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ÚVOD
OAZA MAGAZÍN

Vážení a milí 
zákazníci,
čas neúprosně letí, teplé letní dny již klepou na dveře a nám 

se opět otevírá prostor nejen pro shrnutí věcí minulých, ale 

i představení novinek, na které se v OAZE můžete v nejbližší 

době těšit. A že toho není málo!

Za poslední půlrok se v OAZE odehrálo mnoho změn. Téměř 

hotová je rekonstrukce centrální části nákupní pasáže, kde 

se dokončují poslední úpravy, a již nyní zde můžete navštívit 

první nově otevřené jednotky rychlého občerstvení. Uvedení 

do plného provozu se pak plánuje na konec července. Kromě 

nové vstupní haly a centrálního vchodu do nákupního centra 

se můžete těšit i na zcela novou, moderní kavárnu. Dále 

bychom vám chtěli s radostí oznámit, že už je otevřená nová 

prodejna JENA nábytek – najdete ji vedle prodejny elektro-

spotřebičů OKAY.  Velice nás také těší pozitivní ohlasy, které se 

k nám dostaly v reakci na přesunutí dětského koutku pro vaše 

nejmenší.

Když mluvíme o novinkách, bystrým očím zajisté neuniklo 

několik významných projektů a akcí, které jsme v uplynulém 

období zorganizovali. Jednou z nich je otevření Síně slávy 

kladenského hokeje, které proběhlo koncem února za pří-

tomnosti legendárního Jaromíra Jágra. Dále můžeme zmínit 

unikátní výstavu věhlasné terakotové armády, čítající přes 

60 soch bojovníků v životní velikosti a nabízející živý po-

hled do čínské historie. Jako každý rok se pak konal tradiční 

dětský den v OAZE, který se k naší radosti (soudě dle dětských 

úsměvů) také setkal s úspěchem. Věřte ale, že tím naše práce 

zdaleka nekončí. Již teď vám můžeme slíbit, že změna vizáže 

našeho nákupního centra bude dále pokračovat rekonstrukcí 

pasáží napojených na centrální vstup a food court. Máme také 

v úmyslu otevřít několik nových prodejních jednotek uvnitř 

pasáže a optimalizovat parkovací plochu. Mimo jiné to bude 

znamenat, že se přesune autobusová zastávka blíže ke vchodu 

do nákupního centra a vznikne také samoobslužná čerpací 

a CNG stanice.

Závěrem mi dovolte vám popřát pohodové léto plné skvělých 

zážitků, odpočinku a příjemně strávených dovolených, 

ať už se je rozhodnete trávit v tuzemsku, či zahraničí. 
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SPORT
OAZA MAGAZÍNTRÉNINK 

S PATRIKEM 
KINCLEM

Využij jedinečnou příležitost 
vyzkoušet si trénink s top MMA 
bojovníkem Patrikem Kinclem.

• seminář 
• skupinový trénink
• individuální trénink

SOBOTA 
4. 8. 2018 

Rezervuj si účast na 
recepci Dream Body Fitness

Tel.: 312 310 277
E-mail: info@dreamfi tness.cz
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Po náročné rekonstrukci se 
výstavba nového food courtu 
v NC OAZA blíží do fi nále. Vaše 
chuťové pohárky potěší pět nových 
restaurací a také příjemná kavárna 
pro vaše schůzky a setkání, která 
v Kročehlavech dlouhodobě chyběla. 
Některé jednotky jsou již otevřené 
a na ty zbývající se můžete těšit 
v nejbližších týdnech.

DOBROU 
CHUŤ

V NOVÉM 
FOOD COURTU

ČÍNSKÁ RESTAURACE HONG FU
V čínské restauraci HONG FU si pochut-

náte na tradiční čínské kuchyni, thaj-

ských specialitách, sushi, polévkách nebo 

zeleninových salátech. Součástí nabídky 

jsou také „jídla v krabičce“, tzv. bento. 

KEBAB BISTRO
Vychutnejte si delikátně okořeněné maso, 

čerstvou zeleninu a skvělé omáčky v mno-

ha různých podobách originálního kebabu. 

Bistro se pyšní mnohaletým úspěchem 

především díky tomu, že využívá kvalitních 

surovin a jídla připravuje poctivě dle tra-

dičních receptur. Pečlivě vybírá jednotlivé 

ingredience, maso je vždy čerstvé, stejně 

jako zelenina a mléčné výrobky.

PIZZA
Poctivá a čerstvá pizza přijde k chuti

vždy a všude. Překvapí vás širokou

nabídkou druhů, ze které si jistě vybere 

každý. Pizzu si můžete vychutnat přímo 

na místě ve food courtu, nebo si ji odne-

sete zabalenou v krabici domů.

NOVÝ FOOD COURT
OAZA MAGAZÍN

4    |

Po náročné rekonstrukci se
výstavba nového food courtu
v NC OAZA blíží do fi nále. Vaše 
chuťové pohárky potěší pět nových
restaurací a také příjemná kavárna
pro vaše schůzky a setkání, která
v Kročehlavech dlouhodobě chyběla.
Některé jednotky jsou již otevřené
a na ty zbývající se můžete těšit
v nejbližších týdnech.

DOBROU
CHUŤ

V NOVÉM
FOOD COURTU

URACE HONG FUČÍNSKÁ RESTAU
ci HONG FU si pochut-V čínské restaurac

ínské kuchyni, thaj-náte na tradiční čí

h, sushi, polévkách nebo skských specialitách

tech. Součástí nabídky zez leninových salá

krabičce“, tzv. bento. jsjsou také „jídla v k

KEBAB BISTRO
ikátně okořeněné maso, Vychutnejte si deli

a skvělé omáčky v mno-čerstvou zeleninu 

ách originálního kebabu. ha různých podobá

ohaletým úspěchemBistro se pyšní mn

mu, že využívá kvalitních především díky tom

pravuje poctivě dle tra-surovin a jídla přip

ečlivě vybírá jednotlivédičních receptur. P

je vždy čerstvé, stejně ingredience, maso 

éčné výrobky.jako zelenina a ml

PIZZA
Poctivá a čerstvá pizza přijde k chuti

vždy a všude. Překvapí vás širokou

nabídkou druhů, ze které si jistě vybere 

každý. Pizzu si můžete vychutnat přímo 

na místě ve food courtu, nebo si ji odne-

sete zabalenou v krabici domů.

NOVÝ FOOD COURT
OAZA MAGAZÍN



|    5

BUFET.CZ
Představujeme vám bistro s nabídkou české 

kuchyně a nápojů v podání mladé společnosti, 

která klade důraz na jídla připravovaná z čers-

tvých ingrediencí a u níž nenarazíte na instantní 

bramborovou kaši, polotovary typu předsmažený 

mražený obalovaný sýr ani holandský řízek.

CACTUS
Velké porce a příznivé ceny, to je oblíbené 

bistro, jehož repertoár se zaměřuje především 

na lákadla asijské kuchyně v duchu freestyle fast 

food. Můžete si zde vybrat ze spousty čínských, 

thajských, ale i mexických jídel. Pokrm dostanete 

vždy s bohatou zeleninovou oblohou, a navíc 

velice rychle.

DREAM CAFÉ
Když jsme vymýšleli název pro naši 

kavárnu, padaly spousty nápadů, po kom 

nebo po čem ji pojmenovat, hlavou se 

nám honily mraky názvů českých i ital-

ských, až jsme si řekli jednoduše dost 

a zamysleli se, proč vlastně chceme 

mít kavárnu. Protože to bude náš 

splněný sen. Sen o tom, že 

v Kladně otevřeme moderní, 

ale útulnou kavárnu, 

která  bude vařit  výbornou kávu a pro-

dávat skvělé zákusky za příjemné ceny. 

A tak jsme došli k názvu Dream Café. 

Pod tímto názvem nás již brzy najdete 

na Facebooku, kde vás budeme informo-

vat o tom, jak moc jsme blízko naplnění 

našeho snu,  co všechno pro vás připra-

vujeme a kdy se naše kavárna otevře. 

A doufáme i věříme, že tím, jaká kavárna 

bude, splníme sen také vám, našim 

zákazníkům.  Již brzy se na vás budeme 

těšit u nového food courtu v NC OAZA. 

NOVÝ FOOD COURT
OAZA MAGAZÍN
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Expozice provází návštěvníky jednotlivými dějinnými etapami 

od založení klubu v roce 1924. Přehledné informační panely 

doplňují obrazovky zobrazující dobové záběry. Hlavním lákadlem 

jsou ale pochopitelně předměty, které do expozice zapůjčily 

samotné legendy. Vedle pohárů, které kladenský tým vybojoval, 

jsou k vidění i zlatá medaile z olympijských her v Naganu nebo 

bronz z olympijského turnaje v Turíně. V dlouhé vitríně spočívají 

na čestných místech hrané hokejky, brusle a dresy z různých 

období historie kladenského klubu. Samozřejmostí jsou i vydařené 

velkoformátové fotografi e. 

„Je tam třeba malý Stanley Cup, což je asi to nejcennější, co může 

hokejista spolu s olympiádou dokázat. Potom je tam například můj 

vůbec první dres z Pittsburghu,“ popisuje nejproduktivnější Evropan 

v historii NHL Jaromír Jágr. Jeho artefakty po dlouhá léta pečlivě 

střádala maminka Anna, díky níž jsou v OAZE k vidění opravdové 

unikáty doslova z Jágrova pokojíčku včetně individuálních trofejí 

z NHL.

„Jsem moc rád, že něco podobného vzniklo, protože kladenský 

hokej si to opravdu zaslouží. Vždycky tu byla spousta kvalitních 

hráčů. OAZA můj klub Rytířů dlouhodobě podporuje a nyní 

zastřešila i jeho historii. Vážíme si toho,“ prohlásila spokojeně 

slavná osmašedesátka, která ocenila i přínos výstavy pro budoucí 

hráče. „Když jsem byl malý, tak jsem se chodil dívat na zimní 

stadion, byl jsem skoro na každém zápase. Pamatuji si slova Ivana 

Hlinky: ‚Když neznáš historii hokeje a neuznáváš hráče, kteří hráli 

před tebou, tak nikdy nemůžeš být kvalitní hokejista.‘ Od té doby, 

co to vyslovil, jsem se nad tím několikrát zamýšlel a musím říct, že 

něco na tom bude. Všichni hráči, kteří byli uvedeni do Síně slávy, 

byli pro nějakého dalšího hokejistu vzorem. I já jsem měl spoustu 

vzorů, podle kterých jsem se učil hrát hokej,“ zavzpomínal Jágr.

Sto metrů čtverečních a v nich téměř sto let bohaté historie. Stálá expozice Síně slávy 
kladenského hokeje v nákupním centru OAZA vzdává hold úspěchům jednoho z nejslavnějších 
českých klubů i neuvěřitelné kariéře legendárního Jaromíra Jágra, který osobně přestřihl 
symbolickou pásku a odhalil Síň slávy veřejnosti. 

JAROMÍR JÁGR V OAZE OTEVŘEL

Ke slavnostnímu otevření Síně slávy došlo už 7. března za účasti 

hokejových legend, jako jsou Milan Nový, František Kaberle 

starší, Jan Neliba, Zdeněk Müller, Jiří Kulíček, Otakar Vejvoda 

starší, Miroslav Krása nebo stále hrající fenomén Jágr. Do vybrané 

společnosti kladenského hokeje byli uvedeni dva noví členové. 

Olympijští vítězové Libor Procházka a Pavel Patera (v zastoupení 

dcery Natálie) převzali z rukou tiskového mluvčího Rytířů Víta 

Herala památeční dresy. „Je to pro mě obrovská čest. Když jsem si 

četl ta jména, uvědomil jsem si, jaké osobnosti mě trénovaly už 

v dorostu nebo potom v A týmu. O to je to pro mě výjimečnější,“ 

svěřil se se svými pocity Procházka, který momentálně trénuje 

kladenskou mládež. 

Expozice je veřejně přístupná všem návštěvníkům uvnitř 

nákupního centra. „Od Rytířů to byl výborný nápad. Takovouto 

historii mají lidi vidět. A tady ji uvidí,“ těší Milana Nového, 

nejlepšího kanonýra Klubu ligových střelců. „Je pro nás poctou 

a radostí, že Síň slávy jednoho z nejlepších hokejových klubů 

v celoevropském měřítku může být právě v OAZE. Bude velkým 

lákadlem nejen pro návštěvníky našeho nákupního centra, ale 

také pro mladé kladenské hokejisty, které musí úspěchy a historie 

kladenského hokeje motivovat,“ dodal zástupce NC OAZA Kladno.

Text: Filip Ardon / foto: Bohumil Kučera a Rebuy Stars Casino

KLADENSKOU SÍŇ SLÁVY

SÍŇ SLÁVY
OAZA MAGAZÍN 
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… vznikla před čtyřmi lety jako sdružení 
nejvýznamnějších osobností v dějinách klubu. 

Nyní v OAZE vznikla takzvaná „kamenná“ 
Síň slávy, tedy stálá expozice.

Hokejový klub Rytíři Kladno děkuje partnerům, kteří umožnili vznik expozice Síně slávy.

STANISLAV BACÍLEK, LUBOMÍR BAUER, BOHUMIL ČERMÁK, ZDENĚK HRABĚ, JAROMÍR JÁGR STARŠÍ, JOSEF JÁGR, FRANTIŠEK KABERLE MLADŠÍ, FRANTIŠEK KABERLE STARŠÍ, VLADIMÍR KAMEŠ, JINDŘICH KARAS, MIROSLAV KRÁSA, MIROSLAV KŘIVÁČEK, JIŘÍ KULÍČEK, HUGO LAITNER, JINDŘICH LIDICKÝ STARŠÍ, ZDENĚK MÜLLER, JAN NELIBA, EDUARD NOVÁK, MILAN NOVÝ, PAVEL PATERA, FRANTIŠEK POSPÍŠIL, MARTIN PROCHÁZKA, LIBOR PROCHÁZKA, BOHUMIL PROŠEK, MILAN SKRBEK, VÁCLAV SÝKORA, VLASTIMIL SÝKORA, ZDENĚK ŠINDLER, MIROSLAV TERMER, OTAKAR VEJVODA MLADŠÍ, OTAKAR VEJVODA STARŠÍ, JOSEF VIMMER, JAROSLAV VINŠ, JAROSLAV VOLF.

Jaromír Jágr s Liborem Procházkou a s dcerou Pavla Patery Natálií při slavnostním 
otevření Síně slávy kladenského hokeje v NC OAZA Kladno 

Mezi artefakty nechybí vzpomínka na začátky Jágrovy kariéry. Originál 
dresu 68 z Pittsburghu a Stanley Cup jsou opravdové cennosti

Chcete vidět národní poklad? 
Zlato z Nagana jím bezesporu je

Síň slávy v OAZE lemuje casino Rebuy Stars 

Pohár za ligové vítězství. Jeden z klubových 
artefaktů v expozici
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Vraťme se na chvíli v čase do roku 1946. Mezi Kladnem a donedávna 

samostatnou obcí Rozdělov se rozkládá pás polí, z něhož nápadně 

vystupuje před válkou zbudovaný věžový vodojem. Lukrativní 

pozemky koupilo město Kladno už v roce 1933 se záměrem vystavět 

na nich nové domy a alespoň trochu tak utlumit vleklou bytovou krizi. 

Jenže rok poté na Československo drtivě dopadne krize ekonomická 

a pro nově zakoupené území nevzniknou ani základní studie. 

Ještě na jaře roku 1946 zemědělci na pozemcích zasejí, věci už se 

však v té době dávají zvolna do pohybu. Bytová situace je po válce 

v Kladně už dále neudržitelná. Báňská a hutní společnost proto 

Ve své době šlo o jeden z nejambicióznějších stavebních projektů v Československu. Odborníci je 
oceňují jako ukázku nejvydařenější poválečné bytové architektury, pamětníci zase živě vyprávějí 
o jejich unikátním zázemí a technickém vybavení. Pozornost ostatně kladenské věžové domy vzbuzují 
u všech, kdo kolem nich procházejí nebo projíždějí. A oprávněně. I to je důvod, proč o jejich příběhu 
vzniká muzejní expozice, jejíž otevření se plánuje na letošní podzim.
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Letecký pohled na celek sídliště 
z počátku 70. let, zatím nedokončené 
je hlavní náměstí po pravé straně 
(pohlednice)

pověří podnikové architekty Miroslava Koněrzu a Emila Kovaříka, aby 

začali pracovat na zastavovací studii prostoru. 

Paralelně s tím se na vládní úrovni rodí projekt tzv. vzorných sídlišť. 

Jeho cílem je s využitím prostředků UNRRA, což byla organizace 

v rámci Spojených národů pomáhající s obnovou válkou zasažených 

zemí, vybudovat několik experimentálních sídlištních celků a při 

tom otestovat zásady budoucí sídlištní výstavby. Do programu jsou 

zahrnuta tři města, která nejpalčivěji pociťují nedostatek ubytovací 

kapacity – Most, Ostrava a Kladno.

KLADNO
OAZA MAGAZÍN
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NOVÁ DOMINANTA

Ke kladenskému projektu jsou na konci roku 1946 přizváni architekti 

Václav Hilský a Josef Havlíček, přičemž druhý jmenovaný se stává 

hlavním architektem celého budoucího sídliště. Havlíček patřil 

k našim nejvýznamnějším meziválečným architektům. Jeho smělé 

vize výškových staveb vyvolávaly vášnivé diskuse, díky spoluautorství 

budovy Všeobecného penzijního ústavu na Žižkově (pozdější Dům 

odborových svazů) – ve 30. letech nejvyšší administrativní budovy 

v republice – si ale vydobyl značný respekt i mezinárodní renomé.

Havlíčkova fascinace výškovými budovami se promítne i do jeho 

kladenské studie. Podél hlavní komunikační osy budoucího sídliště 

navrhne pět obytných věžových staveb, které se mají stát novou 

dominantou města, a zároveň v hustě poddolovaném městě řeší 

problém s nedostatkem pozemků vhodných pro koncentrovanější 

bytovou výstavbu.

První poválečné kladenské sídliště, v dokumentaci vedené pod 

názvem Kladno-Rozdělov (později ofi ciálně pojmenované sídliště 

Vítězného února), se začíná stavět v dubnu 1947 na severní straně 

silnice mezi Kladnem a Rozdělovem. Tato tzv. dvouletková etapa má 

být dokončena v roce 1948, problémy s nedostatkem pracovních sil, 

materiálu i nezvládnutá organizace ale práce výrazně protáhnou.

Po únoru 1948 dojde k zásadní reorganizaci československého 

stavebnictví a postupně se prosazuje typizovaná výstavba. To 

zjednodušeně znamená, že architekti ve svých projektech mohou 

operovat jen s ofi ciálně schválenými typy domů, vyvinutými 

ve Státním typizačním ústavu.

Projekt kladenského sídliště tak musí projít zásadní revizí. I nadále 

se v něm ale počítá se stavbou atypických věžových domů – jen 

se výrazně promění jejich podoba a také už jich není pět, ale šest 

(na přání investorů, kladenských dolů a hutí, z nichž každý pro své 

zaměstnance požadoval tři domy). 

O „své“ věžáky svede architekt Josef Havlíček nelehkou bitvu. V roce 

1951 přijde z ministerstva stavebního průmyslu doporučení, aby 

do Kladna byly přeneseny typové výškové domy T60/50, vystavěné 

ve 40. letech v Gottwaldově. „Stačí povšechné srovnání, aby byl vidět 

základní nedostatek ekonomie v zastavění těmito typy,“ píše Havlíček 

v mnohastránkovém elaborátu na obhajobu svého řešení. A nakonec 

slaví úspěch. Výstavba šestice 48 metrů vysokých věžových domů, 

svým pojetím zcela vybočujících z dobové produkce, dostává 

na konci roku 1951 od orgánů místní samosprávy zelenou.

Vyřízení všech administrativních záležitostí ovšem trvá další dlouhé 

měsíce. Kladenské věžáky potřebují výjimku z typové výstavby 

a k tomu řadu dalších povolení, třeba na využití oceli pro nosnou 

konstrukci. Ocel je přitom v té době stále ještě strategickou 

surovinou, která se ve stavebnictví běžně nesmí používat. 

Severní část sídliště Vítězného února s linií věžových domů, 
počátek 70. let (pohlednice)

KLADNO
OAZA MAGAZÍN
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KLADNO
OAZA MAGAZÍN
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ARCHITEKTONICKÝ UNIKÁT

Konečný projekt věžových domů odevzdávají architekti Josef Havlíček, 

Karel Filsak a Karel Bubeníček v roce 1952. V jejich architektuře 

se prolínají zásady meziválečné moderny s odkazem na dílo 

francouzského novoklasicisty Augusta Perreta. Svým pojetím se 

věžáky v podstatě zcela vyhnou požadavkům, které na architekturu 

klade dobová doktrína socialistického realismu, směru, který hlavní 

architekt Havlíček označil za „ozdobnický omyl“. Jako jeden z mála 

lidí v oboru se ho nebál kritizovat. Díky tomu v Kladně vznikají 

svou architekturou jedinečné stavby. Už po schválení projektu však 

schytávají ostrou kritiku od proponentů komunistického režimu, 

podle kterých nejsou dostatečně „ideologicky korektní“.

Stavba šestice věžáků je zahájena v roce 1953 vytyčením prvního 

a druhého domu nejblíže od rozdělovského kostela sv. Václava. 

Navzdory problémům s dostupností stavebního materiálu, kvůli 

nimž se v roce 1955 dokonce načas zastaví stavební práce, probíhá 

realizace celkem rychle – první nájemníci dostávají klíče od svých 

nových bytů na Vánoce 1956 (do posledního domu se lidé stěhují 

o rok později, na Vánoce 1957).

Při navrhování domů museli architekti vyřešit řadu technických 

otázek od rozvodů vody (do vyšších pater ji vhánějí čerpadla) 

přes způsob vytápění (používal se systém stropního sálavého 

topení Crittall) až po zajištění náhradního zdroje elektřiny kvůli 

v té době ještě častým výpadkům proudu (v suterénu každého 

domu je nádrž na naftu a dieselagregát). Dokonale promysleli 

také běžné fungování domů. Pro nájemníky byly k dispozici plně 

vybavené prádelny včetně kulisové sušárny a mandlu. Využívat 

mohli i společenské místnosti nebo střešní terasy – na té nejvyšší 

byla dokonce pro pobyt během horkých letních měsíců instalována 

sprcha. Náklady na výstavbu jednoho věžáku dosáhly na svou dobu 

vysoké částky 46 milionů korun.

Do věžáků se stěhovaly především mladé rodiny – do prvního, třetího 

a pátého rodiny horníků (domy patřily kladenským dolům), do ostatních 

rodiny hutníků (patřily hutím). To zejména v prvních letech po dokončení 

vedlo k mimořádné míře pospolitosti zdejšího života. Řada pamětníků 

vzpomíná, jak trávili společně Silvestra, pořádali mikulášské nebo 

relaxovali s dětmi na střeše.

Pro architekta Josefa Havlíčka byla stavba věžových domů nesmírně 

náročná. Především díky němu se je však podařilo realizovat v kvalitě, 

kterou jeho projekt vyžadoval. Obrovské lidské úsilí, které věnoval 

obhajobě i nejmenších detailů, se nicméně podepsalo na Havlíčkově 

zdraví. V roce 1961 tak tento mimořádný tvůrce umírá – dávno předtím, 

než mohl vidět „své“ sídliště dokončené, a ještě delší dobu předtím, než 

architektonická obec znovu ocení jeho dílo.

Příběh Josefa Havlíčka i příběh výstavby sídliště Kladno-Rozdělov 

do značné míry odráží poválečný vývoj československé bytové 

architektury. O tom, že ani po více než šedesáti letech neztratil nic 

na své síle, svědčí i projekt muzea momentálně budovaného statutárním 

městem Kladnem v prvním věžáku. To představí historický kontext 

vzniku domů a jejich technickou jedinečnost, nabídne ale i zajímavé 

zážitky – možnost zavítat do krytu civilní obrany, prohlédnout si vzorový 

byt či užít si výhled ze střešní terasy. Dokončení muzea je plánováno 

na podzim 2018.

Roman Hájek, Alexandr Němec

článek vznikl ve spolupráci se spolkem Halda, www.haldakladno.cz

Kolorovaná pohlednice vydaná u příležitosti 
dokončení věžových domů, konec 50. let

Věžové domy na pohlednici z 80. let

Věžové domy krátce po dokončení, 
kolem nich stále ještě stojí budovy stavby 
(konec 50. let, pohlednice)

KLADNO
OAZA MAGAZÍN
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novinka

59,-

69,-

59,-99,-

od 

Cestovní tašky se zipem
kosmetická 30 x 6 cm / k zavěšení 27 x 8 cm
na obuv 40 x 26 x 10 cm / 100% polyester

pokaždé něco navíc...

NC OAZA Kladno

novinka

49,90

79,-

od 

49,90

129,-

99,-

69,-45,-

30,-

2+1

cena za 1 ks
při koupi 3 ks 

59,-
od 

22,90
od 

Dvě sklenice s brčkem Jednorožec
500 ml

Úložné boxy s víkem
různé velikosti a typy vík
multifunkční využití

24 l  

4 l  

18 l  

9 l  

Zahradní solární LED světla
tulipán 30,5 cm
světlo 36,5 cm

Zavařovací sklenice Moravia
šroubovací 0,377 l - 10 ks 59,- 
šroubovací 0,7 l - 8 ks 69,- / omnia 0,3 l 
- 10 ks 59,- / omnia 0,7 l - 8 ks 69,-

Zavařovací víčka 10 ks
66 mm 22,90 / 82 mm 24,90 
šroubovací s dekorem

Nová kolekce nádobí s Disney motivem
plast
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69,9-
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od 

Cestovní tašky se zipem
kosmetická 30x6 cm / k zavěšení 27x8 cmm
na obuv 40x26x10 cm / 100% polyester

pokaždé něco navíc...

NC OAZA Kladno
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cena za 1 ks
při koupi 3 ks

59,9-
od 
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od 

Dvě sklenice s brčkem Jednorožec
500 ml

Úložné boxy s víkem
různé velikosti a typy vík
multifunkční využití

244l  

4l  

118l  

99ll  

Zahradní solární LED světla
tulipán 30,5 cm
světlo 36,5 cm

Zavařovací sklenice Moravia
šroubovací 0,377 l - 10 ks 59,-
šroubovací 0,7 l - 8 ks 69,- / omnia 0,3 l
- 10 ks 59,- / omnia 0,7 l - 8 ks 69,-

Zavařovací víčka 10 ks
66 mm 22,90 / 82 mm 24,90

šroubovací s dekorem

Nová kolekce nádobí s Disney motivem
plast



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
Grilovací pláty z litého hliníku i odkapá-
vací miska jsou omyvatelné v myčce. 

Gril si změří množství a tloušťku porcí 
a automaticky podle toho upraví teplotu 
a dobu grilování. 

JAK TO MÁŠ 
NEJRADŠI?
Zvukový signál 
a barva displeje tě 
upozorní i na fázi 
pečení

od rare 
přes medium až 
po well-done.

Automaticky upraví teplotu a čas 
grilování a následně tě hlasitě upozorní, 

že je hotovo.

GC722D34

5 899 Kč*

*cena je orientační

9 PROGRAMŮ GRILOVÁNÍ

bude vědět, jak moc se rozpálit 

O 33 % VĚTŠÍ

velká grilovací plocha (40 x 20 cm)

TEFAL OPTIGRILL+ XL GC722D34

V Ateliéru zdravého obouvání SANTÉ v NC OAZA Kladno

Vybírat můžete ze široké nabídky dámské, pánské a dětské obuvi 
SANTÉ – zdravotní obuv s.r.o.

Těšíme se na shledanou a přejeme hezké léto! www.sante-zdravotni-obuv.cz

Připravte se na prázdniny

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
Grilovací pláty z litého hliníku i odkapá-
vací miska jsou omyvatelné v myčce.
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a automaticky podle toho upraví teplotu
a dobu grilování. 

JAK TO MÁŠ JAK TO MÁŠ 
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a barva displeje těa barva displeje tě
upupozorní i na fázi 
ppečenípečení

od rare
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po well-done.

Automaticky upraví teplotu a čas
grilování a následně tě hlasitě upozorní,

že je hotovo.

GC722D34

5 8999 Kč*

*cena je orientační

9 PROGRAMŮ GRILOVÁNÍ

bude vědět, jak moc se rozpálit

O 33 % VĚTŠÍ

velká grilovací plocha (40 x 20 cm)

TEFAL OPTIGRILL+ XL GC722D34

Vybírat můžete ze široké nabídky dámské, pánské a dětské obuvi
SANTÉ – zdravotní obuv s.r.o.

Těšíme se na shledanou a přejeme hezké léto! www.sante-zdravotni-obuv.cz
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OAZA V NOVÉM
Po třech letech představujeme novou vizuální 
identitu NC OAZA, která postupně nahradí známé 
vizuály s barevnými proužky. Cílem nového grafi ckého 
zpracování je komunikovat především zřetelně, 
výrazně a jasně. Nové plakáty, billboardy, bannery 
apod. budou vynikat pestrými barvami, a milým 
průvodcem komunikace bude náš velbloud, který, 
věříme, patří do každé oázy. Součástí změny jsou 
také kompletně nové webové stránky, které spustíme 
v průběhu léta a které poskytnou lepší přehled 
o novinkách a akcích a usnadní uživatelům přístup 
k požadovaným informacím.

SPÁDOVÁ OBLAST
•  docházková vzdálenost: 40 000 obyvatel 

(sídliště Kročehlavy, nová rezidenční výstavba)
•  dojezdová vzdálenost: 100 000 obyvatel 

(Kladno a okolí, severozápadní okraj Prahy) 
• dojezd Kladno centrum 6 minut 
•  dojezd Hostivice, Unhošť, Buštěhrad

ad. cca 10 minut
• dojezd Praha 6 cca 20 minut 

KAPACITA 
• 16 500 m2 prodejní plochy 
• 640 parkovacích míst 
• cca 200 000 návštěvníků / měsíc 

NÁKUPNÍ CENTRUM
OAZA KLADNO

LOKALITA
NC OAZA sousedí s největším kladenským sídlištěm 
Kročehlavy a v jeho okolí probíhá rozsáhlá bytová 
výstavba (Garden Park Kladno). Výhodou je umístě-
ní na okraji města s výbornou dostupností z rych-
lostních komunikací D6 a D7. V těsném sousedství 
OAZY je plánována výstavba UNI HOBBY marketu se 
zastavěnou plochou cca 8 500 m2.

Zavedené obchodní centrum na okraji Kladna s vynikající 
dostupností také ze severozápadních satelitních oblastí 
Prahy. V uplynulých dvou letech prošlo centrum zásadní 

revitalizací včetně realizace kompletně nového food courtu 
a byla optimalizována nájemnická struktura. Aktuálně 
nabízíme k pronájmu několik posledních obchodních

 jednotek vhodných zejména pro každodenní spotřebitelské 
nákupy, služby, zábavu a relaxaci.

Unhošť

Velká Dobrá
Velké Přítočno

D6

D7
Směr 
Praha

Směr 
Praha

Hostivice

Buštěhrad

HLAVNÍ PARTNERKLADENSKÉHO HOKEJE 
NC OAZA je již třetím rokem hlavním partnerem 

hokejového klubu Rytíři Kladno. Přímo v obchodním 

centru se nachází velkoryse pojatá Síň slávy 

kladenského hokeje.
Kromě hokeje se marketing NC OAZA zaměřuje 

na podporu řady lokálních společenských 

a sportovních aktivit a událostí.  VYBRANÍ NÁJEMCI NC OAZA

Provozovatel: CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.,

 IČ: 26504731, Na poříčí 1047/26,

 Nové Město 110 00 Praha 1, OR sp. zn. B 7492 

vedená u Městského soudu v Praze

 V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PRONÁJEM 
OBCHODNÍ JEDNOTKY PROSÍM

KONTAKTUJTE: Iveta TaškeováObchodní ředitelka tel.: +420 774 503 649 
e-mail: taskeova@oazakladno.cz Nákupní centrum OAZA Kladno 

Arménská 3277, 272 01 Kladno 
info@oazakladno.cz www.oazakladno.cz

OAZA V NOVÉM
OAZA MAGAZÍN
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do toho!
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a byla optimalizována nájemnick
nabízíme k pronájmu několik po

 jednotek vhodných zejména pro ka
nákupy, služby, zábavu

Unhošť

Velká DobráV
Velké

B

macím.

okraji Kladna s vynikající 
dních satelitních oblastí 
prošlo centrum zásadní 
letně nového food courtu 
ká struktura. Aktuálně
osledních obchodních
aždodenní spotřebitelskké é 
u a relaxaci.

é Přítočno

D77
SSmě
PPra

S

Buštěhrad

HLAVNÍ PARTNERKLADENSKÉHO HOKEJE 
NC OAZA je již třetím rokem hlavním partnerem 

hokejového klubu Rytíři Kladno. Přímo v obchodním 

centru se nachází velkoryse pojatá Síň slávy 

kladenského hokeje.
Kromě hokeje se marketing NC OAZA zaměřuje 

na podporu řady lokálních společenských 

a sportovních aktivit a událostí.  VYBRANÍ NÁJEMCI NC OAZA

 V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PRONÁJEM 
OBCHODNÍ JEDNOTKY PROSÍM

KONTAKTUJTE:
Iveta TaškeováObchodní ředitelka tel.: +420 774 503 649

e-mail: taskeova@

OAZA V NOVÉM
OAZA MAGAZÍN

|    11155

OKALITA
OAZA sousedí s největším kla

očehlavy a v jeho okolí probí
stavba (Garden Park Kladno)
na okraji města s výbornou 

stních komunikací D6 a D7. V
ZY je plánována výstavba UN
stavěnou plochou cca 8 500 m

adenský
íhá rozsáhlá bytová
). Výhodou je umístě-
dostupností z rych-
těsném sousedství 
I HOBBY marketu se 
m2.

Provozovatel: CPDP Shopping Mall Klaladno, a.s.,

 IČ: 26504731, Na poříčí 1047/2626,

 Nové Město 110 00 Praha 1, OR sp. zn. B 7492 

vedená u Městského soudu v Praze

3 649 skeova@oazakladno.cz Nákupní centrum OAZA Kladno 
Arménská 3277, 272 01 Kladno 

info@oazakladno.cz www.oazakladno.cz

Kladno,
do toho!

sluší!
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PROŽILI JSME 
S VÁMI

Dětský den 
v OAZE 

30. 5. 2018

Velikonoční 
hrátky

28. 3. 2018

STALO SE
OAZA MAGAZÍN

Bylo to 
super!
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 Suroviny pro 4 osoby

•   800 g čerstvý fi let duhového 
pstruha / tuňáka žlutoploutvého

•    200 g černá čočka Beluga
(namočená 8 h / vařit max. 5 min.)

•  200 g červená čočka (vařit max. 3 min.)
•  50 g zelená cuketa (malé kostičky)
•  50 g hlíva ústřičná (malé kostičky)
•  libeček
•  limetka
•  máslo
•  20 g hrubozrnná hořčice
•  himálajská sůl
•  30 g šalotka
•  1 g sezam mix
•  100 g citron

 

Postup

Do másla pokojové teploty pozvolna přimícháme šťávu z jedné 
limetky + kůru. Dochutíme himálajskou solí. Zabalíme do potravinářské 
fólie a vložíme do chladna.

Orestujeme šalotku, cuketu a hlívu. Osolíme, opepříme, spojíme 
s čočkou. Doplníme libečkem a hrubozrnnou hořčicí. Orestujeme 
rybu. Ragú vložíme do jakékoli formičky a potom vyklopíme na talíř.

Rybu umístíme vedle ragú. Na rybu položíme puk z limetkového másla. 
Zakápneme olivovým olejem a ozdobíme grilovaným citronem.

Filátka duhového pstruha / 
tuňáka žlutoploutvého,
ragú z černé a červené čočky doplněné cuketou,
hlívou ústřičnou a libečkem, limetkové máslo

Restaurace Letná
Erbenova 2006, 272 00  Kladno

Otevírací doba
Po–Pá  11.00–22.00 hod.

Moderní česká a rakouská kuchyně | Vína malých rakouských vinařů 

 Pivo z rodinného pivovaru Zichovec – nefi ltrované, nepasterované 

Akce „Sněz, kolik dokážeš“ – nyní například tataráky ve třech variacích 

Dětské menu | Catering na klíč | Gastronomický kalendář 

 www.restauraceletna.cz             |             telefon: 603 223 244             |             info@restauraceletna.cz              |              Facebook: restauraceletna
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psp trrruhuhuu a a / / / / // tuuuuuňáňááňňň kakaakaka žžžžžluuluulutoototot plplpllllp ououououuo tvtvtttvvéhéhééhéééhéhooooo
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Rybu umístíme vedle ragú. Na rybu položíme puk z limetkového másla. 
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 www.restauraceletna.cz             |             telefon: 603 223 244             |             info@restauraceletna.cz              |              Facebook: restauraceletna
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DĚTSKÁ STRÁNKA
OAZA MAGAZÍN

Sluníčko už krásně hřeje,
co to může znamenat?
Přeci že je tady léto!
Můžeme se radovat.

Na zahrádce u babičky
koukneme se na kytičky. 
Jé, ty voní! To je krása!
Každé dítě nad tím jásá.

Na záhonku, dech se tají,
jahůdky se červenají.
Vrhneme se na ně hned,
chutnají jak sladký med.

Hrajeme si v
ZAČNEME VESELOU 
BÁSNIČKOU PROCVIČÍME ZRAK

Najdi 5 rozdílů

LÉTĚ

A NĚCO SI NAKRESLÍME
Spoj body od 1 do 50

18    |

NĚCO SI VYLUŠTÍME
Léto je príma, protože budou brzy...

DĚTSKÁ STRÁNKA
OAZA MAGAZÍN
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Léto je príma, protože budou brzy...

18 ||18 ||

RAKRAK

NĚCO SI VYLUŠTÍMEĚ Š Í
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Tašky v italském stylu  
se slevou až 92 %

SBÍREJTE BODY 

A ZÍSKEJTE

TAŠKY BRIC’S

JIŽ OD 39,90 Kč

100 Kč
nákupu 
= 1 bod

Akce trvá od 16. 5. do 14. 8. 2018
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Věrnostní program
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VÍNA PŘÍMO Z VINAŘSTVÍ
SUDOVÁ VÍNA  točíme i nadále ze sudů, žádné baginboxy

ŠAMPAŇSKÉ
DÁRKOVÝ ALKOHOL  rum, whisky, cognac, slivovice

TRVANLIVÉ DELIKATESY

V P R O D E J N Ě K L A D N O

 NA CELKOVÝ NÁKUP

nc oaza kladno
R O D I N N É  V I N A Ř S T V Í  V I N O F O L

WWW.VINOFOL.CZ

točíme i nadále ze sudů, žádné baginboxy

rum, whisky, cognac, slivovice
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