strakonic
Pavel Vondrys. Nezlobte se, ale to je věc,
kterou nezvládnu překousnout. Já osobně si
umím přiznat, že odborně nerozklíčuji práci
profesionální televizní redakce. Navíc si
myslím, že takové posuzování v tuto chvíli ani
nenáleží zastupitelům.
pokračování na straně 4
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Tuší obyčejní lidé, jaký význam má ve fungování
města kontrolní výbor?
A jsme na začátku. Každý musí začít u sebe a zajímat
se o dění kolem sebe. Na jednání zastupitelů, které
si volíme, se přijde podívat jen pár lidí. Není přitom
tajné. Je veřejné. Pak jsou čaje o páté a fóra zdravého
města. Veřejnost tam po stovkách určitě nechodí.
A není chyba v propagaci veřejných setkání?
Ano. Přitom jsou to velmi dobré nástroje pro
komunikaci. Ale nejvýstižnější odpovědí na to, jaký
dopad akce mají, je, že na ně široká veřejnost nechodí.
Chyba nejspíš bude na obou stranách. Zastupitel má
přitom fungovat jako prodloužená ruka občana města.
Jak byste to chtěl dělat? Být tvrdší na realizační
tým?

Proč?
Jak jsem řekl. Nejdřív je nutné udělat odbornou
komisi. Aby posoudila současné zadání televize nebo
určila, co vlastně má městská televize splňovat.
Odborníci měli stanovit její formu. Teprve pak mohou
o televizi zastupitelé rozhodovat. Až na základě
odborných informací. Osobně se domnívám, že je to
služba. Služba pro veřejnost, v tomto případě konkrétně
pro strakonické občany. Jenže to jasné zadání, které
jsem požadoval, chybí. Proto je můj postoj jako
zastupitele Strakonic jasný. Ušetřit půl druhého milionu
korun z městské kasy v době nárůstu cen a utahování
opasků? Smutná výzva.
Mrzí vás to?
Mrzí. Zastupitelé vzali věc z kontrolního výboru pouze
na vědomí. Mohli si dožádat informaci, jestli cena,

za kterou STTV děláme, je odpovídající. Nevyužili
hypotetickou šanci na případnou změnu, odbornou
inovaci či posun tohoto média dopředu. Je mi to
upřímně líto. Podle mě je to velká škoda.
Kontrolní výbor také doplnil své řady o chybějícího člena.
To šlo ruku v ruce s výše uvedeným. Ptám se,
zda může být kontrolní výbor objektivní, když v něm
opozice nemá většinu? Člověka z opoziční Volby pro
město jsme nahradili prokoaliční ﬁgurkou. Je to obraz
slušné společnosti, nebo stádečka, které má obavy o
svá místečka? To ukáží nejbližší jednání. Pokud cokoli
řeknu, bude narážet na většinu, pak asi nebude mít
smysl setrvávat v takovém kontrolním výboru. Město
bude vlastně kontrolováno tím, kdo ho vede. Proč?
Mně to přijde divné.

Tak. Lidé musí vidět reálný dopad. Za vyřčeným
slovem se musí odehrát skutek. Pokud ho lidé uvidí,
budou chodit a diskutovat. A to je ta věc – občanská
aktivita. Ve Strakonicích jsou otrávení a nedůvěřují.
Nebojují s touto agónií všechna města?
Koukněte se do Písku. Tam diskuze radnice versus
podnikatelé vyústila do pravidelných schůzek nad
otázkou, jak posunout Písek dopředu. Po prvním
váhání, že to nejspíš bude k ničemu, přišly kroky,
které měly pozitivní dopady na podnikání. A s nimi
přišla chuť se na věci dál spolupodílet. A tady? Majitel
skateshopu přišel kdysi s nabídkou, že chce radnici
pomoci oživit Velké náměstí. Zašláplo se to jak vajgl
a dál se nic neděje. O tom to je.
Po diskuzi musí následovat reálné kroky. Když se něco
dohodne a navrhne, má se to prostě dál rozpracovat
a zrealizovat. Tohle bych si přál ve Strakonicích zažít.

NOVINY MAXIM DO KAPSY! NOVĚ KE STAŽENÍ ZDARMA
NA VAŠE POČÍTAČE, MAC, MOBILY I TABLETY
Dnešní doba svádí k inovaci a vylepšení a tak
jsme se i my vrhli po hlavě k digitalizaci novin
Maxim Strakonice.
Noviny vždy po ruce.
Pokud pojedete třeba autobusem cesta bude
dlouhá a budete se chtít podívat na březnové
novinky ve Strakonicích v novinách Maxim
a noviny u sebe mít nebudete, stačí na webu
najít stránky www.publero.com a vyhledat
noviny Maxim. Bezplatně do svých chytrých
telefonů nebo tabletů soubor nahrajete a už si
můžete v klidu přečíst co se na Strakonicku děje
nebo kdo má zrovna zajímavé ceny nebo akce.
Navíc si můžete vytvořit svou knihovnu a mít
v ní kompletně celý archiv našich novin. To
znamená že se můžete vracet k starým číslům
novin kdykoliv budete chtít zdarma a po celý
život. A nejen to: do vaší knihovny si libovolně
4

ukládáte i jakékoli vlastní dokumenty. To vše
zdarma!
Čtěte bez hranic!
„Ať jste v Praze, Tokiu nebo na Havaji.
A ani nemusíte být online. Prostě jen čtete!
Elektronické tituly pohodlně zobrazíte na PC,
notebooku, mobilu či tabletu. Velikost textu
si zvětšujete podle libosti. Jak to vypadá, si
vyzkoušejte sami“, sdělují na svých stránkách
www. publero.com.
Zároveň na stránkách publero.com naleznete
i veškeré návody jak číst na tabletech, jak na
mobilech a ostatních médiích. Registrovat se
stačí na www.facebook.com. Takže jestli na
facebooku máte účet, je pro Vás hračka dostat
se lehce a jednoduše na publero a stáhnout si
noviny Maxim kdykoliv a kdekoliv.

Barbora Dvořáková
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Chráněná pracovní dílna
Možnost náhradního plnění
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Rukavice, holinky, pracovní obuv, brýle štíty, respirátory, přilby, funkční termoprádlo,
oprádlo, ponožky VOXX, obuv SPR
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.
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Písecká 904 (vedle Mountfieldu) , Strakonice , www.texodo.cz
tel./fax: 383 321 463, mob.:602 469 958, e-mail: texodo@texodo.cz

DOPORUČUJEME

Celobarevná
publikace úspěšného pediatra
Martina Gregory, seznamuje rodiče měsíc po
měsíci s psychomotorickým vývojem dítěte
od narození do prvních
narozenin. Autor doporučuje vhodnou stravu
pro jednotlivá měsíční
období kojence, upozorňuje na povinná a
doporučovaná očkování
a radí s léčbou běžných
onemocnění. Cenná je
kapitola o péči o nezralé novorozence a originální autorské postřehy z vlastní otcovské zkušenosti.
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ- BŘEZEN 2013
DŮM KULTURY
48. ročník krajské loutkářské přehlídky
SKUPOVY STRAKONICE
s postupem na Loutkářskou Chrudim
21. až 23. března 2013
v KD Strakonice
13. 03. 2013 19.30 hod., KD
JIŘÍ KOLBABA: FOTOSAFARI - planeta zvířat
Exotická diashow jednoho z nejznámějších
českých dobrodruhů, cestovatele Rádia Impuls
a viceprezidenta klubu cestovatelů.
Vstupné: 160 Kč

KINO OKO
12. 03. - 13. 03. 2013 od 17.30 a 20.00 hod.
KRÁLOVSKÝ VÍKEND
13. 03. - 14. 03. 2013 od 10.00 hod.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2, 3D
(mimořádné promítání - jarní prázdniny)
14. 03. - 17. 03. 2013 POZOR jen od 20.00 hod.
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
14. 03. - 17. 03. 2013 POZOR jen od 17.30 hod.
MOCNÝ VLÁDCE OZ 3D
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Zanedbané děti v rukou profesionálních pěstounů
Toto zbožné přání zatím tvrdě naráží na realitu
úkolem pro občanské iniciativy. Zatímco
odborníci cítí, že by se mělo jednat spíše o
doplňkovou službu, plán ministerstva je jiný:
„Představa ministerstva je, aby se z toho stala
hlavní služba, ne doplňková,“ připustil Gregora
s tím, že současným ústavním zařízením by
do budoucna přibyly jiné úkoly a změnil se
smysl jejich využití. Obecně se mluví o tom, že
pěstouni si budou moci vybírat dovolenou a dítě
při ní umístí do zařízení a také bude vyvíjen tlak
na spolupráci s původní rodinou, aby se dařilo
více dětí vracet vlastním rodičům.

Hledáme rodiče. Její podporu zejména na
poli publicity přislíbilo i vedení Jihočeského
krajského úřadu. Náměstkyně pro zdravotnictví
Ivana Stráská k tématu dodala:
„Myšlenka umístit co nejvíce dětí do rodin je
krok správným směrem. Ale existují zároveň
obavy z agresivní kampaně. Moc bych
prosila, abychom měli všichni na paměti,
že se jedná o osudy zanedbávaných, často
i nechtěných dětí, péče o ně je v mnoha
případech obrovsky náročná. Není vůbec
žádoucí, aby se iniciativa zvrhla v nábory,

jejichž prvořadým smyslem bude výdělek.“
Novému systému nepomáhá to, že zatím
není dostatečně objasněn a některé výroky
hraničí až se zbožným přáním. „Nebojím se říct
otevřeně, že se představy pana Macely neslučují
s realitou. Těžko umístíme děti do náhradních
rodin, protože my ty pěstouny zkrátka nemáme.
Podle mne to není otázka nejbližších let,“ uvedl
poslanec Martin Gregora (TOP 09). Vychovat
profesionální pěstouny, kteří si budou brát děti
do rodiny na omezenou dobu, což je podmínkou
této služby, je běh na dlouhou trať a zároveň

„Mám obavy, že střídání domovů naruší u dětí
potřebné ukotvení sociálních vazeb. Je skvělé,
když dostane více dětí šanci nahlédnout do
rodinného prostředí, ale podmínka, že je to na
dobu určitou a že bude muset zázemí domova
bez výjimky opustit, se mi z psychologického
hlediska nelíbí,“ ukazuje soudní znalec z oboru
psychologie, pedopsychologie Adéla Doležalová
na nevysvětlenou podmínku profesionálního
pěstounství. Ne všechny děti se podaří vrátit
do původní rodiny. Nehrozí potom, že nechtěné
či „neudatelné“ děti budou pendlovat mezi
náhradními rodinami, ve kterých budou moci
strávit pár měsíců, maximálně však tři roky?
„Ten limit neznám. Je ale žádoucí dát té
myšlence šanci. Nicméně realita je opravdu
taková, že o značnou část dětí prostě nebude
zájem, například i kvůli zdravotnímu stavu.
Vy byste se dokázala postarat, byť za slušný
honorář, o dítě nakažené žloutenkou?“ uvedl
Gregora s tím, že pěstouni si budou děti vybírat
a umisťování opuštěných dětí do rodin místo do
státních zařízení se pro nejbližší roky opravdu
jeví spíše jako zbožné přání, než možná realita.
text a foto: Martina Vaněčková

RUBRIKA - Co se děje na kraji a vy byste to měli vědět
Do jižních Čech se na vysokoškolskou půdu dostává zcela nový obor,
který v kraji pomůže přípravě technicky vzdělaných odborníků

(Kateřina Koželuhová
tisková mluvčí
Krajského úřadu
Jihočeského kraje)

Do jižních Čech se na vysokoškolskou půdu
dostává zcela nový obor, který v kraji pomůže
přípravě technicky vzdělaných odborníků.
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„Dlouhodobě podporujeme na svých středních
školách technické obory. Jejich absolventů je
na trhu práce nedostatek. A statistiky ukazují, že
do kraje se po studiích na technických vysokých
školách v Praze, Brně, Plzni či Liberci vrací jen
velmi málo Jihočechů. Věřím, že studenti VŠTE
tu naopak zůstanou, protože s uplatněním
opravdu nebudou mít problém. Nový obor plně
zapadá do koncepce rozvoje technického školství
v Jihočeském kraji,“ uvedl hejtman Jiří Zimola,
který 26. února předal imatrikulační listy čtyřem
desítkám prvních studentů nového bakalářského
oboru Strojírenství při Vysoké škole technické
a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích.

Otevření oboru Strojírenství na VŠTE je cestou
k
završení jedné historické etapy, protože
strojírenství, jako samostatný obor, se dosud nikdy
na žádné jihočeské vysoké škole neučilo. „Naším
cílem je, aby se absolventi tohoto oboru byli schopni
po ukončení školy co nejdříve zařadit v podniku
do pracovního procesu. Dosáhnout toho chceme
i tím, že celý jeden semestr stráví v některé ﬁrmě
na praxi. Řešení konkrétních ﬁremních problémů je
pak i náplní jednotlivých seminárních prací i práce
bakalářské,“ řekl rektor VŠTE Marek Vochozka.
O otevření oboru Strojírenství usilovala VŠTE
prakticky od svého založení v roce 2006. Na nový
obor nastupuje 40 studentů, přihlásilo se jich 80.

Otava

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

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

25 MEGABIT
320,- Kè / mìs.
Zøízení služby za 1,- Kè znaèkový Wifi router ZDARMA
a zvýhodnìnou cenu tarifu získáte pøi pøedplatném na 12 mìsícù.

zøízení od 1,- Kè
ceny od 120,- Kè / mìs
rychlost až 200 Mbps

Všechny ceny jsou uvedeny vèetnì DPH.

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

ANKETA
Chcete „nový a větší“ Městský úřad ve Strakonicích?
Je velmi zajímavé, že v situaci, kdy dluh města
Strakonice k 10.12.2012 dosahuje ohromných
428 milionů korun, tj. více než je roční rozpočet
města, si současné vedení města, za marného
nesouhlasu opozice, odsouhlasilo zadání studie na
propojení budovy čp. 1 a 2. Záměrem vedení města
totiž je propojit současnou budovu městského úřadu s vedlejší přilehlou budovou bývalé školy.
Tento krok vedení města navazoval na dřívější prosazení této investice do Anaylýzy ﬁnanční stability
města pro roky 2016 – 2018 v souhrnné výši investic 140 milionů. Při posledním jednání zastupitelstva
se pokusil zastupitel Radek Chvosta (ODS) zarazit
proplacení této studie, neboť vzhledem k množství
navrhovaných a (bohužel silou mandátů, nikoliv
argumentů) schválených rozpočtových opatření se
dluh města za rok 2013 opět nezodpovědně zvýší.
Zastupitel Radek Chvosta byl starostou Pavlem
Vondrysem zároveň poučen, že přece Strakonice
dostanou na tuto investici dotaci. Překvapením však
byla starostou sdělená předpokládaná plánovaná
výše dotace – měla by činit pouhých 16 milionů
korun. Počítáme-li dobře, chystá se vedení utratit
124 milionů korun z rozpočtu města za přebudování
další kancelářské budovy a úpravy stávající budovy

městského úřadu. A to v situaci, kdy není důvod
městský úřad ani rozšiřovat, ani přesouvat, a navíc
městská kasa zeje prázdnotou. Nebo snad starosta Pavel Vondrys chystá zvýšení počtu městských
úředníků?
Jsme toho názoru, že město má před sebou dostatek jiných a důležitějších investic. Copak všichni nevnímáme mnohde tragický stav některých
místních komunikací, nutnost investic do vodohospodářských, teplárenských či jiných zařízení či
stávajícího nemovitého majetku? Nejsou ty peníze
potřeba jinde? Kolik by se například za sto milionů
asi opravilo chodníků? Nebo je snad máme všechny v pořádku? V první řadě by bylo přece rozumné
pomýšlet na snížení stávajících úvěrů, a tím na následné omezení hrozivých nákladů dluhové služby.
Rádi bychom poznali i vaše názory na tuto
problematiku, a proto zveřejňujeme anketu.

Anketní otázka :

Chcete, aby město budovalo a
realizovalo propojení budov č. 1
a 2 na dluh, a to za plánovanou
cenu 140 milionů korun?

STAČÍ POSLAT JEDNODUCHOU
ODPOVĚĎ ANO/NE, ALE MŮŽETE
PŘIDAT I SVŮJ NÁZOR.
Jsme zvědavi, zda se do ankety zapojíte.
Pokud ano, s jejím výsledkem vás seznámíme. Uveřejníme i zajímavé názory. Občanů se
městský dluh týká minimálně tím, že se pak
jinde musí nesmyslně a zbytečně šetřit. Máte
prostor nám sdělit, zda máme v úsilí pokračovat. Žádáme od vás pouze slušné vyjadřování
v příspěvcích. Ostatní už je na nás.

Odpovědi a názory prosím zasílejte
mailem na adresu redakce@ocmaxim.cz,
případně písemně do redakce. První reakce
podle času a data příchodu mailu, a to v pořadí
první, třetí, pátý, sedmý a devátý mail budou

odměněny volnou vstupenkou na koncert
pořádaný panem Michalem Polatou. Lístky
budou k vyzvednutí v redakci. Sponzorem této
soutěže je pan Michal Polata, organizátor letních koncertů na ostrově na Podskalí.
V případě, že požádáte o zachování anonymity,
budeme vaše přání samozřejmě respektovat.
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ČTENÁŘSKÁ RUBRIKA
Hledáme střípky z historie Strakonic a okolí.
Čtenářské snímky a příběhy otiskneme a oceníme!

V dnešní části seriálu o Strakonicích vstoupíme na Velké náměstí /též zvané Revoluční nebo Náměstí Svobody/ a zde pobudeme delší dobu. Z ulice U sv. Markéty
půjdeme po pravé spodní straně až k ulici Hradební.
Na rohu kdysi stál dvoupatrový dům v němž bývala
stará pošta č. p. 139, v něm bývala hospoda „U Hrbků“,
bydlel zde poštovní ředitel Tomáš Bican, Josef Václavík

ločí, pletařka Marie Horejšová a obchodníci Fantišek a
Miroslav Bursové, bohužel dnes je již zbouraný a tím
se i rozšířila dřívější ulice V dláždění. Takže první dům
je č. p. 140, dnes je zde prodejna TEMPIE, byla zde
prodejna sportovního zboží, dříve zde byla hospoda „
U Varousů „ majitele Augustina Warause, ale již v roce
1654 zde točil pivo jeho prapředek Laurenc Waraus.
Později podle majitele Jana Švehly hospoda „ U Šveh-

lů „, v roce 1921 zde byla založena místní organizace
KSČ. Po něm plzeňskou pivnici vedl jeho syn František.
Narodil se zde duchovní otec Hurvínka a Spejbla Josef
Skupa, což připomíná pamětní deska na domě a festival loutkových divadel Skupovy Strakonice. Bydlel zde
zubní technik Edmund Trachta popravený v koncentačním táboře a tž kuchařka Emilie Vondrášková. Proti
těmto domům stávalo dříve Mariánské sousoší, odstraněné za II. světové války po ní postaveno na Palackého
náměstí. Následuje dům č.p. 141 známý jako obchodní
dům MAJÁK, dnes je zde řada ﬁrem: KVATRO, ALPINE,
Vigoss, Gross a vinotéka, před tím prodej oděvů, koberců, hraček a pod. Ale původně před rokem 1924
to bývala Obecná škola, byl zde ředitelem propagátor
dudáctví Josef Formánek, pak zde bylo Městské muzeum, Městská Schmidingerova knihovna, Čelakovského

čítárny, turistcké noclehárny a Živnostenská škola, dále
zde bývalo: knihkupectví Jaromíra Jonáše, obchod se
sklem a porcelánem Františka Egera, pohřební ústav
Maršík a traﬁka Kohout a Šmejkal. Dalším domem v
pořadí je č.p. 142, majitele Františka Hermana, kde je
dnes obuv YVETA , drogerie TETA a realitní kancelář
Hrdlička-Hrdličková. Dříve zde bydlel pan František Kříž
a Alois Jůzek pánští krejčí, četnický kapitán ve výslužbě

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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Zikmund Salus, berní úředník Alois Křivanec, za I. rep.
zde byl hostinec a řeznictví „U.Dvořáků“, pak zde měl
Václav Krippner obchod střižním zbožím a později to
byla drogerie a fotopotřeby „KRIPPNA“, bylo zde provaznictví Rudolf Pippich a křejčovství Jan Krejčí, později
zde bývalo elektro Jaroslava Belháčka /slávisty tělem i
duší/, po něm obuv a drogerie, barvy a laky. Následují
Masné krámy, průchozí, dnes uzavřený objekt. Bývala

zde řada řeznických krámků později zde měli nájemníci domu následujícího č.p. 143 složené uhlí a dříví.
I já jsem zde řezal dříví a skládal řadu let uhlí a nosil
přes náměstí denně do I. patra. Po revoluci se opravily
a na krátkou dobu otevřely. Bylo zde několik prodejen:
suvenýry, noviny, cigarety, knihy a občerstvení. Nyní již k
pavlačovému domu č.p. 143, kde jsme řadu let bydleli
a v té době byl majitelem stavitel pan Rudolf Poláček a
žilo zde jěště šest rodin. V průchozím domě ve dvoře
bydlel se ženou pan Pruner, míval traﬁku u parku. Rád
jsem k němu chodil, protože měl stejného koníčka jak
já ﬁlatelii a krásně vyprávěl příběhy z I. války. V domě
byly prodejny tabáku a porculánu, později levného
textilu. Jěště před tím zde bývala galanterie František
Kahovec, hodinář Josef Křížek, řezník Josef Růžička,
strojmistr František Nývlt, restaurace Marie Kubatové
a žil zde inspektor pojišťovny Jindřich Staněk a Eduard
Kafka zámečník. Dnes zde jsou a byli prodejna květin,
atelier pana A. Ševíta, textil Kocman, studio Fantazie,
rychlé občerstvení, lékařka a ve sklepě bývala kavárna
s cukrárnou.
Malířský Jan

Kontakt:
redakce@ocmaxim.cz
Povážská 266, Strakonice 386 01
724 117 302
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Galavečeru Sportovec okresu Strakonice zavládla žena
ZLATÉ DRUŽSTVO V KATEGORII DOSPĚLÝCH: „A TÝM“ MUŽŮ HBC STRAKONICE 1921

Lucie Poláková, která loni vybojovala tři
tituly národní mistryně jezdeckého sportu
v řadě, se stala ve středu 27.února královnou
strakonického sportu! Naši čtenáři si o jejích
úspěších mohli přečíst v srpnovém vydání novin
Maxim. Ženě, která svým hattrickem přepsala
historii jezdeckého sportu, předal v kulturním
domě za pořadatele cenu Nejúspěšnější
sportovec
okresu
2012
šéfredaktor
Strakonického deníku Petr Škotko. „Do této
doby jsem anketu nesledovala. Byla jsem
v soutěži nominována úplně poprvé a věřte, že
ocenění bylo opravdu nečekané. Musím uznat,
že celý galavečer včetně rautu byl připravený
na úrovni,“ uvedla absolutní vítězka.
František Třeštík gratuluje Miroslavu Vávrovi (HBC Strakonice
1921), který se stal nejlepším trenérem Strakonicka .

V tradiční anketě se vyzdvihují úspěchy
sportovců již pěknou řádku let, ovšem
posledních pět ročníků se nese v prestižním
duchu. „Sportovci si zaslouží každou
medializaci, každé ocenění. Ve Strakonicích
máme obrovskou konkurenci sportů s velmi
kvalitní úrovní a snad nejvíc obdivující je to, v jak
velké míře a nadstandardně se věnují mládeži.
Akce je takovým svátkem pro všechny, kteří
sportu obětují veškerý čas,“ uvedl sportovní
redaktor novin Miloš Vrátný.
Házenkáři opět triumfovali, patřila jim
prvenství v kategoriích Kolektiv dospělí,
Kolektiv mládeže, Trenér roku, stříbro
jednotlivců pak náleželo kapitánovi mužského
Královna strakonického sportu pro rok 2012 Lucie Poláková.
(Na snímku za ní šéfredaktor P. Škotko)

celku Martinu Mošovskému a cenu sportovní
redakce získal Luděk Gruzovský, který loni
ukončil kariéru v A mužstvu a nyní hraje za B
tým HBC Strakonice 1921.
„Tento úspěch už nikdy nezopakujeme.
Takovou partu je možné vytvořit jen jednou za
období sportovní kariéry,“ konstatoval trenér
házenkářů Miroslav Vávra.
V kategorii mládeže vyhrála vodní pólistka
Karolína Hlavatá, která je hráčkou dorostenek
a žen Fezka Strakonice, jež drží titul mistryň
ČR, působí v reprezentaci, a s týmem
dorostenek se v prosinci 2012 zúčastnila
mistrovství světa v Austrálii.
Martina Vaněčková

Umístění v dalších kategoriích:
Sportovní hvězda čtenářů Deníku: Jiří
Mlíka – karate Cobra Riu, vicemistr ČR v
kumite dorostenců nad 70kg
Cena Fair play: Petr Velíšek –
fotbal Sokol Cehnice, brankář, který přiznal
inkasovaný gól
Osobnost roku: Miroslav Vondřička –
trenérská osobnost basketbalu na úrovni
republiky
Síň slávy: Josef Richter – legenda metané,
předseda Českého svazu metané
Handicapovaný sportovec: Martin Voldřich –
1.místo v terénním běhu, v běhu na 60 m a
další kovy na celorepublikových sportovních
hrách
více na webu strakonicky.denik.cz
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Pavlína Havlová

–
–
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–
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Masáå sportovní a rekondiþQt
Dornova metoda a Breussova maViå
Protimigrénová maViå
BDĖkování
Dárkové poukazy

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

Renovace van bez bourání
lze nalézt na našem trhu dva typy akrylátových
van a to vyrobené ze 100 % akrylátu či ABS desek
s akrylátovým povrchem.

opravuje. Je velmi lehký snadno se s ním manipuluje.
Akryl je vnímán jako teplý materiál, jak fyzicky, tak i
vizuálně.

!! POZOR !! na nekvalitní laminátové a plastové
vložky. Praskají a loupe se z nich barva.

Navíc, když už si budete zařizovat novou vanu,
ﬁrma Renovo vám zajistí rovnou i skleněnou zástěnu,
umyvadlo, baterii, nebo dokonce pračku. Stačí to
na našem e-shopu objednat a ﬁrma vše doveze a
nainstaluje.

Akrylátová vložka musí mít minimálně 7 mm.
Nejde jen o sílu akrylátu, ale také o možnou údržbu

Firma Renovo vám chce 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

před renovací

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

po renovaci

Na webových stránkách www.renovo.tym.cz si
můžete tedy nejen objednat (např. sprchy, zástěny,
keramiku, nábytek, baterie, doplňky ale také kategorii
luxusní zboží, ve které najdete velmi kvalitní vany,
infrasauny, hydromasážní vany, bazény a další), ale i
nechat se inspirovat krásným vybavením do koupelny
a získat více informací ohledně jejich služeb.

www.renovo-cz.eu
Barbora Dvořáková, PR
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Ochotníci nastudovali hru, jak se s nadhledem zasmát životu
Mandarinkový pokoj, ve kterém hraje každý, jak nejlíp umÍ
svěřila, hraje absolutně přesvědčivě. „Herectví
je láska k bohémskému životu, jednoznačně.
Pozorujete lidi, jejich výraz, přemýšlíte o nich,“
říká a nato uvede postřeh, jak na ni působím já.
Nesoudí, a přesto mi otevírá obzor k zamyšlení.

Mandarín a komorná v podání Rudy Oberfalcera a Kamily Klimešové

Ráda bych vás pozvala na reprízu komediálního
thilleru Roberta Thomase Mandarinkový pokoj.
Strakonická scéna mladých působící při divadelním
souboru Čelakovský ji přichystala na středu 27.
března do strakonického domu kultury. Nad hrou
a divadlem samotným jsem se zamyslela se členy
souboru a s režisérem Václavem Slanařem.
Bohémové, jimiž divadelníci téměř bez výjimek
jsou, upřednostňují duchovní hodnoty před
materiálními. Jejich chování a životní styl bývají
občas nesprávně posuzovány a teprve až divadelní
prkna dovedou ukázat, jak jsou společenské a
konzumní hodnoty na hony vzdálené od podstaty
života a svébytného duchovního žití. Jeviště divadla
je prostorem, skrz který nám režisér připomíná
smysl duchovních hodnot. Má na výběr ze dvou
možností – vážně, až tragicky, nebo naopak lehce
a s humorem, pomocí vtipných zvratů. Sebereﬂexe
a připomenutí životního nadhledu pak stojí na konci
každého představení. Hodnocení, nakolik se tento
Vedle Míry Hadraby ve své roli
zazářila i Miluška Baloušková

cíl podařilo splnit, už náleží, zejména v případě
amatérského ansámblu, divákům. „Mandarinkový
pokoj je ohromná hra o životním nadhledu. Toto
představení soubor prověřilo a já jsem spokojený.
Například při generálce mi u vystoupení Lenky
Břicháčkové šla husina přes kůži. Herectví totiž není
o slovech, ale o prožitcích a o co nejvýstižnějším
ztvárnění,“ podtrhl Slanař. Právě Lenčina role se
zpočátku humorné lince nejvíce vymyká, takže
podání dějového zvratu v tragikomickou pasáž
vyžaduje nejen dostatečný herecký um, ale také
divákův střízlivý nadhled, bez kterého by se jistě
vyústění jejího příběhu nemohl zasmát.

Potlesk patří divadlu a všem, kterým pro něj
bije srdce.
zamyšlení a foto: Martina Vaněčková

Renata Kudějová - Knetlová s Mírou Kořánem

Režisér už samotný začátek hry uchopil výborně.
Divákovu pozornost okamžitě strhne výkon Míry
Hadraby v první scéně nazvané Beránek a Tygřice.
Pro Hadrabův komediální talent mám slabost a
jeho roli jsem vnímala, jako by mu ji někdo ušil
na tělo. Následují ještě další čtyři jednoaktovky,
přičemž závěrečná- pátá představuje završení
obsahové skládačky, kdy se objasní propojení
osudů postav, které do té doby vystupovaly
odděleně v předcházejících čtyřech příbězích.
Za upozornění určitě stojí výkon Renaty Kudějové
– Knetlové, která se představí uprostřed hry ve
3. jednoaktovce s názvem Oškubaná husa. Její
suverénní projev a bravurní herecký výraz drží
napětí až do momentu, kdy přijde excelentní zlom
a způsobí onen kýžený výbuch smíchu v sále,
který až nadzvedává diváky ze židlí. „Renata je
nejdéle působící členka souboru. Poprvé jsem s ní
pracoval při Šamberkově Jedenáctém přikázání,“
vzpomněl Slanař.
Také zakončení, závěrečnou scénu Mandarín a
Komorná obsadil režisér skvěle. Ruda Oberfalcer
s Kamilou Klimešovou srozumitelně poskládají
mozaiku a přinášejí rozuzlení Thomasovy hry. Kamila
navzdory vyhoření, se kterým se před premiérou
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Více důležitý, než je zakončení Mandarinkového
pokoje, mi připadá zvolený způsob hry. Její
odlehčené pojetí. Možná že prát se s životem je
zapotřebí s nadhledem a humorem. Neukazuje
Thomas, že i kdybychom měli další smysly navíc
a křišťálovou kouli k tomu, přesto vlastně nemáme
šanci spravedlivě rozluštit chování lidí kolem nás?
Je naším právem soudit ty, v jejichž stopách jsme
nikdy nekráčeli? Potlačíme-li svá ega, vybaví se nám
jedno: žij, a nech žít. Možná Ten nad námi ví, proč
soudí až po smrti. Tak velké množství oduševnělých
osobností odešlo ze života v zapomenutí či na
hranici bídy. Člověk jejich odkaz správně posoudit
neuměl. Prožitek ze zhlédnutí Mandarinkového
pokoje mi připomenul sílu humoru. Jen díky
nadhledu lze životem kráčet lehčeji s rovnými zády a
s nefalšovanými prožitky štěstí v duši.

PODĚKOVÁNÍ SOUBORU patří především
Městskému kulturnímu středisku ve Strakonicích za poskytování prostor ke zkouškám,
MěÚ ve Strakonicích za ﬁnanční podporu
souboru, Jiřímu Zikmundovi za spolupráci
při realizaci hry a v neposlední řadě všem
sponzorům DS Čelakovský.

RUBRIKA NA PŘÁNÍ: Food & Wine by Paolo
My kitchen is for dancing, aneb když neušpiníme nádobí a vaření je hračkou
potraviny, aroma, křehkost a texturu, současně zůstávají zachovány a neporušeny všechny živiny uvnitř
pokrmu. Zejména při vaření masa a ryb ve vodní lázni se dosahuje trvale perfektních výsledků, maso je
dokonale připravené, je křehké a vlhké v porovnání s
konvenčním pečením nebo smažením na pánvi,“ láká

Geniální způsob vaření! Pokud jste ho neobjevili,
rozhodně byste ho měli vyzkoušet. Má několik výhod.
Nadneseně lze říct, že je ekologické - kromě talíře a
příborů totiž žádné další nádobí neušpiníte /šetříte vodou i saponátem/. Je velmi zdravé – probíhá na páře.
A je jednoduché – zvládne to opravdu každý. Řeč
je o pečícím rukávu. Troubu rozehřejete, okořeněné
suroviny vložíte do sáčku, zavážete ho a když je jídlo
hotové, musíte jen dát pozor, abyste se při otevírání
„rukávu“ neopařili.
„Odborně se to nazývá sous vide a jeden čas jsem
tuto ojedinělou techniku přípravy jídel hojně využíval.
Asi nejvhodnější je pro vaření ryb a zeleniny, které se
vaří ve vakuovém sáčku při nízkých teplotách 5565°C ve vodní lázni. Vakuum zamezuje styku s okolním prostředím. Doba přípravy takového pokrmu trvá
výrazně déle. Výsledkem Sous vide vaření je perfektně
připravený pokrm, který si zachovává přirozenou chuť

šéfkuchař Pavel Drdel (Paolo) a vysvětluje, že technika
se opět vrací do módy. Jako důvod vidí ten, že v dneš-

ní době, začíná být kladen důraz, aby suroviny, které
vstoupily do kuchyně, si nechaly po zpracování nejen
svou barvu, chuť, ale i výživovou hodnotu. K tomu je
pára a nízkoteplotní vaření dobrým pomocníkem. „U
nás využíváme páru v konvektomatu. Vaříme v něm
nejen knedlíky, ale i brambory, vakuované maso a
ryby. Výhodou těchto moderních přístrojů je, že si nastavím i teplotu páry. Zeleninu tak vařím při necelých
80 stupních. Zůstane tak křupavá a plná živin,“ doplnil
Paolo. A na závěr přidává recepty na omáčky, kterými
lze vaření v páře vyladit na maximum.
Recept č.1
Je dobře, že v české kuchyni narůstá spotřeba
bylinek a másla. Nejenže jídlo zjemní, zahustí, ale
dokáže uvolnit ze surovin co nejvíce chuti. Můžete
pohromadě připravit zeleninu, kuřecí prso, přihodit
větvičku rozmarýnu a plátek másla. Pára za vás
zbytek práce udělá.
Recept č.2 (2 porce)
Na lžičce másla zpěníme pět pokrájených sušených rajčat, podlijeme naběračkou vývaru, přidáme
vrchovatou lžíci mascarpone. Svaříme a dochutíme
solí a pokrájenou pažitkou. Omáčka je neuvěřitelně
jemná a kdo není zastáncem tučných smetan, je
pro něj tento recept vhodnou alternativou.
Martina Vaněčková
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TAJENKA O CENY

Tajenka z minulého čísla zní: PŘIJDOU MRAZY
Výherci minulého čísla jsou: Josef Hanus, Strakonice a Anna Hochová, Strakonice

Správné znění tajenky včetně jména a alespoň města, posílejte na e-mail:
krizovka@ocmaxim.cz (do 2.dubna 2013) do předmětu zadejte heslo:
křížovka.
Nebo pište na adresu: Povážská 266, Strakonice 386 01, na obálku napište
opět heslo: křížovka.
Dva výherce uveřejníme v příštím čísle novin Maxim společně s řešením.
Výhru si vyzvedněte nejpozději do 15. dubna 2013 na prodejně PENTA CZ,
Povážská 266, Strakonice.
14

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

ANGLIČTINA,

která přináší skutečné výsledky

Kam slunce nechodí, aneb
„vodohospodářské podsvětí“ jižních Čech
objektivem fotografa Slavomíra Kubeše
Vestibul Krajského úřadu Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
4. - 29. března 2013

Otava

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

www.otavanet.cz
info@otavanet.cz
TEL: 383 383 384
Pøipojení prostøednictvím
technologie airMAX

15 MEGABIT
320,- Kè / mìs.
Zøízení služby za 1,- Kè znaèkový Wifi router ZDARMA
a zvýhodnìnou cenu tarifu získáte pøi pøedplatném na 12 mìsícù.

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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CENTRUM
STRAKONICE

D- interier

Raisova 1004,
Strakonice
tel.: 383 323 225
info@dinterier.cz
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www.dinterier.cz D interier - ǎĄŬ
www.sapeli.cz
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