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o kompletní přeměnu centrální části nákupního centra, kde vznikne
kromě nového karuselového vstupu a moderní vstupní haly s kavárnou
též zcela přebudovaná zóna rychlého stravování. Ta, mimo drobného
občerstvení, nabídne možnost výběru z nabídky čtyř druhů restaurací
– české, asijské, mexické a pizzerie. Věříme, že to vše, zasazené
do originálního vnitřního designu navrženého architektonickým studiem
Archidea, bude zásadní kvalitativní změnou, která přispěje významnou
měrou k pozitivnímu rozvoji NC OAZA a především k vyšší spokojenosti
vás zákazníků.
V OAZE jsou však novinky, které můžete využívat již nyní. V květnu
byly otevřeny dvě obchodní jednotky – obchod se světovou módou
INSPIRO store a Ateliér zdravého obouvání společnosti SANTÉ. Naším
cílem je přinášet vám věci jedinečné, a proto jsme zvolili značky, které
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jinde na Kladensku nenajdete. V případě INSPIRO store se dokonce
jedná o první obchod v České republice. Věřím, že jsme tím přispěli
k naplnění přání zákazníků, především z řad žen, kteří se rádi odlišují
od uniformního stylu oblékání diktovaného velkými módními značkami,
nebo nechtějí nekvalitní obuv, kterou nabízí většina prodejců.
Paralelně s otevíráním nových obchodů a s rozvojem služeb budeme v NC
OAZA rozšiřovat i oblast zábavy. S ohledem na přesouvání značné části
maloobchodního obratu na internet se jedná o všeobecný trend a cestu,
jak reagovat na současný vývoj a obstát v tvrdé konkurenci.
Doslova za dveřmi je otevření herního místa společnosti Rebuy
Stars, která patří k evropské špičce v provozování kasin a sázkových
her. Její provozovny jsou zárukou té nejvyšší úrovně vybavení,
obsluhy i bezpečnosti. Díky tomu je hazardní hra v podání Rebuy
Stars společenskou událostí a zábavou. Důkazem toho je nespočet
zorganizovaných pokerových turnajů či ﬁremních akcí.
A abychom nezapomněli na naše nejmenší, ti se mohou těšit koncem léta
na zcela nový dětský koutek, který by měl být nejen mnohem atraktivnější
a zábavnější, ale především by měl nabízet službu hlídání dětí.
K naší – a doufám, že i k vaší – radosti z pozitivních změn v OAZE přibývá.
Do dalšího vydání našeho magazínu nezapomeňte sledovat náš web
www.oazakladno.cz a především Facebook NC OAZA Kladno, kde o všech
novinkách i akcích pravidelně informujeme.
Závěrem mi dovolte, abych vám i vašim blízkým popřál krásné prožití
letních měsíců, ať už je plánujete prožít aktivně či jen odpočinkově.

ING. LUBOR STEHLÍK
CPDP SHOPPING MALL KLADNO, A.S.
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
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ROZHOVOR | oaza magazín
Jaké jsou letošní módní trendy pro ženy i pro muže?
Na toto téma by se dala napsat celá esej.
Krása dnešní doby je v té spoustě módních domů a designérů.
Všichni stále vymýšlejí něco nového a jiného. Přitom hledají
inspiraci v minulosti a tak se nám móda vlastně cyklicky
opakuje. Vždy trochu „updatovaná“ a „modiﬁkovaná“.
Myslím, že dnes si každý přijde na své.
Tuto sezónu se opět vracíme do 80. let,
obzvlášť co se dámské módy týče.

Těmi nejvýraznějšími dámskými trendy jsou:
– Volánky, a to na rukávech triček, bund, okrajích kalhot

U příležitosti otevření nového obchodu
s módou v OAZE jsme se setkali
s jednatelkou společnosti Kristýnou
Mazánkovou ke krátkému rozhovoru nejen
o INSPIRO store, ale také o současných
módních trendech.

a šortek. Je to jemný detail, který dokáže povznést obyčejné
oblečení na outﬁt.
– Denim je už klasickým materiálem, který má v šatníku snad
každý. Tuto sezónu se nám vrátil v poněkud rebelské formě.
Čím víc jsou vaše džíny či džínová bunda popsané, roztrhané
a nedbale vypadající, tím více trendy jste. Kombinovat
můžete i různé odstíny denimu.
– Bez květinových vzorů se tuto sezónu také neobejdete.
Pokud někdo není zrovna romantický typ, není třeba házet

Na kladenský i na český trh vstupuje nová značka obchodu

ﬂintu do žita a přes jemné šifónové šaty si může klidně

s oblečením. Na co se mohou zákazníci těšit?

obléct koženou bundu či lehký maxi trench coat a k tomu

Zákazníci se rozhodně mohou těšit na kvalitní a trendy kousky
za dostupné ceny.

tenisky. Ty tuto sezónu válcují i staré dobré balerínky.
Světové i lokální značky mění své kolekce dle ročních období.

Květiny ozdobily i klasické proužkové vzory, a to v podobě

Platí to i pro Inspiro Store?

výšivek. Najdete je na košilích, bundách, kalhotách,

Samotný název Inspiro Store napovídá, že se jedná o speciální

Ano, samozřejmě, i naše kolekce se mění každou sezónu. Jaro/

sukních i na teniskách.

koncept. V čem bude obchod jiný?

Léto a Podzim/Zima. U módy to snad ani jinak nejde. Krom toho,

Je to vlastně velmi jednoduchý koncept, kde zboží a jeho

že každé období má úplně jiné nároky, móda je velmi dynamická

prezentace hrají hlavní roli.

a nálada zákazníků se stále mění. Tudíž my musíme také.

Lidé by se ve svém oblečení měli cítit dobře, ale ne každý se

– Vysoké pasy u sukní i kalhot v kombinaci
s popsanými oversized tričky jsou také velkým hitem.
– A matné rtěnky a bronzery nesmí chybět v žádné
kosmetické taštičce.

v přeplněných prodejnách dokáže orientovat a sestavit si tak

Připravujete na letošní rok nějaké speciální akce a eventy?

optimální outﬁt. My klademe důraz na „outﬁt building“. Zboží

Určitě ano. Krom komornějších akcí se stylisty a vizážisty

je prezentováno tak, aby zákazníci vnímali možné variace

bychom rádi uspořádali i módní přehlídku. Na přehlídkách je

a kombinace jednotlivých kousků. Oděvy kombinujeme tak,

vždy jednodušší komunikovat komplexní trendy dané sezóny.

abychom zákazníky inspirovali a nabídli jim neotřelé a originální

Móda totiž není jen o oděvech, patří k ní i dekorativní kosmetika

modely.

a vlasový styling. I to podléhá trendům, které chceme našim
zákazníkům představit.

Komu je oblečení z Inspiro Store určeno? Je pouze pro mladé,
nebo si v něm najde svoje každá generace?

Inspiro Store je speciﬁcké i designem samotného obchodu.

Trendy oblečení rozhodně není jen pro mladší ročníky. Proto

Kde jste čerpali inspiraci?

se kolekce snažíme vybírat tak, aby si u nás vybrala každá

Jak už jsem říkala, celý koncept je vymyšlen tak, aby co

generace.

nejvíc vynikly oděvy. Ne nadarmo se říká, že v jednoduchosti
je krása. Minimalismus je teď velmi aktuální trend. Jak

Pánové se nám ubírají trošku jiným směrem. Jedním z hlavních

Na jaký druh módy je Inspiro Store zaměřen?

v módě, tak v interiérovém designu a jde ruku v ruce se stylem

módních trendů jsou upnutější džíny, prodloužená trička a lehké

Naše móda by se dala popsat jako „casual-smart“. Oděvy

industriálním. Ten si svou popularitu získal svou jednoduchostí,

kamuﬂážové parky či bobery. Stejně tak se ale pánové mohou

pro každodenní nošení. Na volný čas i do práce. To ale

praktičností a originalitou.

uvolnit a zvolit tak zvaný „Riviera chic“ styl. Ten se vyznačuje

neznamená, že u nás zákaznice neseženou například krásné

Do zbytku světa se tento styl rozšířil z Londýna a New Yorku,

volnějšími plátěnými kalhoty po vzoru 80. let, jen s tím rozdílem,

šaty na letní svatby. Stejně tak u nás zákazníci seženou i krásné

kde syrovou krásu opuštěných továren a skladišť objevili tamní

že pánové ukazují kotníky, a to v kombinaci s upnutějšími

sportovní oblečení.

designéři. A právě na těchto místech jsme hledali inspiraci.

zastrčenými tričky a džínovými bundami. Pokud si k těmto
kalhotám vezmou dobře padnoucí košili, chybu také neudělají.
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SKUPINA
REBUY STARS
PŘINÁŠÍ PRAVÉ KLADENSKÉ
LAS VEGAS
Pokud se zeptáte Američana, co je pro něj synonymem zábavy,

Je skutečně vzrušující vzít partu kamarádů, hezky se obléknout,

z 90 % vám odpoví „casino”. Do amerických casin, zejména v Las

nalít si sklenku pravého šampaňského a zahrát si, už za pár

Vegas, totiž chodí lidé, kteří na to mají a považují tento „funny

stovek, živou hru, s živým krupiérem. Žádný počítač ani

byznys” za atraktivní i adrenalinový zážitek.

elektronická náhoda. Prostě všechno naživo! Kdo to nezkusil,
jako by nebyl.

V České republice se před pár lety objevila nová společnost
Rebuy Stars, která si dala úplně stejný cíl. Bojovat proti

Provoněné casino Rebuy Stars ve stylu Las Vegas se právě

mediálnímu předsudku, nestavět ani nekupovat „zaplivané”

otevírá také v nákupním centru OAZA Kladno. Přijďte se

a zakouřené herny, ve kterých stojí jen „frajer s gambáčem”,

přesvědčit, že americká zábava může fungovat i v Kladně.

nesmyslně bouchající do jedné staré bedny. Děsivá představa,

Pokerové turnaje, živá hra i nejnovější sloty. Rebuy Stars Casino

viďte? Tak to v Rebuy Stars nechtějí. Jejich devízou jsou luxusní,

OAZA Kladno se stává novým centrem pravé kladenské zábavy.

čistá a provoněná casina, právě ve stylu Las Vegas. Nenabízí
vám „ojeté” bedny, ale nejnovější americké trendy, profesionálně
proškolené krupiéry, kteří vás vždy rádi naučí bavit se
„po americku“. Zkusili jste někdy ruletu, black jack nebo poker
naživo?
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Fotbalový klub není jen o hráčích, ale také o celém realizačním

značka kvality

týmu. V kolika lidech tuto náročnou práci nyní musíte zvládat?
Po výrazném okleštění a využití starších hráčů (např. Bartoš –
vedoucí mužstva, T. Procházka – asistent trenéra) je zde masér,
lékař, já a asistentka paní Kučerová, která nám vypomáhá
i přesto, že je již v důchodu. Samotná akciová společnost SK
Kladno má tři členy představenstva a tři členy dozorčí rady.

37ċŠENÍ 69ģ1Ë'È/(.

Fotbal jako všechny sporty v dnešní době nemůže existovat
bez ﬁnanční podpory. Kolik má klub v současnosti partnerů
či podporovatelů a vystačí tyto prostředky pro naplnění
sportovních cílů?
Hlavním partnerem je město Kladno, které podporuje mládež.
Dalších partnerů klubu je cca 10. Jsme rádi, že se k nim
v letošním roce přidala i OAZA.

NC OAZA podporuje sportovní aktivity
na Kladně. Aktuálně do „klubu“
podporovaných týmů přibyli
k hokejistům a ﬂorbalistům také
fotbalisté SK Kladno. U příležitosti
podpisu sponzorské smlouvy jsme
krátce vyzpovídali i dlouholetého
manažera klubu Eduarda Nováka.

Když mluvíme o sportovních cílech, jaké jsou v kladenském
fotbale ty krátkodobé i dlouhodobé?
Myslím si, že s ohledem na velikost Kladna bychom měli hrát
minimálně střed druhé ligy. Věřím, že tento cíl se nám podaří
naplnit a společně se sportovním růstem v budoucnu připojit
i ten ekonomický.
Při nedávném zápasu s Nymburkem jsme viděli kvalitní
výkon celého týmu, ale vyčnívalo i několik talentovaných
hráčů z dorostu. Co děláte pro to, aby mladí hráči neodcházeli
do klubů ve vyšších soutěžích?
To je hrozně složitá otázka, a jestli se na ni dá odpovědět, tak

Fotbalová sezóna 2016/2017 je u konce. Jak hodnotíte uplynulý

určitě ne krátce. Celorepublikově se rodiče dětí ve věku 14 a 15

ročník?

vidí v mládežnických týmech účastníků první ligy. Celkově je to

Upřímně jsem lehce zklamán, protože jsem počítal, že se

složitý stav, možná takřka neřešitelný. Zvláště při současném

o postup popereme s větší vervou. Oproti podzimu pro nás

novém přestupním řádu.

domácí zápasy v jarní části soutěže nebyly ideální a bohužel je
pravidlem, že když nevyhráváte doma, tak nemůžete postoupit.

Jelikož je SK Kladno vaší srdcovou záležitostí, co byste si přál,
aby se klubu v budoucnu splnilo?

Vy osobně se věnujete kladenskému fotbalu více než dvě

Pro SK Kladno si přeji jedno jediné – pracovat s prvoligovým

dekády. V čem se lišil tým v jednotlivých obdobích?

a vyrovnaným rozpočtem!

TSM jsem na Kladně začal dělat v roce 1985. V tomto období byl
na Kladně hokej a fotbal. V poslední době k nim přibylo mnoho
netradičních sportů a hlavně počítače a mobily, což zájem dětí
o sport výrazně zmenšilo. Tým byl za ty roky různý – buď bez
peněz a s Kladeňáky (divize), nebo v 1. lize s talenty (Dočkal,
Gecov, Magera, Šimůnek, Daněk a další). Každopádně, a je to
asi i trochu smutné, ve sportu čím dál více platí pořekadlo „bez
peněz do hospody nelez“.
Kladno je bezesporu město sportu. I když vždy bylo a je
vnímáno hlavně jako hokejová bašta, je v Kladně stále dost

Vyzkoušejte limitovanou edici ISANA.

zájemců o fotbal? Ať už z řad dětí nebo mládeže.
Zájem je určitě menší než v době, kdy jsme hráli v první či druhé
lize. Trocha statistiky na okraj – postupem do druhé ligy v roce
2003 se zájem dětí a rodičů zvedl o 400 procent.
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Labyrint už působí v Kladně dlouhodobě. Můžete připomenout
samotné začátky?
Labyrint – středisko volného času, vzdělávání a služeb navazuje
na tradici kladenských domů dětí a mládeže. Už víc než padesát
let jsou vily v Arbesově ulici spjaty s organizacemi věnujícími
se volnému času dětí. V roce 1990 se zde sešla parta převážně
mladých a nadšených lidí. Vymýšleli nové volnočasové aktivity,
hýřili nápady, organizovali soutěže, přehlídky a rozvíjeli
vzdělávací projekty. Právě díky nim dostalo středisko volného
času 1. července 1990 i nový název – Labyrint.
Za dvacet sedm let, které od té doby uplynuly, prošel Labyrint
různými změnami a vývojem. Ale stále naplňuje své hlavní
poslání, nejrozmanitějšími formami vést děti, mládež, ale
i rodiče s dětmi a částečně také dospělou populaci k účelnému
využití volného času.
Už v samotném názvu má Labyrint – středisko volného
času, vzdělávání a služeb odkaz, že se stará především

Důležitá je nejen minulost. Jak vidíte Labyrint v budoucnosti

o volnočasové aktivity. Jaké je poslání Labyrintu a jaké aktivity

a co máte v plánu?

nabízí?

Do budoucna si Labyrint klade za cíl být moderní organizací

Posláním Labyrintu je vytváření podmínek pro smysluplné

otevřenou všem věkovým skupinám a poskytovat služby

trávení volného času dětí, mládeže i široké veřejnosti. Naše

a vzdělávání na vysoké profesionální úrovni. Chceme pokračovat

nabídka je tedy určena všem – od batolat až po seniory.

ve sledování a identiﬁkaci trendů v zájmovém vzdělávání a jejich

Labyrint zajišťuje pravidelnou zájmovou činnost organizovanou

realizaci. Zájmy a potřeba veřejnosti se průběžně mění. Přejeme

v téměř dvou stovkách sportovních, technických, uměleckých,

si, aby u nás děti, mládež i dospělí našli nejen tradiční, ale i nové

přírodovědných a dalších zájmových kroužků;

a neobvyklé aktivity.

nepravidelnou zájmovou činnost realizovanou prostřednictvím

Co se týká nejbližší budoucnosti, tak s přicházejícím létem nás

různých malých i velkých, většinou již tradičních akcí, jako je

čekají tábory. Těch pobytových nabízíme dvaadvacet a o jejich

Labyrint je příspěvková organizace, přesto se neobejde bez

pouze prostředí, technologie, vše co na děti působí z vnějšku.

Karneval, Den Země nebo Den dětí, který nás čeká už za necelý

oblibě svědčí, že většina je již téměř obsazena. S Labyrintem

podpory veřejného i soukromého sektoru. Kdo všechno jeho

Možná i větší zaneprázdněnost rodičů a způsob komunikace.

měsíc; a prázdninovou činnost o hlavních letních a vedlejších

jsou pevně spjaté i tábory příměstské, které jsou různě

činnost podporuje?

S kamarády už to někdy nejde jinak než přes sociální sítě,

prázdninách – pobytové tábory, jednodenní pobytové aktivity

tematicky zaměřené a určené pro různé věkové kategorie dětí.

Labyrint je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

přátelé na Facebooku jsou zaměňováni za skutečné přátele.

a příměstské tábory.

Letos jich chystáme celkem devět a i ony se rychle plní.

Z větší části je tedy její ﬁnancování pokryto z jeho příspěvku.

Děti s tisíci přátel na Facebooku však mohou být osamělejší

Realizujeme také řadu výukových programů pro mateřské,

Věřím, že i v budoucnosti si v labyrintu naší nabídky najde každý

Je ale samozřejmé, že pro realizaci projektů a aktivit jsou

než dítě, které před třiceti lety mělo dva dobré kamarády v ulici,

základní a střední školy, organizujeme soutěže a přehlídky

svou cestu, svou radost a svůj příjemně strávený volný čas.

velmi důležité i mimorozpočtové prostředky. Bez nich by

kde bydlelo. Děti chtějí mít stále u sebe mobil. Rodiče děti

vyhlašované MŠMT ČR, včetně interních soutěží, a rovněž

je ani nebylo možno uskutečnit. Na organizování soutěží,

prostřednictvím mobilu kontrolují. Pro nás pedagogy je někdy

nabízíme akce na zakázku, jako jsou oslavy dětských narozenin,

matematických a jiných školních olympiád získáváme dotace

těžké děti od těchto aktivit odpoutat.

akce pro děti zaměstnanců ﬁrem nebo poznávací výlety.

od MŠMT ČR. Ministerstvo školství nám poskytuje též dotaci

Nemyslím si ovšem, že počítače jsou pro děti jen škodlivé. Děti

na provoz Informačního centra mládeže, které je součástí

se při práci s technologiemi naučí užitečné dovednosti, které jim

Takto široká nabídka má jistě mnoho zájemců. Kolik projde

Labyrintu. Na některé projekty získáváme ﬁnanční prostředky

otevírají cestu i k jiným oborům. Labyrint si proto klade za cíl

ročně lidí všemi akcemi Labyrintu?

ze vzdělávacího programu Erasmus+, který podporuje

poskytnout dětem takovou alternativu, která je od počítačů

Máte pravdu, zájemců o činnost Labyrintu je opravdu hodně.

spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání z fondů

odpoutá nebo jim ukáže jejich smysluplné využití.

Jako příklad mohu uvést statistický údaj z minulého školního

EU. Jsme také velmi vděčni za ﬁnanční podporu Statutárního

roku, kdy Labyrint uskutečnil dohromady 1 424 akcí s účastí

města Kladna, které přispívá na aktivity určené pro kladenské

Labyrint již delší dobu spolupracuje s OAZOU a je tradičním

48 423 účastníků.

občany. A v neposlední řadě je Labyrint podporován některými

organizátorem Velikonočních dílniček, které se odehrávají

kladenskými ﬁrmami a subjekty.

v nové Galerii OAZA. Líbí se vám myšlenka takového výstavního

To jistě vyžaduje velký počet lektorů a schopných organizátorů.

prostoru?

Jak široký je současný tým?

Labyrint je hodně zaměřen na různé aktivity dětí. Je současná

Spolupráce s OAZOU se pro nás stává již dobrou tradicí a velmi

Tým Labyrintu tvoří pedagogové, ekonomičtí pracovníci,

generace dětí opravdu tolik zaměřená jen na počítače?

si jí vážíme. Nová Galerie OAZA je pro Labyrintem pořádané

pracovníci propagace a technické zázemí. Celkem je to více

Vnímáte například sama tento vývoj z pohledu, jaké chodily

dílničky jako stvořená. Pro zákazníky, kteří přicházejí do OAZY,

než třicet lidí. Důležitou součástí týmu Labyrintu je i přibližně

do Labyrintu děti před deseti lety a nyní?

je to vítaná příležitost zpestřit si chvíle nakupování. No a největší

osmdesát externích pracovníků. Každá akce či kroužek vyžadují

Myslím si, že dnešní děti nejsou jiné, než jsme bývali my nebo

radost z tohoto místa mají především děti, pro které je tato akce

součinnost všech pracovníků.

děti, které do Labyrintu chodily před deseti lety. Změnilo se

určena především.
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oaza magazín | STREETHOKEJ
Streethokejový turnaj o Pohár kladenského Rytíře po úspěšném
úvodním ročníku znovu přinesl řadu zajímavých okamžiků.
Všechny zápasy se hrály v duchu fair play a po závěrečném
medailovém ceremoniálu odcházeli mladí borci ve výborné
náladě. Všichni si užili turnajový den, kde nebylo poražených.

Součástí programu byl také exhibiční duel mezi mužstvy
Fanklubu Poldi Kladno a Josefa Zajíce. Úspěšnější byl nakonec
mančaft pod vedením bývalého kladenského kapitána, kterému

Třesk hokejek o asfalt podruhé:
OAZA žila Pohárem kladenského Rytíře!

na hřišti sekundovali střelci z marketingové sekce hokejového
klubu Jiří Kalla a Vít Heral i redaktor Filip Ardon. Zajímavými
ﬁnesami a neproměněnými šancemi se prezentoval komentátor
Rytíř TV Lukáš Jůdl, který zároveň celým turnajem provázel
a bavil diváky. Proslulý bojovník Josef Zajíc při utkání soupeře

V sobotu 11. června už podruhé zazněly před OAZOU
radostné dětské výkřiky a třesk hokejek o asfalt.
O Pohár kladenského Rytíře soupeřilo celkem deset
mužstev z Kladna, Berouna a Kralup nad Vltavou.

vůbec nešetřil, fanklubáci s posilou z Kladenského deníku
Rudolfem Muzikou totiž hráli výtečně.

Turnaj odstartoval v dopoledních hodinách a jako speciální host
jej zahájil dlouholetý příznivec kladenského hokeje a kandidát

KONEČNÉ POŘADÍ

na prezidenta profesor Jiří Drahoš. Role rozhodčích se znovu
ujali kladenští hokejoví junioři v čele se zkušenými „áčkaři“
Adamem Kubíkem a Davidem Stahlem. Závažnější prohřešky
proti pravidlům ovšem sudí nemuseli řešit ani letos.
Po základní části bojovala nejlepší čtveřice o medaile. Celý
turnaj nakonec ovládl tým „Rytířů“ po ﬁnálovém vítězství nad
dalším kladenským celkem, který nastupoval pod názvem
„All Stars“. Bronzovou pozici obsadili „Medvědi“ z Berouna, kteří
porazili v souboji o třetí místo kralupské „Zajíce“. Vyhlášena
byla rovněž kategorie nejlepších střelců, které vévodil se

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rytíři (PZ Kladno)
All Stars (Rytíři Kladno)
Medvědi (Berounští Medvědi)
Zajíci (HK Kralupy nad Vltavou)
Lední medvědi (Berounští Medvědi)
Knights (PZ Kladno)
Rysové (HBC Alpiq Kladno)
Kapři (HK Kralupy nad Vltavou)
Zbrojnoši (PZ Kladno)
Bleskové (HBC Alpiq Kladno)

17 trefami Josef Troyna z vítězného týmu. Nejúspěšnější
kanonýr byl odměněn podepsanou hranou hokejkou Tomáše
Plekance, patrona tohoto ročníku, speciálním pohárem
a dárkovými poukazy od OAZY a restaurace Letná. Pěkných cen
se dočkali všichni semiﬁnalisté, úplně každý hráč si také odnesl
podepsanou kartičku od Tomáše Plekance a dres od Atletica.

12 |

NEJLEPŠÍ STŘELCI
1.
2.
3.

Josef Troyna (Rytíři)
Jakub Aschenbrenner (Rytíři)
Aleš Rusek (Zajíci)
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Založte si své první akvárium
Akvárium uklidňuje, přináší radost a navíc je skvělým prvkem dnešní moderní domácnosti. U akvária můžete příjemně
relaxovat, odpočívat nebo se prostě „kochat“ pohledem na krásná a barevná stvoření. Přemýšlíte nad svým prvním
akváriem? A nevíte kde začít? Co vše pořídit a na co myslet? Nevadí, my vám pomůžeme založit akvárium krok za krokem.

Jak vypadá sladkovodní akvárium?
V jedné nádrži je zpravidla chováno více druhů ryb. Nezapomeňte ale zohlednit, které druhy je vhodné kombinovat,
jestli se rybičky snesou, mají shodné požadavky na kvalitu a teplotu vody nebo na krmení. Hovoříme tedy o tzv.
společenském (společném) akváriu.

3 krok
Jak vybírat rybičky

1 krok

Rybičky a jejich počet vybíráme především podle velikosti námi zvoleného
akvária. Obecně platí, že na 1 cm dospělé rybičky potřebujeme 1 litr vody.
Nezapomínejme ani na to, že každý druh se pohybuje v jiné hloubce a že některé
ryby jsou spíše „týmovými hráči“ a mají rády život v hejnu a že naopak jiné druhy
raději žijí pouze v párech. Ryby není vhodné vybírat pouze tak, aby nám ladily
barvou do akvária, ale především tak, aby prospívaly a měly vhodné podmínky.
Na prodejnách Pet Center vám odborně poradíme, jaké druhy vybrat.

Vybíráme vhodné
místo
Při umístění akvária
zvažujeme i to, jak bude v
místnosti působit
z pohledu bytového
designu, ale také aby bylo
dobře přístupné. Vybíráme
spíše tmavé místo a
vyvarujeme se přímému
umístění u okna či jeho
těsné blízkosti.

Nezapomeň: Vybírej ty druhy, které se vzájemně doplňují!

2 krok

4 krok

Jak velké akvárium zvolit
Nezapomeň:
Vhodné místo má vliv
na fungování a prospěch
akvária!

Všeobecně lze akvaristovi – začátečníkovi doporučit akvárium o objemu do 100 litrů. Ale základním
předpokladem pro velikost by měl být prostor, který
můžete akvárku ve svém domově vymezit. Máte-li
menší byt či pokoj vybírat můžete i z řady tzv. Nano
akvárií či bettárií, kde se chová menší počet ryb.
Tato akvária jsou vyrobena z plastu nebo tvrzeného
plastu. Nejoblíbenější jsou ale stále skleněná akvária,
která se velice dobře udržují a jsou trvalá.
Nezapomeň:
Rozmysli si jakou funkci plní akvárium
a dle toho zvol velikost!

5 krok
Nezbytné
vybavení akvária
Filtr, topení a osvětlení našim rybičkám musíme
zajistit vhodné podmínky.
Filtr vybíráme dle velikosti
akvária a zaměřujeme
se především na ty ﬁltry,
které mají více ﬁltračních
médií. Topítkem obstaráme
rybkám teplotu, která
jim vyhovuje. Většina
ryb potřebuje teplotu
okolo 25°C, proto ji
musíme ohřívat. Osvětlení
bychom také měli volit
dle druhů ryb a umístění
akvária. Akvarijní sety
nám s výběrem rozhodně
pomohou – vybavení je
totiž již součástí.

Nezapomeň: Vybírej
kvalitnější základní vybavení
– déle vydrží a investice je
ve výsledku nižší!

6 krok

8 krok

Rostliny, doplňky a dekorace

Vybíráme krmení

Rostliny v akváriu produkují kyslík a čistí vodu. Dále omezují růst
řas a také ovlivňují kvalitu vody. Druhy jednotlivých rostlin volíme
dle chovaných druhů rybiček. Vybírat můžete i z umělých květin,
dokáží být totiž skvělým doplňkem. Jako další dekoraci volíme
kameny (žulové, čedičové nebo břidlici).

Výběr krmiva pro naše
rybičky ovlivňuje i kvalitu
vody, buďte tedy ostražití.
Kvalitní krmivo rybám
prospívá, dodává jim
potřebné živiny. Zároveň
neznečišťuje vodu. V
domácím prostředí krmíme
rybičky 2 x denně.

Nezapomeň: živé rostliny v akváriu je nutné hnojit!

7 krok

Nezapomeň: Rybičky
krmíme v takovém
množství, které do dvou
minut zkonzumují.

Úprava vody
Kvalita vody ovlivňuje to, jak akvárium funguje a prospívá.
Voda z kohoutku neobsahuje žádné užitečné bakterie a naopak
obsahuje chlór, chloraminy a těžké kovy, které jsou pro ryby
toxické. Proto musíme vodu upravit pomocí přípravků do
akvárií (tzv. regulátorů nebo kondicionérů vody).
Nezapomeň: Základní vybavení by měly tvořit přípravky
Sera Aquatan a Sera Bio Nitrivec!

Dno akvária

Jak pečovat o akvárium – 6 tipů

Dno akvária je základ a tvoří nejen
dekorativní součást. Písek a další
součásti vybíráme především až
na základě toho, jaké rybičky
a rostliny do našeho nového
akvária volíme. Nejčastěji
vybíráme štěrkový a říční písek
o zrnitosti 2 – 5 mm. Štěrk
vybíráme spíše tmavší, aby se ryby
cítily příjemně. Zakoupený písek
musíme před vložením do akvária
proprat v teplé vodě.

1.

Akvárium tzv. odkalujeme 1 x za 7 – 14 dní (dle velikosti akvária)

2. Vyměňujeme cca 1/3 vody
3. Filtrační média vždy propíráme v odkalené akvarijní vodě! Nikdy ne pod tekoucí vodou.
4. Filtrační média čistíme pouze od hrubých nečistot. Nikdy ne zcela do čista.
5. Novou vodu bychom měli ošetřit doplňky (Aquatan, Bio Nitrivec) ještě dříve než ji vlijeme
do akvária.
6. Na čištění akvária nepoužíváme žádné pěnící přípravky.

Nezapomeň:
Bílé dno ryby více stresuje, není to
pro ně přirozené. U Tlamovců ale
naopak bílý písek přirozený je.

Akvarijní set Capri 50
skleněné akvárium
vč. příslušenství
40 litrů

3299
Akvarijní písky
Lhota
různé barvy
a zrnitosti
3 kg

89
14 |
www.petcenter.cz

Ludwigia
repens

Sera Bio
Nitrivec

Základní krmivo
Base Flake

Živorodka
duhová

Živorodka
širokoploutvá

červená rostlina
do střední části
akvária

zajišťuje přirozeným
způsobem čistou
a zdravou vodu
100 ml

vločkové
od 40 ml

známá jako
paví očko
nebo gupka

druh Molly

79
Sera Aquatan
stabilizátor
vodovodní vody
100 ml

149

259
Akvarijní dekorace
Ferplast
stylové plastové doplňky
do vašeho akvária
různé druhy
1 ks

od109

3190

od 2990

Neonky

Parmičky

Pancéřníčci

Neonka nebo
Tetra neonová
2,5 cm

různé druhy
3,5 cm

různé druhy
3–5 cm

od 2790

od 1790

Pet Center ví, jak na to.

od 1990

od 3790
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Pluma
z iberijského vepříka
+ variace grilované zeleniny
+ brambory grenaille
SUROVINY NA ČTYŘI PORCE:
800 g Iberijská pluma / koupíte u svého řezníka
800 g Brambory grenaille
400 g Barevná paprika
200 g Cibule bílá
200 g Cibule červená
Kvalitní olivový olej

Jednoduš
e geniáln
í
– geniáln
ě jednod
uché

Sezonní bylinky
Maldonská sůl / nebo sůl hrubozrnná

TECHNOLOGICKÝ POSTUP:
1. Papriku zbavíme jadřinců a rozdělíme na čtvrtiny.
2. Cibule oloupeme a rozdělíme na čtvrtiny.
3. Brambory pečlivě omyjeme.
4. Veškerá tepelná úprava probíhá na grilu.
5. Založíme brambory / grilují se nejdelší dobu.
6. Následně grilujeme cibule a papriky.

Restaurace Letná

7. Jako poslední plumu / vždy grilujeme v celku.

Erbenova 2006, Kladno 272 00
Otevírací doba
Po–Pá 11.00–22.00 hod.

8. Na talíř přendáme brambory a zeleninu.
Zakapeme olivovým olejem a posypeme čerstvě sekanými
sezonními bylinkami dle vlastního výběru.
9. Plumu sejmeme z grilu, necháme chvilku odpočinout.
Můžeme ﬁletovat či nechat v celku / doporučuji.
Lehce posypeme maldonskou solí.
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www.restauraceletna.cz
telefon: 603 223 244
info@restauraceletna.cz
Facebook: restauraceletna

• Moderní česká a rakouská
kuchyně
• Vína malých rakouských
vinařů
• Pivo z rodinného pivovaru
Zichovec – neﬁltrované,
nepasterované
• Akce „Sněz, kolik dokážeš“
- nyní například tataráky
ve třech variacích
• Dezerty špičkového cukráře
Vojtěcha Soldána
• Dětské menu
• Rozvozový servis
• Catering na klíč
• Gastronomický kalendář –
březnové velikonoční menu
• Bonusová zákaznická karta
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DĚTSKÁ STRÁNKA | oaza magazín

Hry se sluníčkem
Spoj pečlivě body s čísly 1–57 a poznáš,
kdo pozdravuje sluníčko. Obrázek můžeš
i vybarvit.

1

2

Namaluju kolečko
tak začíná sluníčko

16
15

38

Nakresli si sluníčko
a povídej při tom říkačku:

14
13

18
8

39

17

12

19

37
40

Jedno očko, vedle druhé
na celý svět koukat bude

11

42
20

10

5

43
3
41

4

21

6

36
6

45

9

44

46

7
35

47

32

Pusinka je miska malá
směje se a zpívá tra-lá

3

22

33

48

31

34
4

30
29

23
3

24

2

25

26

57

8

56
53

49

28

27
50

3
NEJMODERNĚJŠÍ FITNESS
CENTRUM V KLADNĚ
OSOBNÍ TRENÉŘI
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ

55
54

Čárku ke kroužku maluju
paprsek tak vytvaruju

52
51

58

1

Přidám čárky dokola
sluníčko už na nás volá

Pokud znáš noty nebo akordy, zazpívej
sluníčku písničku. Na pomoc si zavolej
rodiče, sourozence nebo i paní učitelku.

Slunce na vše dosáhne
když paprsky natáhne.

4

Uhodneš, co je to?
Ráno vychází,
večer zachází,
celý den se prochází.

SKUPINOVÉ LEKCE
NOVÝ E-SHOP
WWW.DREAMFITNESS.CZ

| 19

V KINECH OD 15. ČERVNA

ROZJ E ĎTI HERDTINOY
S V YB R ANÝM

!
R
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D
NÁK U P U = 1 BO D
100 KČ

ZA 49,90 KČ
25 BODŮ = PLYŠÁK
K Z A 19 9 KČ
10 B O D Ů = PLYŠÁ NEBO DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB.

5. 2017 DO
AKCE PLATÍ OD 15.

20. 8. 2017

