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ÚVOD | oaza magazín

Vážení a milí zákazníci,
máme tu opět konec roku a s ním i nové vydání magazínu 
OAZA plné zajímavých informací o našem nákupním centru, 
jeho nájemcích a partnerech.

Mám obrovskou radost, jak se nám daří pokračovat 
v našich obchodních i stavebních plánech, a to i přes 
problémy, které jejich realizaci provázejí. Po zprovoznění 
kasina Rebuy Stars  očekáváme v průběhu prosince 
otevření prodejny Jena nábytek a revitalizované provozovny 
OKAY ELEKTROSPOTŘEBIČE. Byla zahájena rekonstrukce 
centrální části nákupní pasáže, jejíž první část by měla být 
dokončena začátkem roku 2018. Výsledkem bude zcela 
přebudovaná zóna rychlého stravování s novými jednotkami 
a vstupní halou. Dětský koutek bude přesunut do nových 
prostor, kde nabídne lepší a bezpečnější prostředí pro Vaše 
malé ratolesti.

Zcela ojedinělým projektem, který vzešel z naší dlouholeté 
spolupráce s Rytíři Kladno, je Síň slávy místního hokejového 
klubu. Jedná se o stálou expozici věnovanou úspěšné 
historii kladenského hokeje a jeho největším osobnostem, 
která vznikne v prostorách OAZY. V oblasti podpory sportu 
se OAZA neomezuje jen na hokej. Je nám ctí sponzorovat 
rovněž fotbalový oddíl SK Kladno, florbalové Kanonýry a Noci 
válečníků. Určitě si nenechte ujít 13. ročník této přehlídky 
bojového umění, který se koná ve čtvrtek 14. 12. 2017 
a jehož je OAZA hlavním partnerem.

Ve venkovní části probíhá výstavba moderní samoobslužné 
myčky aut a v blízké budoucnosti přibydou i další provozy, 
které významnou měrou rozšíří nabízené služby centra. 
Pro zákazníky dojíždějící k nám autobusem vybudujeme 
nový, výrazně větší přístřešek u nástupní stanice.

Vážení zákazníci, budeme rádi, když si nejen pro vánoční 
nákupy vyberete OAZU, ale pokud nám zachováte přízeň 
i v novém roce. Přeji Vám, abyste si užili dny sváteční v klidu 
a do roku 2018 vykročili správnou nohou!
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oaza magazín | FOOD COURT

NOVÝ FOOD COURT
„OÁZA V OAZE“

OTEVŘEME 
JIŽ BRZY!
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HOKEJ | oaza magazín

Snad žádný český klub nevychoval tolik úspěšných hokejistů jako 
ten kladenský. Špičkových profesionálních hráčů napočítáme 
stovky, mistrů světa dvě desítky, olympijských šampionů pět 
a vítězů Stanley Cupu čtyři… Hokejové Kladno je pojem a naše 
město na něj může být právem pyšné. Výrazné stopy klubu 
v proudu času zhmotní Síň slávy – unikátní stálá expozice, která 
zmapuje celou slavnou historii i kariéru největší legendy Jaromíra 
Jágra.

Když se v listopadu roku 1924 několik nadšenců rozhodlo založit 
v Kladně hokejový oddíl, ještě nemohli tušit, k jakému fenoménu 
pokládají základní kámen. Kladno, léta proslulé jen jako město 
uhlí a oceli, se v budoucnu mělo stát jednou z největších bašt 
českého hokeje.

„Hokej se v našem městě stal do jisté míry unikátním kulturně--
historickým fenoménem, který přežil ostatní pro Kladno dříve tolik 
typická odvětví. Cítíme jako povinnost si bohatou historii klubu 
neustále připomínat. Ctěme úspěchy všech těch skvělých hráčů, 
kteří se v našem dresu objevili, a nikdy nezapomeňme na radost, 
kterou nám svými báječnými výkony a úspěchy přinášeli,“ prohlásil 
k příležitosti výročí 90 let kladenského hokeje tiskový mluvčí klubu 
Vít Heral. Tehdy v rámci významných kulatin vznikla Síň slávy 
kladenského hokeje, ještě, v uvozovkách, pouze jako klub legend 
sdružující nejvýznamnější osobnosti z řad hráčů, trenérů, ale 
i funkcionářů.

Rok se s rokem sešel a Rytíři ve spolupráci se svým dlouhodobým 
partnerem NC OAZA Kladno připravují slibovaný „krok 2“, tedy 
stálou expozici a takzvanou kamennou Síň slávy. Ta na celkem 
30 metrů široké ploše zmapuje celou historii nejrychlejší týmové 
hry v našem městě. Kromě chronologické expozice tu bude 
k vidění také výstava věnovaná významným osobnostem i unikátní 
sekce věnovaná pouze Jaromíru Jágrovi. Ta bude vyšperkovaná 
řadou velmi zajímavých osobních artefaktů z domácí sbírky 
slavné osmašedesátky. „Za tento projekt jsem jako majitel klubu 
upřímně rád a snad Kladeňáky potěší. Doma nějaké ty trofeje 
mám a práší se mi na ně. (smích) Rád je ze svého pokojíku 
do OAZY zapůjčím, což při mé nepřítomnosti dostal za úkol můj 
synovec a marketingový manažer Rytířů Jirka Kalla,“ vzkázal Jágr 
z kanadského Calgary.

V OAZE se počítá i s tematickými a pravidelně aktualizovanými 
výstavami na aktuální či výroční témata. A co víc, každý návštěvník 
nákupního centra bude on-line ve spojení se zimním stadionem 
a bude tak mít neustále přehled o aktuálním hokejovém dění.

K celému projektu se vyjádřil manažer NC OAZA pro business 
development a marketing Ondřej Valenta: „Projekt Síně slávy je 
dalším krokem v rozvoji naší dlouhodobé spolupráce s hokejovými 
Rytíři, která začala již v roce 2015. Po její dobu nad rámec 
klasického partnerství vznikl již výborný projekt street hokejového 
turnaje pro mladé hokejisty, gala výstava a mnoho dalšího. U Síně 
však pevně věřím, že vzniká mimořádný projekt prezentující 
výjimečnou historii kladenského hokeje, a je dobře, že se tomu 
děje v Kladně. V neposlední řadě je zajímavé z osobní zkušenosti 
zdůraznit „atmosféru“ klubu, kdy i já celoživotní sparťan již velmi 
intenzivně fandím Rytířům od A týmu až po mládež. Nadšení 
všech, kdo mají na chodu klubu podíl, je zkrátka nakažlivé…“

Osobnosti v Síni slávy kladenského hokeje: BACÍLEK 
Stanislav, BAUER Lubomír, ČERMÁK Bohumil, HRABĚ 
Zdeněk, JÁGR Jaromír st., JÁGR Josef, KABERLE František 
ml., KABERLE František st., KAMEŠ Vladimír, KARAS 
Jindřich, KRÁSA Miroslav, KŘIVÁČEK Miroslav, KULÍČEK 
Jiří, LAITNER Hugo, LIDICKÝ Jindřich st., MÜLLER Zdeněk, 
NELIBA Jan, NOVÁK Eduard, NOVÝ Milan, POSPÍŠIL 
František, PROCHÁZKA Martin, PROŠEK Bohumil, SKRBEK 
Milan, SÝKORA Václav, SÝKORA Vlastimil, ŠINDLER Zdeněk, 
TERMER Miroslav, VEJVODA Otakar st., VEJVODA Otakar ml., 
VIMMER Josef, VINŠ Jaroslav, VOLF Jaroslav

POCTA TRADICI!
OAZA zastřeší Síň slávy 
kladenského hokeje
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KLADENSKÉ TITULY
Kladenský hokejový klub má více než devadesátiletou tradici. Poprvé se z titulu mistra republiky radoval v roce 1959, nejúspěšnější éru zažil v druhé polovině sedmdesátých let, kdy paní Poldi ovládla československou ligu v letech 1975, 1976, 1977, 1978 a 1980.

KLADENSKÝ KLUB VE SVĚTĚ

Kladno je dosud jediným českým, respektive československým, 

vítězem evropské hokejové soutěže. Pohár mistrů ovládlo pro rok 

1979, což se od té doby nikomu nepovedlo. Nejblíže byla letos 

Sparta Praha v nástupnické Lize mistrů. Pražský klub ovšem 

padl ve finále. Kladno na mezinárodní scéně drží i další zajímavý 

primát, a to pozitivní bilanci s týmy NHL. (2 výhry – 1 remíza – 

1 prohra při tehdy prestižní „Super Series 1977“)

ZLATÍ HOŠI Z KLADNA
Kladno je stavebním kamenem reprezentace. Poprvé tomu tak bylo v roce 1959 a tato tradice je až na pár výjimek stále aktuální. Mistři světa z éry sedmdesátých let, památný pražský titul z pětaosmdesátého, zlatá Vídeň 96 pod taktovkou Blue–line Vejvoda–Patera–Procházka, pět Kladeňáků v Naganu 98, zlatý hattrick přelomu tisíciletí i poslední mistrovské opojení 2010. Tam všude byla výrazná kladenská stopa.
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ÚSPĚCHY A NEČEKANÉ PÁDY

Kladenský hokejový klub kromě všech svých úspěchů pravidelně zažívá 

i nepříjemné pády, které nemálo příznivců i hokejistů bezprostředně 

obrečelo. Po zlatých hodech v sedmdesátých letech přišly dva sestupy 

v osmé dekádě. Záhy se ale slavil návrat mezi nejlepší. Situace se 

opakovala i v novém tisíciletí - sestup v roce 2002 a hned rok poté slavný 

návrat, kdy hokejem zas žilo celé město. Také nyní bojuje kladenský hokej 

s nepřízní osudu a snaží si „vysekat cestu z pralesa“. Po třech letech 

v nižší soutěži znovu usiluje o návrat mezi elitu.
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V čem spočívá celý projekt a jak to vypadalo při jeho startu 
v Kladně?
Jde o kurzy všeobecné pohybové přípravy zaměřené na rozvoj 
základní pohybové motoriky, obratnosti, síly a rychlosti pro 
děti od 4 do 9 let. Projekt vznikl v roce 2011 v rámci kampaně 
Česko se hýbe, my na Kladně fungujeme již čtvrtým rokem. Když 
jsme začínali, tak pro nás bylo milým překvapení, že nabízená 
kapacita jedné hodiny týdně byla okamžitě obsazena.

Jak Vás napadlo se do takového projektu zapojit?
Osobně se věnuji aktivně sportu celý život. Sportovnímu aerobiku 
na profesionální úrovni jsem věnovala 25 let života. Nyní se 
snažím předávat své zkušenosti i schopnosti dalším generacím, 
ať už v roli manažerky Českého svazu aerobiku a fitness, tak 
i v Kladně v rámci Sportklubu Kladno, nyní s projektem Dětí 
na startu.

Kolik dětí je v současnosti aktivních v rámci Kladna?
Musím přiznat, že v porovnání s dalšími městy v České republice 
jsme na tom velmi dobře. Celkem máme registrovaných více 
než 400 dětí (6 % ze všech dětí v projektu v rámci ČR) a toto číslo 
neustále roste. Samozřejmě úměrně tomu, kolik získáváme škol 
pro spolupráci a také jak rychle dokážeme školit nové lektory. 
V současné době bylo vyškoleno dalších 55 pedagogů, kteří 
začlení projekt ve svých školách. Nyní se blížíme k číslu 950 dětí.

V čem je podle Vás tajemství takového úspěchu?
Nevidím to jako úplné tajemství. Jednoduše dokážeme udržet 
dětskou pozornost pestrostí samotného cvičení, které probíhá 
formou kruhového tréninku (míče, atletika, gymnastika, 
motorické cvičení). Spolupracujeme s několika kladenskými 
sportovními kluby od hokejbalu po tenis a s mnoha dalšími. 
A rozhodně je důležitá pozitivní motivace. U nás se nehraje 
na vítěze a poražené, vítězové jsou všichni, děti neporovnáváme.

Co byste projektu do budoucna přála?
Aby všechny zúčastněné bavil a naplňoval radostí z pohybu. 
A samozřejmě dokázal děti přilákat ke sportu a pomoci rodičům 
s výběrem vhodné pohybové aktivity pro jejich dítě. To bych si 
přála z té fyzické stránky a z té psychické stránky bych byla ráda, 
kdyby se dětem současné generace vrátila zdravá ctižádost 
a touha po vítězství, kdy výsledkem sportovního zápolení má být 
radost z jakéhokoliv umístění, a ne z věcných darů od sponzorů 
závodu. To mi u nynějších dětí trochu chybí.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů s jeho 
rozvojem.

Více informací o projektu naleznete  
na www.detinastartu.cz.

Kladno je bezpochyby městem, kde se zrodilo a stále rodí mnoho vynikajících sportovců 
na profesionální i amatérské úrovni. Oproti minulosti jim ale při vstupu do různých 
sportovních klubů chybí základní pohybová příprava. Dříve přípravu bohatě vynahradilo 
„chození ven“, v současnosti, kdy děti tráví více času za počítačem než za domem, snaží se 
tuto aktivitu nahradit projekt Děti na startu. Poprosili jsme proto jeho realizátorku Jitku 
Literovou o krátký rozhovor.
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Kouzelné Vánoce
LIMITOVANÁ

EDICE
již od

 ●99 Kč*

Vánoce u Yves Rocher začínají již 13. 11. 2017.

T V Ů R C E  R O S T L I N N É  K O S M E T I K Y

y v e s - r o c h e r . c z

NOVÁ ZNAČKA PÁNSKÉ OBUVI PEGADA EXKLUZIVNĚ V ATELIÉRECH 
ZDRAVÉHO OBOUVÁNÍ SANTÉ SE ZAVÁDĚCÍ SLEVOU 20 %!

ATELIÉR ZDRAVÉHO 
OBOUVÁNÍ SANTÉ
NC OAZA KLADNO
ARMÉNSKÁ 3277
KLADNO - KROČEHLAVY

Našim zákazníkům nabízíme novou brazilskou značku PEGADA. Ta se specializuje 
především na komfortní pánskou, ale i na dámskou a dětskou obuv.

Obuv PEGADA žádejte na adrese:



Hakim promotion s.r.o. a Solvent s.r.o. pořádá

www.nocvalecniku.cz

Hlavní  partner :

14. 12. 2017Sportovní hala Kladno 
Sportovců 817  od 19:00 hod.

Jan Soukup Cyril Pohl Igor MarčenkovPavla KladivováOndřej BalladaMartin Werner Karel HořejšekMartin Gaňo Jakub Ibl

Rezervace VIP vstupenek: tel.: 777 357 382

Předprodej vstupenek: Duncan BAR – nám. Edvarda Beneše 1495, Kladno TICKETPRO – www.ticketpro.cz
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Kouzelné Vánoce
LIMITOVANÁ

EDICE
již od

 ●99 Kč*

Vánoce u Yves Rocher začínají již 13. 11. 2017.

T V Ů R C E  R O S T L I N N É  K O S M E T I K Y

y v e s - r o c h e r . c z
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Vánoční dárky 
pro vaše nejmenší

Knihy zakoupíte v prodejně Levných knih OC Oaza Kladno nebo na www.levneknihy.cz.

99 Kč 99 Kč

69 Kč

69 Kč

ZAČÍNÁ 
ZLATÁ ÉRA  
VAŠÍ KRÁSY

Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky Nuance zaplatí držitelé Karty výhod Dr.Max a registrovaní zákazníci  
e-shopu www.drmax.cz za levnější z těchto dvou produktů pouze 0,01 Kč. Úplná pravidla klientského programu  
Karta výhod Dr.Max naleznete na kartavyhod.drmax.cz. Akce platí od 1. 11. do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob.

1 + 1
na všechny produkty 

Nuance

ZLATÁ MASKA 
NUANCE

Inzerce-Nuance-Kladno-210x148mm.indd   1 10/31/17   10:09 AM
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oaza magazín | FLORBAL

V loňském ligovém ročníku se florbalistům Kladna příliš 
nedařilo. Výsledkem byl sestup z Tipsport Superligy. Během 
letní přestávky tým převzala nová trenérská dvojice Dušan 
Přívara a Ondřej Riebauer. Ambiciózní trenéři začali budovat 
zbrusu nové a především mladé mužstvo s velkým potenciálem.

Kádr Kanonýrů po sestupu prošel skutečně výraznou obměnou. 
Odešly zkušené opory Tomáš Nushart, Jan Řehoř, Michal 
Klápa nebo Marek Soukup. Pryč je také brankář Dominik 
Pech. Kladenská základní sestava pro aktuální sezonu je 
tedy stále velkou neznámou a šanci prosadit se má prakticky 
každý z bezmála čtyřiceti hráčů širšího kádru. Záměr je jasný, 
trenéři chtějí koncepčně pracovat s mladými hráči a postupně 
vybudovat mužstvo postavené na kladenských odchovancích, 
které bude schopné dlouhodobě působit v nejvyšší soutěži.

Aby toho bylo možné dosáhnout, zaměřují se Kanonýři 
v posledních letech zejména na práci s mládeží tak, aby 
kladenská líheň produkovala hráče schopné působit 
v nejvyšších soutěžích mužů i žen. Dalším krokem ke zlepšení 
práce s mládeží by měl být i šéftrenér mládeže, který je 
od července v klubu poprvé na plný úvazek. Do této funkce 
byl jmenován jeden ze zakladatelů klubu a dlouholetý tahoun 
A týmu Tomáš Leipner. „Mým úkolem bude zejména nastavení 
jasné koncepce práce s mládeží a následná kontrola jejího 
dodržování. Proces to není jednoduchý, ale určitě je nezbytný 
pro posun klubu mezi elitu. Zejména v trenérském obsazení 
u jednotlivých kategorií jsme zaznamenali velký posun 
a usnadněním mého úkolu jistě bude i to, že v současné době 
disponujeme trenéry, kteří většinou florbal nebo jiný sport 
aktivně hráli, mají chuť se dále rozvíjet a jsou schopni vzájemné 
spolupráce. Jak se mi podaří úkol splnit, ukáže až horizont 
několika let, ale věřím, že máme v klubu velký trenérský 
i hráčský potenciál, abychom vše dotáhli, jak si představujeme,“ 
prozradil ke své nové roli kladenský patriot.

Do přípravky (8 let), elévů (10 let), mladších žáků (12 let), ale 
i do dívčích družstev (8–14 let) Kanonýrů právě probíhá nábor 
a všichni mají možnost přijít si florbal vyzkoušet. Stačí se obrátit 
právě na šéftrenéra mládeže Tomáše Leipnera prostřednictvím 
kontaktu na www.kanonyrikladno.cz.

Florbaloví Kanonýři začínají od píky, 
o návrat mezi elitu bojují s výrazně 
omlazeným kádrem

Vánoční dárky 
pro vaše nejmenší

Knihy zakoupíte v prodejně Levných knih OC Oaza Kladno nebo na www.levneknihy.cz.

99 Kč 99 Kč

69 Kč

69 Kč
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Ježíšek v havajské košili 
aneb Vánoce ve světě
Češi večeří kapra, Američani krocana, Argentinci hodují na pečeném pávu. 
Štědrovečerní menu a další vánoční tradice se liší v závislosti na národnosti, 
kultuře, ale i klimatických podmínkách dané země. Vydejte se s námi na expedici 
za vánočními zvyky na prosluněnou Havaj, exotické Filipíny nebo do barvami 
a tancem hýřící Brazílie!

Vánoční jehličnan na písečné pláži? Vousatý Santa 
surfující v červeném kostýmu na vlnách Tichého oceánu? 
Na Havajských ostrovech, kde i během Vánoc panuje 
30 stupňů, tohle nikoho nepřekvapí. Místo sobů přiváží 
dárky vánoční loď, a když budete mít štěstí, zahlédnete 
i Baracka Obamu. On a desetitisíce dalších Američanů si 
totiž z Havaje udělali oblíbenou vánoční destinaci.

Brazilské Vánoce se mnoho neliší od slavného karnevalu 
v Riu. Barevné průvody, zpěv, tanec a mohutné ohňostroje tvoří 
nedílnou součást oslav. Spatříte tu stromky zdobené chomáči 
bavlny a – podobně jako na Západě – večeří zde nadívaného 
krocana, u něhož se schází široká rodina. Namísto Santy dárky 
roznáší Papai Noel, Otec Vánoc, a to ve stylové košili s krátkým 
rukávem.

Podobně divoce slaví Vánoce obyvatelé Jamajky a Karibiku, kde 
nechybí koledy ve stylu reggae, ohňostroje ani párty končící 
v časných ranních hodinách.

Na jižním cípu kontinentu, v Argentině, se o Vánocích podává 
pečený páv, na němž si rodiny pochutnávají přímo pod širým 
nebem. Zdejší kuriozitou je kůň Magio – tajuplná bytost 
nadělující dětem dárky do bot připravených pod vánočním 
stromkem. Děti se mu odměňují senem a vodou, které v noci 
postaví před dům.

Havaj  
– dárky připlouvají na lodi a na surfu

Jižní Amerika  
– koledy v rytmu reggae i samby

12    |
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Vytýkají vám, že začínáte s předvánočním úklidem 
příliš brzo? Kupte jim letenku na Filipíny!
V převážně křesťanské zemi přípravy vypukají v září 
a celá sláva vrcholí ve velkolepém stylu 24. prosince. 
Součástí jsou barevné lucerny ve tvaru věnce, soutěž 
o nejoriginálnější ozdobu a celkem 9 mší, jež se těší 
velké úctě i bohaté účasti.
S Českem mají filipínské Vánoce společnou rodinnou 
atmosféru, předávání dárků a bohatou večeři, kde 
nesmí chybět bambusové ruličky se sladkou rýží 
zvané Bumbong. Večeři a dárky si však Filipínci musí 
poctivě „zasloužit“ – jídlo přichází na řadu až po mši, 
zatímco na dárky máte nárok teprve na Tři krále.

Přestože v Thajsku, Indonésii či Japonsku 
převládají buddhismus a hinduismus, Vánoce 
se staly součástí ročního koloběhu, z čehož mají 
radost zejména obchodníci. Příliv západních 
turistů sem totiž importoval spíše komerční 
podobu Vánoc, včetně kýčovitých umělých stromků, 
Jingle Bells a dalších profláknutých melodií. Tak 
či onak mají Vánoce v Asii jedinečnou atmosféru, 
kterou stojí za to zažít!

Asie  
– mezi zbožností a kýčem

Filipíny  
– skutečné království Vánoc

|    13

Ať už trávíte Vánoce v Česku, 
nebo ve světě, přejeme Vám 
hodně klidu, pohody  
a dobré nálady. 

oaza magazín | VÁNOCE

 Vaše NC OAZA!
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A2
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H2

D1

C6

J1B3

B2 A4
J5
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H3
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SLUŽBY – A
BANKOMAT AIR BANK A1
BANKOMAT ČSOB A2
BANKOMAT KOMERČNÍ BANKA A3
CZECH POINT A4
GECO TABÁK A5
KVĚTINY NOVÁK A6
OTTAS – MOBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A E-CIGARETY A7
PENGUIN ČISTÍRNA ODĚVŮ A8

KRÁSA A ZDRAVÍ – B
DR. MAX – LÉKÁRNA B1
HERBAL THERAPY B2
PERFEKT HAIR – KADEŘNICTVÍ B3
ROSSMANN B4
TOKYO NAILS – NEHTOVÉ STUDIO B5
YVES ROCHER B6
ZDRAVÁ VÝŽIVA B7

AKTUÁLNÍ PLÁN NC OAZA

INTERIÉR A ELEKTRO – C
KITOS – DOMÁCÍ POTŘEBY C1
ALZA.CZ C2
KOBERCE TREND C3
OKAY ELEKTRO C4
JENA NÁBYTEK – BRZY OTEVŘEME! C5
SCANQUILT C6

MÓDA – D
NICKRIS D1
INSPIRO STORE D2
VŠE ZA PŮLKU D3
ZEBRA – SPODNÍ PRÁDLO D4

SPORT – E
D – SPORT E1
SPORTISIMO E2
DREAM BODY FITNESS E3
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PRO DĚTI – F
KULÍŠKOV – DĚTSKÝ KOUTEK – BRZY OTEVŘEME F1
POMPO – HRAČKÁŘSTVÍ F2

OBUV – G
SANTÉ – ZDRAVOTNÍ OBUV G1

JÍDLO, NÁPOJE A ZÁBAVA – H 
HONG FU - ASIJSKÁ RESTAURACE H1
STÁNEK MINIT H2
REBUY STARS CASINO H3
TINO CAFÉ H4
V–GROUP BOWLING H5
VESELÁ CUKRÁRNA H6
VINOTÉKA RICHTER H7

SUPERMARKET – I
BILLA I1

OSTATNÍ – J
BERUŠKA – PAPÍRNICTVÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY J1
LEVNÉ KNIHY J2
MOUNTFIELD J3
PET CENTER J4
SMAŽÍK – EXPOZICE OSOBNÍCH VOZŮ J5

Vzhledem k probíhajícím změnám vám přinášíme aktuální plán, 
který najdete také v prostorách NC OAZA.
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PALACIO.CZ

 NOVÁ PRODEJNA

PALACIO
HERBAL THERAPY

ČESKÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
Široký sortiment přírodní bylinné kosmetiky od české firmy Palacio CZ s.r.o. a dalších. 
Nabízíme kosmetiku s obsahem: konopí, levandule, kozího mléka, mrtvého moře, 
arganového oleje, kokosu, hadího jedu.

VONNÉ SVÍČKY
Jedinečné vonné svíčky od amerického výrobce Candle-lite, který má už počátky 
výroby v roce 1840.

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY

najdete nás naproti prodejně Pompo

obchod Palacio Herbal Therapy.indd   1 23. 10. 2017   12:13:19
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www.rossmann.cz

Rozmazlujte se výrobky Wellness & Beauty. 
K dostání exkluzivně v drogeriích ROSSMANN.

A5_148x210_welness_and_beauty.indd   1 17.10.17   16:55

paměťové karty,
flash disky

auto-nabíječkydatové kabely nabíječkysluchátkaochranné tvrzené
skla a folie

zadní silikonová
pouzdra

Nabízíme
pouzdra značek 
Ferrari, Bugatti, 
Guess a BMW 

KNÍŽKOVÉ POUZDRA, FLIPOVÁ POUZDRA

V PRODEJI TAKÉ ELEKTRONICKÉ CIGARETY A NÁPLNĚ

PRODEJ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRO MOBILNÍ TELEFONY A TABLETY

OTTAS
Mobilní Príslušenství 

TEL.: 607 721 163 

Inzerce_OTTAS_Oaza_210x148.indd   1 03/11/17   17:08
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www.rossmann.cz

Rozmazlujte se výrobky Wellness & Beauty. 
K dostání exkluzivně v drogeriích ROSSMANN.

A5_148x210_welness_and_beauty.indd   1 17.10.17   16:55

800 g filátko duhového pstruha
100 g listového špenátu
100 g kaštanů
Slunečnicový olej 

Kaštany nařízněte a upečte v troubě na 200 °C, hotové jsou, 
když praskají. Filátka prudce orestujte. Listový špenát též 
zprudka orestujte. Filátka, kaštany a listový špenát dekorujte 
na houbového Kubu. Zakápněte demi glace.

2 kg telecích kloubových kostí 
Kořenová zelenina (petržel, celer, mrkev)
Cibule 
Kvalitní česnek
Tymián, rozmarýn 
1 litr kvalitního červeného vína 
Rajčatový protlak 
Olej

Přípravu omáčky demi glace začněte tím, že si připravíte telecí 
kloubové kosti a dáte je péct na pekáči do trouby dozlatova. 
Mezitím na pánvi orestujte přichystanou kořenovou zeleninu 
dotmava s nakrájenou cibulí a česnekem, nejlépe českého 
původu. Důležité je, aby se zelenina při restování nepřipálila. 
Přemístěte do hrnce. Poté do zeleninové směsi přidejte 
rajčatový protlak, podlijte vínem a vložte telecí kosti. Přidejte 
vodu a přiveďte těsně k varu, nechejte zlehka bublat. Při 
vaření demi glace se bude na povrchu koncentrovat tuk a pěna, 
průběžně během vaření z hrnce tuk i pěnu odebírejte. Vařte 
přibližně 6 hodin až do stavu, kdy kosti zůstanou úplně holé. 
Omáčku demi glace přeceďte přes hrubý, pak jemný cedník 
a následně přes plátno. Poté ještě zredukujte na hustotu 
řidšího medu. Po vychladnutí můžete zavíčkovat do menších 
nádob a uskladnit v mrazáku, kde demi glace vydrží dlouho. 

Přeuzená slanina 150 g
Sušené houby / hrst
Kroupy / velký hrnek
Mletý černý pepř 
Sůl
Česnek
Sádlo
Majoránka 

Houby namočte přes noc do vody. Rozškvařte slaninu, zpěňte 
na ní na kostičky nakrájenou cibuli, přidejte houby a poduste. 
Kroupy uvařte v osolené vodě, smíchejte s houbovou směsí, 
ochuťte solí, majoránkou, pepřem a česnekem. Urovnejte 
do zapékací mísy, pokapejte sádlem (pokud máte tučnější 
slaninu, sádlo už nemusíte přidávat) a zapečte, až povrch 
zezlátne.

houbový kuba / 
restovaný listový špenát 
s kaštany a demi glace

Demi glace

Houbový kuba

Filátka 
duhového 
pstruha

Filátka 
duhového  
pstruha

Demi glace
50 g čokolády
50 g šípkové marmelády

Omáčku demi glace doplňte  
 při vaření o čokoládu  
a šípkovou marmeládu. 

Omáčka z vína, šípků  
a hořké čokolády

RECEPT | oaza magazín
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Kladno, krátce po komunistickém převratu v roce 1948. Prudký 
rozvoj těžkého průmyslu láká za prací tisíce lidí ze všech koutů 
Československa. Železárny, ocelárny i doly jedou naplno, každé 
ráno míří k továrnám přeplněné závodní autobusy a hloučky 
dělníků, kteří často vyrážejí i na několik kilometrů dlouhou cestu.
Na Kladně totiž není kde bydlet. V podstatě už od nálezu uhlí 
a založení železáren v polovině 19. století se město snaží držet 
krok s prudkým nárůstem počtu obyvatel. Marně. Poptávka stále 
násobně převyšuje možnosti a po roce 1945 začne být situace 
kritická.

Během dvouletky 1947–1948 se v místech mezi Kladnem 
a Rozdělovem začne budovat první poválečné kladenské sídliště. 
Zhruba ve stejné době se pomalu začínají rýsovat plány na novou 
zástavbu na „zelené louce“ nad Kročehlavami.
Situační zákres sídliště Nové Kročehlavy se prvně objevil 
v poválečném územním plánu města od architektů Viléma 
Lorence a Jiřího Suchomela. Zařizování staveniště a samotné 
stavební práce na projektu, jehož první dvě etapy byly 
pojmenovány Sídliště 9. května, začaly v roce 1951. O vážnosti 
tehdejší bytové krize svědčí mimo jiné i to, že prvotní výstavba 
bytových domů typu T20 (malometrážních svobodáren, U Výtopny 
čp. 1965 a 1912) probíhala ještě bez koncepční představy 
o celkové podobě sídliště. Plány první etapy výstavby tak 
zpracoval až v roce 1952 architekt Leslav Vlček. 

Během této první etapy vzniklo 1 096 nových bytů ve zděných, 
typových domech (T12, T13, T20), zdobených v duchu vrcholícího 
socialistického realismu sgrafitovými výjevy, jejichž autorem 
byl malíř Karel Souček. K lepší orientaci v jinak uniformní 
výstavbě mělo pomoci i umístění domovních znamení nad vchody 
jednotlivých domů. Na této sochařské výzdobě se podílela řada 
významných umělců, mezi nimi Jan Kutálek, Jan Jiříkovský, 
Miloslav Chlupáč, Ladislav Novák a sestry Jitka a Květa Válovy.
Teprve roku 1954 vypracovali František Fiala s Václavem 

Krásným celkovou urbanistickou koncepci sídliště, 
která nastiňovala jednotlivé etapy výstavby a rozdělení 
na 5 samostatných okrsků. Ta byla podkladem i pro druhou fázi 
výstavby sídliště 9. května, jejíž plány vytvořil opět Leslav Vlček. 
Stojí za zmínku, že v závěru budování tohoto sídliště se vedle 
zděných domů uplatnil i nový fenomén, totiž celomontovaný 
panelový dům G57 ze zpěněné strusky.
Součástí sídliště byla i budova mateřské školy (Vrchlického 
2337), objekt městské knihovny (Vrchlického 2338), areál 
základní školy (Vodárenská 2115–2116, dokončený v roce 1961)
a objekt bývalé taneční programové kavárny „Flora“, známý 
spíše pomístním označením „U Vraha“ (podle proslulého vraha 
Václava Mrázka, který v této lokalitě žil).

Stavba okrsků
Jako první se k sídlišti 9. května měly připojit tzv. okrsky 
„0“ a „1“. Jejich podrobný projekt vznikl v roce 1956 a počítal 
již s užitím montované technologie, konkrétně zlínského typu 
panelového domu G57 a desetipodlažních panelových domů 
dle speciálního projektu Leslava Vlčka. Při budování okrsků se 
uplatnila tzv. proudová výstavba, specifický způsob organizace 
práce tak, aby jednotlivé stavební činnosti plynule navazovaly, 
což umožnilo výstavbu urychlit a zlevnit. Práce začaly roku 1961 
a probíhaly až do roku 1968.

Za podrobnější zmínku stojí návrh „centra“ okrsku „0“. Nutno 
říct, že realizace základní občanské vybavenosti zpravidla 
zaostávala za výstavbou bytů, a tak byl např. obchodní dům 
Květen (dnešní supermarket Albert) slavnostně otevřen až 17. 
dubna 1973. Do té doby sídliště zásobovalo zejména centrum 
služeb a distribuce vystavěné dle projektu arch. Milana Brzáka 
v roce 1966 (ulice Polská čp. 2334) s provozovnami Pramen, Styl 
a dodnes legendární hospodou Pražanka. Jen pro zajímavost – 
součástí okrskového centra byla i samoobslužná prádelna (dnes 
pobočka České spořitelny).

Alexandr Němec, Roman Hájek

Jak se rodilo sídliště 
Nové Kročehlavy?
Někdo ho považuje za masu nevzhledných paneláků, pro 
jiné je to milovaný domov. Na největším kladenském sídlišti 
budovaném postupně od 50. do 90. let minulého století dnes 
žije přes 25 tisíc Kladeňáků. Znáte jeho příběh?
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„Vlčkovy Kročehlavy v lesním náručí mají řadu hod-

not severských sídel. Kdyby tu měla příroda onen 

uměle vytvořený parkový přechod do města a stavby 

kvalitu severských řemesel, jednalo by se doopravdy 

o vzorné městečko svého druhu u nás ojedinělé…“

Otakar Nový – Obrana architektury: 

20 let KPÚ Praha 1948–1968

Souběžně vznikající 
okrsek „3“ už byl o poznání méně 

zajímavý. Důraz na výstavbu bytů zcela převážil a vedle 
vysokopodlažních paneláků tu stojí za zmínku snad jen 
objekt distribuce Horník (Ukrajinská 2667). A podobné to bylo 
i s okrskem „4“, situovaným mezi les V zabitym a Bažantnice, 
jehož výstavba podle projektu Milana Brzáka probíhala mezi 
lety 1978 a 1989. Poslední akcí v celém sídlišti byla výstavba 
obytného souboru pro tělesně postižené s výrobním závodem 
META, navrženého Milanem Brzákem, Jan Netscherem  
a Věrou Ottovou. 

Na okrsku 
„0“ vyrostly také dvě 

základní školy. První, tzv. „třináctka“ 
v Pařížské ulici, je dílem architekta Jiřího Albrechta z roku 1962 

a ve své době platila za nejmodernější školu v Československu, 
díky čemuž si zahrála i v několika filmech (Pan Tau; Lucie, 
postrach ulice; Leť, ptáku, leť ad.). Druhá škola v Ukrajinské ulici, 
vystavěná v roce 1973 dle projektu Aleny Bubílkové a Dalibora 
Peška, svým pojetím rovněž výrazně překračuje jednotvárnost 
dobové architektury. Pozoruhodná je nejen její centrální 
dvorana s trubkovou ocelovou konstrukcí, která nese plochou 
střechu, ale i modrobílá keramická fasáda ve stylu abstraktního 
konstruktivismu. 

Jako centrum společenského života okrsku „1“ byla navržena 
nákupní ulice zvaná „Václavák“, vystavěná dle projektu Leslava 
Vlčka a Milana Brzáka v letech 1965–1967. Na začátek této obchodní 
linie přibyla ještě 1. května 1984 nově otevřená „kročehlavská 
tržnice“. Asi nejvýznamnější realizací v této části sídliště je ovšem 
bývalý internát a učiliště Průmstav (dnes SOŠ a SOU Kladno, 
U Hvězdy 2279), který roku 1964 vyprojektovali významní architekti 
Vladimír a Věra Machoninovi, mimo jiné autoři obchodního domu 
Kotva v Praze. 

V roce 1965 vyprojektoval Leslav Vlček spolu se Zdeňkem Veselým 
okrsky „2“ a „3“. Výstavba dle upraveného projektu z roku 1966 
(Milan Brzák a Vincenc Kramář) měla být zahájena v roce 1971. 
Stavební práce se však zpozdily, zejména kvůli řešení přeložky 
kladensko-nučické dráhy a průtahům při odstraňování rozlehlého 
šrotiště Spojených oceláren. 

Okrsek „2“ se poměrně jasně vymezil dvojicí terasovitě ustupujících 
domů, tzv. „kaskáďáků“, navržených Milanem Brzákem a Janem 
Netscherou. V jeho centru (dříve náměstí Lidových milicí) se 
původně počítalo s výstavbou polikliniky, k níž ale nakonec nikdy 
nedošlo, místo ní v prostoru roku 1995 vyrostl supermarket Famila 
(dnešní Kaufland). Vedle velkoryse pojaté „čtvrté“ základní školy 
s krytým bazénem a sportovním areálem od Zdeňka Rajniše a Jiřího 
Šlosara stojí za zmínku také pojetí veřejného prostoru tohoto 
okrsku – ten byl okrášlen instalací „slunečních hodin“, „plivátka“ 
a fontány se sochou koupajících se kluků od Čestmíra Mudruňky.

Sídliště v přehledu

projekt: Krajský projektový ústav

architekti: Vilém Lorenc, Jiří Suchomel, František Fiala, 

Václav Krásný, Leslav Vlček, Milan Brzák, Zdeněk Veselý, 

Jiří Albrecht, Alena Bubílková, Dalibor Pešek, Vladimír 

Machonin, Věra Machoninová, Vincenc Kramář, Jan 

Netscher, Zdeněk Rajniš, Jiří Šlosar, Věra Ottová ad.

umělecká výzdoba: Karel Souček, Jan Kutálek, Jan 

Jiříkovský, Miloslav Chlupáč, Ladislav Novák, Jitka 

Válová, Květa Válová, Libor Fára, Helena Zenklová- 

-Trubáčková, Vladimír Janoušek, Čestmír Mudruňka, 

Jiří Novák, Adéla Matasová, Karel Kronych, Viktor 

Stříbrný ad.

investor: KIÚ Praha (Krajský investorský útvar 

Praha), SBD Ocelář (Stavební bytové družstvo 

Ocelář), Kladenské doly, GIBOV (Generální 

investor bytové a občanské výstavby Kladno)

realizace:1951–1989; Průmstav, n. p.

rámcový počet bytů: 11 000

počet obyvatel: 27 000
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Fotogalerie na následující stránce
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Foto 1
Prodloužená promenáda v místech dnešní „kročehlavské tržnice“.  
Jedna z hlavních urbanistických os sídliště (Italská, Václavské náměstí,  
U Tržnice, Obránců míru), která měla propojovat centra okrsku „1“, 
sídliště 9. května a okrsku „0“.   

Foto 2
Pohled na první domy z roku 1951 vystavěné během I. etapy sídliště  
9. května (roh ulic Unhošťská a U Výtopny). 

Foto 3
Průhled ulicí Generála Píky (dříve Komsomolská), v levém rohu 
prodejna ovoce a zeleniny. V prostoru v pravém rohu později vyrostla 
tzv. „kročehlavská tržnice“.

Foto 4
Pohled na prostranství s dvouproudou komunikací, které v roce 1984 
vyplnil objekt „kročehlavské tržnice“.

Foto 5
Desetipodlažní dům na rohu ulic Pařížské a Vitry od architekta  
Leslava Vlčka vystavěný v roce 1964. 

Foto 6
Okrsek „0“ v prostoru křižovatky ulic Maďarská a Vitry.  
V pozadí les Dlouhé boroviny a silueta hutí.

Foto 7
Roh ulic Unhošťská a Bulharská, jižní část okrsku „0“ s objekty distribuce 
a prádelny. 

Foto 8
Pohled z Unhošťské ulice na desetipodlažní dům od architekta  
Leslava Vlčka vystavěný v roce 1964.
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Článek vznikl ve spolupráci  
se spolkem Halda, www.haldaknih.cz.
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Jaké byly začátky a zlomové momenty v historii firmy?
Ty byly dost krušné. Zboží jsem vybíral a vozil dodávkou 
z Německa, takže jsem dost času trávil kontrolami na hranicích. 
Dostat zajímavé zboží do Česka nebyla tehdy vůbec sranda. 
Dneska se vše vybírá v pohodlí showroomů v Praze u kávy. Určitě 
to ale stálo za to. Pamatuji si své první dva zákazníky, kteří se 
chtěli podívat do ještě nepřipraveného obchodu v Ostravě. Zatímco 
jsem teprve vybaloval zboží, tak se ti dva už doslova přetahovali 
o model Nike Air Max Triax. Ani jeden ho nechtěli pustit :)

Čím je D-Sport specifický a jiný oproti dalším prodejnám 
sportovních potřeb?
Hodně si zakládáme na přístupu k zákazníkovi. Víme, že dneska 
je těžké být unikátní v tom, CO prodáváme. Chceme být unikátní 
v tom, JAK prodáváme. Konkurence je obrovská a bude stále 
růst. Proto děláme 100 % pro spokojenost našich zákazníků. Zní 
to jaké klišé, ale v hodně firmách tohle prostě nefunguje a je to 
jenom prázdná fráze. My z toho děláme skutečnost.

Na kterých dalších místech kromě OAZY mohou v Čechách 
zákazníci najít Vaše prodejny?
Prodejny máme i v Chomutově, Mostě, Plzni, Příbrami a Českých 
Budějovicích. Pak nás najdete samozřejmě i na Moravě a 
ve Slezsku, kde jsme začínali. Celkem jich je 13 a můžete je najít 
na našich stránkách.

Maloobchod se v současnosti hodně mění a mnoho věcí 
už zákazníci rádi řeší přes internet, nabízí i D-Sport tuto 
možnost?
Jasně, na rozvoj našeho e-shopu se nyní hodně zaměřujeme. 
Víme, že vývoj jde kladně naproti e-commerce a to odrážíme 
v našich plánech. Zároveň si uvědomujeme důležitost prodejen 
a jejich vzájemné propojení. Chceme zákazníkům nabízet 
pohodlí z nákupů online a zároveň pocit bezpečí z toho, že si vše 
můžou v pohodě vyzkoušet. 

V roce 1994 založil Zbyněk Ollender v centru černé Ostravy obchůdek zvaný D-Sport. 
Ještě než stačil prodejnu vůbec připravit a vystavit všechny boty, připletlo se dovnitř 
pár zvědavců. A tak se prodaly první dva páry bot – ještě předtím, než se stihl obchod 
vůbec dostavět. Jako bývalý profesionální fotbalista často jezdil do zahraničí, kde to 
bylo (v porovnání s totalitní ČSR) jako na jiné planetě. A tak se po ukončení kariéry 
a rozpadu režimu rozhodl tento svět přenést i do Česka. U příležitosti otevření nové 
prodejny D-Sport v NC OAZA jsme se Zbyňka Ollendera zeptali na pár otázek, které by 
mohly milovníky sportu a kvalitní sportovní výbavy zajímat.

Objednávky z e-shopu si můžete nezávazně vyzkoušet 
na jakékoliv prodejně. To ale neplatí jen pro zboží, které je 
na dané prodejně skladem. Aktivně jej mezi prodejnami 
převážíme pravidelnými závozy. Navíc si lze takto objednat 
klidně více kusů zároveň a koupit si ve výsledku nemusíte nic. 
Už se párkát stalo, že si zákazník zkoušel až 20 párů bot :) 
Každý prostě potřebuje trochu jiný přístup a nás baví na této 
individuální úrovni pracovat. Jsou to pro nás sice velké náklady, 
ale naši zákazníci to oceňují. A to je ve výsledku to nejdůležitější.

Prodejci sportovního oblečení často a rádi spojují jméno 
svých společností se známými sportovci. Má nebo měl někoho 
takového i D-Sport?
Sám jsem kdysi hrával profesionálně za FC Baník Ostrava, takže 
mám z fotbalových kruhů několik známých, kteří s námi rádi 
spojí svou tvář. Jedním z nich je například Václav Svěrkoš.

Vnímáte za celou historii své společnosti nějaké změny ve vkusu 
českých zákazníků ve vztahu ke sportovnímu oblečení?
Dneska se stírají rozdíly mezi funkčností a designem. Tenisky 
nosíme nejen do fitka nebo na běhání, ale taky hlavně na ulici. 
Je to logické, lidé se chtějí hlavně cítit pohodlně a dobře vypadat 
a to naše zboží umožňuje. Jasně, není nad to se hodit „do gala” 
a vytáhnout do ulic v saku a lakýrkách. Stejného statusu a pocitu 
ale dnes dosáhnete i s „casual” oblečením. A navíc se budete 
cítit jako v bavlnce.

Jaký je Váš nejoblíbenější sport?
Vždy to bude fotbal :)

Připravuje D-Sport v blízké době nějaké novinky?
Máme toho „na stole” opravdu hodně. Stále vylepšujeme naše 
e-shopové řešení, nasloucháme našim zákazníkům a vymýšlíme 
nové věci. Konkrétně se teď budeme pouštět na Slovensko, 
připravujeme unikátní věrnostní program, rozšiřujeme portfolio 
o nové značky a s prodejnami se chystáme i do větších měst, 
jako je Praha nebo Brno.

Děkujeme za rozhovor.



|    25

Vánoce dokáží vyprázdnit peněženku....
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LegráckyLegrácky
a zábavaa zábava

Dokresli si 
sněhuláka

Vánoční vtípek: 
Pepíček volá na maminku do koupelny: „Mami, stromeček hoří!“
Maminka přes dveře odpovídá: „Říká se stromeček svítí.“
Pepíček po chvíli: „Mami, záclony už taky svítí.“

Křížovka 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ JSOU ZIMNÍ ...
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