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ÚVOD
OAZA MAGAZÍN

po delší pauze, způsobené koronavirovou krizí, vám opět 
přinášíme zajímavé informace a novinky z NC OAZA Kladno 
na stránkách tištěného magazínu. Přestože postupem času 
stále více přecházíme na komunikaci na sociálních sítích či 
webu, má náš magazín stále své příznivce a věrné čtenáře, což 
nás velmi těší. 

Uplynulé období, od vypuknutí pandemie COVID-19, bylo pro 
nás pro všechny velkou zkouškou připravenosti čelit nelehkým 
výzvám. Nákupní centra a maloobchodní prodej bohužel patřily 
mezi nejpostiženější sektory. Nucené uzavírání vybraných 
obchodů, které se díky neustále se měnícím opatřením vlády 
několikrát upravovalo doslova z hodiny na hodinu, znamenalo 
extrémní zátěž pro všechny zaměstnance centra a bohužel 
i značná omezení pro nakupující. Nicméně ve smyslu rčení 
„co vás nezabije, to vás posílí“ se NC OAZA prozatím daří 
zvládat bezprecedentní krizi bez zásadních dlouhodobých 
negativních dopadů. Od března neodešel z našeho centra 
jediný nájemce a naopak jsme otevřeli nové, velice atraktivní 
obchody PEPCO, ACTION a zlatnictví Helena. V rámci 
venkovních ploch byla zprovozněna automatická čerpací 
stanice CNG pro autobusy i osobní vozy a v neposlední řadě 
jsme spustili nový projekt pátečních farmářských trhů, který si 
velice rychle získává oblibu obyvatel nejen blízkého okolí, ale 
i vzdálenějších obcí. Tím však zdaleka nekončíme a nadále pro 
vás chystáme další novinky, jako například otevření tělocvičny 
pro výuku bojových sportů HAKIM GYM, kterou povede legenda 
v thajském boxu a K1 Pavel „Hakim“ Majer. 

S bojovými sporty souvisí i historicky největší akce v NC OAZA. 
Premiérovou show u nás v červnu měla nová organizace 
MMAsters League. Galavečer, kde se mimo jiné představila 
česká hvězda MMA Patrik Kincl, navštívilo zhruba 500 lidí 
a přenášela jej v přímém přenosu O2 TV Sport. Mezi diváky 
jsme přivítali například početnou skupinu kladenských 
hokejistů včetně Jaromíra Jágra, hvězdu NHL Filipa Hronka 
nebo herce Martina Hofmanna.

Bohužel v době, kdy se zpravidla rozjíždí předvánoční nákupy, 
přichází opětovný podzimní „lockdown“, spojený s uzavíráním 
obchodů. Jsem přesvědčen, že s vaší podporou i toto období 
zvládneme a brzy se opět vrátíme k normálnímu fungování. 
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Doufám, že nám přinese štěstí i nový maskot, velbloud 
Škubánek ze Zooparku Zájezd, kterého NC OAZA nedávno 
adoptovalo.  

Přeji vám všem, ať přečkáte podzim ve zdraví, Vánoce oslavíte 
v klidu, v kruhu svých blízkých, a do nového roku více radosti 
a méně starostí.
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◆   Prodej šperků ze zlata a stříbra

◆   Výroba na zakázku  
– možno donést vlastní zlato na výměnu

◆   Opravy šperků provádíme ve vlastní dílně

◆   Prodej hodinek S.T.A.M.P.S a Q&Q  
– výměna baterií

◆   Prodej polodrahokamů

◆   Chirurgické ocel – piercingy

◆   Každou středu je v obchodě přítomna zlatnice

WWW.ZLATNICTVIHELENA.CZ
TEL: 775 568 884

Darujte

k Vánocům

ten nejlepší

zážitek
v zoo

RODINNÁ ZOO JEN 12 MINUT Z KLADNA 
Nakrmte své oblíbence • Krmení pro odvážné v Teráriích • Adopce zvířat 
Prohlídka po zavíračce • Na den ošetřovatelem • Vstupenky na rok 2021

přes 100 druhů zvířat • Lemuři i surikaty • Největší kolekce chameleonů
Více na   info@zoopark-zajezd.cz  •  fb.com/zooparkzajezd  •  zoopark.reenio.cz



Ono první doložené kladenské promítání proběhlo v neděli 1. října 1899 v místnos-
tech hotelu U bílého beránka (dnes součást kladenského magistrátu). Šlo o představe-
ní některého z kočovných biografů, které tehdy křižovaly zemi a přiváděly návštěvní-
ky prvních krátkých záznamů v úžas nad vymoženostmi techniky. 
 Z historických pramenů už se bohužel nedozvíme, který z kočovných biografů měl 
na svědomí kladenskou premiéru, víme ale, že se promítaly některé dobové trháky 
s poetickými názvy jako Výstřední malíř a modelka v atelieru, Tajuplná holírna či 
Kulování sněhem. A nechyběl ani příjezd a odjezd pařížského vlaku, při němž diváci 
nezřídka padali ze židlí ve snaze vyhnout se lokomotivě zdánlivě vyjíždějící z plátna.

Cesta k prvnímu stálému biografu
V prvních letech nového století se filmová představení kočovných biografů zařadila 
mezi vítaná zpestření kulturního života města. Z inzerce v dobovém tisku je zřejmé, 
že do Kladna zavítaly zhruba dvě až tři společnosti do roka. 
 Když v roce 1907 založil Viktor Ponrepo v Praze první stálé kino na našem úze-
mí, bylo jen otázkou času, kdy svůj stálý biograf bude mít také Kladno. První pokus 
o jeho založení proběhl už v červenci 1909 a stál za ním podnikatel František Rů-
žička, který v místním tisku inzeroval Kladenský biograf v prostorách hotelu U města 
Kladna (dnešní budova Divadla Lampion). Ten ale patrně neměl dlouhého trvání.

KDYŽ DO KLADNA DORAZILY 
POHYBLIVÉ OBRÁZKY aneb 
POČÁTKY KLADENSKÝCH BIOGRAFŮ

Pozvánka na představení kočovné 
kinematografické společnosti Josefa Oesera, 
Kladenské zájmy ze 6. 9. 1902

BÁJEČNÉ! SENSAČNÍ! SVĚTOVÁ NOVINKA!!!! POPRVÉ ZDE! 
Těmito slovy oznamoval týdeník Kladenské zájmy svým číslem 
ze 30. září 1899 patrně vůbec první představení „kosmografu, 
divu mechaniky a optiky“ v Kladně. Obyvatelé průmyslového 
města tak měli – čtyři roky po prvním představení pohyblivých 
obrázků bratří Lumièrů v Paříži – možnost sami propadnout 
jejich kouzlu, čímž se začala psát historie kladenských biografů.

Promítací sál kina v Dělnickém domě, 

www.kladnominule.cz

První kladenské zvukové 

kino Sokol na hlavní třídě



 Za prvního provozovatele stálého biografu v Kladně tak lze 
označit spíše schopného organizátora Václava Šípka. Šípek 
získal v listopadu 1911 povolení městské rady provozovat stálý 
biograf v hostinci U zeleného stromu, jenž byl pod dnešním ná-
městím Starosty Pavla ve Slánské ulici. 
 Pro Šípkův biograf se postupně vžilo označení Bio Elektra 
a v dubnu 1912 se jeho stálým sídlem stal hostinec U Jágrů 
na Královské třídě (dnes T. G. Masaryka čp. 708). Tady jej 
Šípek rozvíjel až do své smrti v roce 1919. Jeho licence poté 
krátce přešla na družinu Invalidů a později na vzdělávací sbor 
místní pobočky sociálně demokratické strany. Po krátké pauze 
a rekonstrukci hostince se začalo promítat v říjnu 1921, přičemž 
v hostinci U Jágrů vydrželo Bio Elektra do roku 1925.

Fenomén kladenských biografů
Svůj největší rozkvět zažívaly biografy bezpochyby ve 20. 
a 30. letech. V Kladně v té době vzniklo několik nových sta-
veb projektovaných přímo jako kina nebo multifunkčních domů, 
které počítaly s kinosálem. To přirozeně znamenalo i výrazné 
zvýšení komfortu pro návštěvníky.
 Výše uvedené Bio Elektra se tak roku 1925 přesunulo 
do nově dokončeného Lidového domu (dnešní budova České 
spořitelny na náměstí Svobody). Sál tehdy pojal přes tisíc divá-
ků a díky své dispozici umožňoval, aby tehdy ještě němé filmy 
doprovázel vícečlenný živý orchestr.
 Hned naproti přes náměstí Svobody byl další kinosál v Děl-
nickém domě, kde se promítalo již od roku 1912 nejprve pod 
názvem Výstavní bio a po roce 1921 pod názvem Masaryko-
va liga. A o dalších pár desítek kroků vedle provozovali svůj 
biograf kladenští sokolové. Ti nejprve od roku 1919 promítali 
v malém sále sokolovny a v roce 1928 začali pro biograf stavět 
samostatnou budovu. Nové kino Sokol se krátce po svém ote-
vření v srpnu 1929 stalo i prvním kladenským zvukovým kinem.
Ve stejné době, roku 1929, usiloval místní spolek Českosloven-
ského Červeného kříže o udělení koncese na čtvrtý kladenský 
biograf. Napoprvé ale narazil, městští zastupitelé totiž pova-
žovali místní poptávku za pokrytou stávající trojicí biografů. 
Nakonec ale změnili názor a 10. ledna 1931 začalo ve spodní 
části hlavní třídy promítat kino Korso (později známé jako kino 
Oko).

Dodejme jen, že v této 
éře se otevřela i kina 
v tehdy samostatných 
obcích Kročehlavy, 
Rozdělov, Dubí a Hni-
dousy. V Kročehlavech 
už od roku 1920 fun-
govalo Bio Epocha, pro 
něž roku 1926 vznikla 
nová, honosná budova 
nad kročehlavským pi-
vovarem. V Rozdělově 
od roku 1922 promíta-
lo Bio Invalidů (později 
kino Svépomoc nebo 

Jas), v Dubí působilo od stejného roku kino Rozvoj (v roce 
1929 získalo nové, reprezentativní prostory v tamní sokolovně) 
a v Hnidousích od roku 1921 začalo zásluhou tamní sokolské 
jednoty fungovat kino Sokol.
 Výraznou popularitu si kina udržovala i po druhé světové 
válce, v podstatě až do masového nástupu televize v 60. letech. 
Z kin vzniklých ve 20. a 30. letech zaniklo po roce 1948 jen 
kino v Dělnickém domě, v 70. a 80. letech ukončily činnost 
biografy v Dubí a ve Švermově, naopak v roce 1973 doplnilo 
nabídku kin nové kino Hutník v Domě kultury. Sláva většiny zby-
lých kladenských kin začala pohasínat po roce 1990. To už je 
ale úplně jiný příběh.

Inzerát na představení kočovného biografu  
Viktora Ponrepa, Nový Havlíček ze 7. 2. 1903

 Bio Elektra v Lidovém domě, 

pohlednice z roku 1934

Bio Oko (původně Korso) na kladenské hlavní třídě, 

70. léta 20. století, www.kladnominule.cz

Kročehlavské Bio Epocha krátce  

po dokončení na dobové pohlednici

Text vychází z publikace Zdeňka Pospíšila Sensační podívaná: 
dějiny kladenských biografů, kterou vydalo kladenské naklada-
telství Halda, www.haldakladno.cz.

Ukázky vstupenek 
do kladenských kin ze 60. let 20. století
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Hypertenze
(vysoký krevní tlak)

Choroby cest
dýchacích
(astma, CHOPN)

Vysoká hladina 
cholesterolu

Diabetes

inzulin)

AŽ 100% SLEVA Z DOPLATKU

BODY ZA NÁKUP

ANTIKONCEPCE
za výhodné ceny

Ušetřete s naší 
KLIENTSKOU KARTOU

Huťská 211 
272 80 Kladno euclekarna.cz
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Je nám potěšením představit vám 
Action, oblíbený nizozemský diskontní 
řetězec s cenově dostupnými, běžnými 
i neobyčejnými výrobky, který svou první 
prodejnu v České republice otevřel koncem 
srpna v prostorách kladenské OAZY. Action 
již více než 25 let nabízí mnoho různých 
výrobků zahraničních i domácích značek 
a překvapuje zákazníky širokým a neustále 
proměnlivým sortimentem potřeb a trendy 
produktů pro domácnost, volný čas, zahradu 
nebo kancelář, ale také multimediálního 
vybavení nebo hraček.

Nabídka Action 

Také máte rádi hezké a praktické produkty? Tak to se nechte 

překvapit různorodou nabídkou více než 6 000 produktů 

ve 14 kategoriích. Samozřejmě za co nejnižší cenu, protože 

na nízkých cenách, ale hlavně vašem úsměvu záleží. Každý týden 

na vás čeká na 150 nových produktů i úžasnější a výhodnější 

nákupy v týdenní akci. O důvod víc, proč se v OAZE častěji zastavit. 

Skoro bychom vás chtěli varovat: Nebuďte překvapeni, až se 

zastavíte pro čisticí přípravky,  že na vás v obchodě čeká také 

spousta jiných praktických a hezkých věciček za nízké ceny. To je 

ono! Action efekt! Dvě třetiny nabídky se neustále mění, ale jednou 

věcí si můžete být jisti: 1 500 výrobků seženete do 25 Kč!

Action vždy dbá na nízké náklady a maximální efektivitu, ale 

i přes nízké ceny nijak neslevuje z kvality, bezpečnosti ani dlouhé 

životnosti nabízeného zboží. V prodejně tak naleznete stále více 

výrobků se štítky trvalé udržitelnosti. Jako například FSC a PEFC 

u výrobků ze dřeva, UTZ u čokolády nebo OEKO-TEX u textilních 

výrobků.

ACTION EFEKT 
ZAMÍŘIL DO ČESKÉ REPUBLIKY

ACTION
OAZA MAGAZÍN
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ACTION V KOSTCE 
• Více než 6 000 produktů 
• 2/3 sortimentu se průběžně mění
• Každý týden 150 nových položek 
• Týdenní akce

Action v NC OAZA 

Příjemné prostředí, přehlednost, jednoduchost a kvalita. Takový je 

Action. Přesvědčte se návštěvou prodejny v NC OAZA Kladno a pro 

nákup využijte dlouhou otevírací dobu, široké uličky, dlouhé regály, 

i přátelský personál. Nakupování vás tak bude vždy bavit. A právě 

toho si zákazníci u Action velmi cení. Zásoby zboží se doplňují 

několikrát do týdne s pomocí efektivního distribučního systému 

z distribučních center v Evropě. Základem firemního řízení Action 

je odpovědnost a udržitelnost. 

Již několik let je proto Action vyhlašován Maloobchodníkem 

roku. V Nizozemsku byl dokonce již pětkrát vyhlášen nejlepším 

obchodním řetězcem. Kromě toho Action zvítězil v různých 

kategoriích ve Francii, v Belgii a v Německu.

ACTION TIP
Sledujte novinky v širokém 
sortimentu a najděte si svůj „poklad“ 
v pravidelném newsletteru Action. 
Dozvíte se více o aktuálních nabídkách, 
neuniknou vám týdenní akce ani 
přehled sezónních inspirací. 
Zapojte se na www.action.com/cs-cz.

Zaměstnanci Action jsou různorodí, stejně jako zákazníci, mají 

různé profily a nadání, ale dvě věci mají společné: nadšení pro 

maloobchod a logický způsob uvažování ve smyslu – chceme věci 

dodělat do konce. Zaměstnanci na prodejně jsou vám k dispozici 

každý den, abyste se mohli nechat plně unášet svojí nákupní vášní. 

Těšíme se na vaši návštěvu a užijte si nákup u Action!  

www.oazakladno.cz/action

Nízké režijní 
náklady

Nízké marketingové 
výdaje

Levnější 
nájem

Proč jsou naše ceny tak nízké
No highstreet

locations
Standardised

store processesV

Jednoduchý obchodní 
model

Nakupujeme velké 
objemy

Žádný pevný 
sortiment

Standardizované 
skladové procesy

Efektivní řetězec
dodavatelů 

Způsob naší práce 
přináší výhody 

našim zákazníkům

ACTION
OAZA MAGAZÍN
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Nově vzniklá organizace bojových sportů MMAsters League  
uspořádala koncem června v NC OAZA svůj první galavečer 
bojových sportů a byla to parádní podívaná! 

Prvotřídní show navštívilo v OAZE 
pět stovek diváků, nechyběl ani 
milovník bojových sportů Jaromír 
Jágr. Tisíce fanoušků sledovaly 
přímý přenos na O2 TV Sport.  

Bohaté menu galavečera: 
deset zápasů v thai boxu, 
K1, MMA i klasickém boxu.

Jedním z vrcholů eventu byl souboj ostřílených 
profesionálů Tomáše Bola a Daniela Brunclíka – 
strhující zápas skončil málo vídanou remízou.

A bylo na co koukat, i když se 
zrovna nebojovalo. Pohledné 
ring-girls nenechávaly diváky 
v klidu ani mezi koly. :)

Patrik Kincl, elitní český zápasník MMA, 
dostal od největší evropské organizace 
KSW svolení, a v hlavním fightu galavečera 
tak mohl debutovat v klasickém boxu. 
Svého protivníka Martina Valentu porazil 
na body ve třech kolech. 

10    |
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Říká se, že Kladno je vyhlášenou destinací bojových 
sportů. Čím to?
Protože jsem se do Kladna přistěhoval, to je jasný. (smích) 

Byla tu už dříve SKS arena, ale začal jsem tady s thai boxem 

a K1 [disciplíny kontaktních bojových sportů, pozn. redakce], 

pořádám Noci válečníků, které se tu setkaly s velkým úspěchem 

a dohromady už jich bylo 17. Nyní jde všechno dopředu a vznikly 

tu další školy. A zatímco dříve byla top disciplínou K1, teď kraluje 

MMA, kde se zápasí i na zemi. 

Co prozradíte o vaší nové tělocvičně v OAZE?
Cítili jsme potřebu přesunout se ze starých prostor, které byly 

už nevyhovující. Ve starém gymu jsme například měli společné 

sprchy, kde se sprchovali holky a kluci najednou. I když to vlastně 

nikomu moc nevadilo… (smích)

Není úplně poznat, jestli si děláte legraci… 
Ba ne, žertuji, sprchovali jsme se samozřejmě zvlášť. Ale zpět 

k otázce – NC OAZA nám tady vytvořilo super podmínky splňující 

všechny moderní standardy, je tu nesrovnatelně lepší zázemí, 

mnohem větší tělocvična, bar, pánské i dámské šatny a sociální 

zařízení včetně samostatných pro invalidy. 

Invalidé také dělají bojové sporty?
Ano, například na Noci válečníků jsme měli box vozíčkářů a mělo 

to obrovský úspěch. Jsou u sebe přisazení napevno a dávají si 

slušné pumelice. Je super, že i lidé na vozíčku se můžou věnovat 

třeba tomu boxu a něco takového dělat.

HAKIMOVA TOVÁRNA 
NA ŠAMPIONY V OAZE

Když kamkoliv přijde, strhne na sebe pozornost. Je 
to chlap jako hora, který nešetří vtípky. Rodilý Pražák 

Pavel „Hakim“ Majer (44) zakotvil na Kladně a stal se tu 
jednoznačně nejvýraznější osobností bojových sportů. 

Mistr světa a Evropy, držitel nespočtu prestižních 
trofejí a vydřených vítězství má u nás v OAZE konečně 

slušné zázemí pro svůj HAKIM GYM, přeloženo laikům – 
plnohodnotný sportovní klub s mládežnickou základnou, 

který už vychoval řádku úspěšných bojovníků. 

ROZHOVOR
OAZA MAGAZÍN

Na Nocích válečníků jsme viděli i rytíře, kteří zápasili 
s opravdovými meči a v brněních. Bylo to jen na oko, 
nebo doopravdy?
To je na ostro, žádné divadelní představení! Kdo to vidí naživo, je 

z toho nadšený, protože tam z mečů a štítů létají jiskry a jsou to 

opravdové rány. 

A nejsou z téhle disciplíny nějaká ošklivá zranění?
No já myslím, že určitě jo. (smích)

Česko zažívá vlny covidových omezení, máte přesto 
v hlavě další akce pro veřejnost?
Při všech těch vládních omezeních spíš přemýšlím o akcích pro 

menší publikum tady v OAZE, která je na to perfektní. Už se tady 

udělala MMAsters League a na to, za jak krátkou dobu se to dalo 

dohromady, šlo o absolutně špičkovou úroveň. A mohl jsem být 

spokojený i s výsledky – náš gym tam měl dva zástupce a oba vítězné. 

Kdy jste naposledy zápasil? Lákal by vás návrat 
do ringu?
Poslední zápas jsem měl před 11 lety v ruské Kazani. Návrat by 

mě lákal, ale nemám tak super zdraví, aby mi dovolilo zápasit. 

V normálním životě mě nic neomezuje, ale na zápasení to bohužel 

není.
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Chceš se stát bojovníkem?  
Nebo se chceš jen zapotit a naučit 
se nové bojové i tréninkové 
techniky? Vítáni jsou mladí, staří, 
kluci i holky.

Sportovní klub Hakim gym 
Kladno tě uvítá v nové, moderní 
tělocvičně v NC OAZA. Postarají se 
o tebe profesionální trenéři v čele 
s Pavlem Hakimem Majerem. 

Kompletní rozhovor a další informace 
o novém gymu v NC OAZA najdete 
na našem webu.  

Kde všude jste zápasil?
Když to co nejrychleji vyjmenuji, tak v Evropě jsem nezápasil jen 

v Portugalsku a ve Finsku. Pak v americkém Las Vegas v hotelu 

Bellagio, kde mají asi deset křižíkových fontán vedle sebe… 

Bouchal jsem v Japonsku, Thajsku a v Rusku. Jenže jsem z toho 

světa kromě zápasů nic moc nestihl. Z letiště na tiskovku, pak 

na hotel, na zápas a letělo se nazpátek.

A kde je nejlepší publikum?
Japonci jsou číslo jedna. Jestli si ještě vzpomenete na euforii 

kolem chlapecké kapely Lunetic, tak takovou slávu jsme v Japonsku 

zažívali my zápasníci. Každý se s námi chtěl fotit a zastavovali 

nás na ulici. A skvělí diváci byli v italské Bologni, asi se cítí jako 

nástupci antické římské říše, protože dokonce ukazovali palec 

nahoru a dolů jako v Koloseu. Super atmosféra.

Jak máte staré dcerky? Lepší „ochranku“ před 
nápadníky asi jen tak žádná holka nemá…
Gábině je 10 a Karolínce 12 let. S ostatními tatínky jsme si 

o tom povídali, že se z toho jednou možná zblázníme. Postupem 

času si zvykám, s holkami máme kamarádský vztah. To je, jako 

když přijdeš poprvé na thai box a bojíš se, že tě hned na prvním 

tréninku seřežou. Ale tak to nefunguje, je to o postupných krocích 

a pozvolném tréninku. (úsměv)

A na závěr – jak reaguje okolí, když si obr jako vy 
doslovně objedná „kafíčko s medíčkem“?
Možná překvapeně, ale spoustu lidí už jsem to pít naučil. Kdo to 

vyzkouší, nechce jinak. Dejte to jako tip do Dream Café, v nabídce 

by to určitě mělo úspěch.

V průběhu roku jsme navázali na tradici úspěšných kladenských trhů a před 
NC OAZA jste tak mohli každý pátek nakupovat kvalitní a čerstvé výrobky 
od farmářů, pěstitelů a drobných výrobců. Pokud to aktuální epidemická situace 
umožní, pravidelné páteční trhy obnovíme a vy budete mít opět možnost výběru 
čerstvé zeleniny a ovoce, skvělých sýrů, uzenin a slaného i sladkého pečiva, 
produktů z medu, vlny, proutí i dřeva a dalšího zajímavého sortimentu.

Těšíme se i na vánoční trhy, které doplní již tradiční prodej kaprů  
a vánočních stromků. 

TRHY U OAZY
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RYTÍŘI
OAZA MAGAZÍN

Spolu s Jaromírem Jágrem je hlavní hvězdou 
kladenských Rytířů, které NC OAZA už šestým rokem 
sponzoruje. Tomáš Plekanec odehrál v NHL tisícovku 

zápasů a nikdy nezapomněl, odkud pochází. V této 
sezoně chce svému mateřskému týmu pomoci s návratem 

do extraligy. Nejen o tom mluvil v rozhovoru přímo s fanoušky.

Jste nejmladším hráčem, jaký kdy nastoupil za A-tým. 
Tehdy vám bylo 16 let, vzpomínáte na to?
Na to se nedá zapomenout. Tehdy si mě vytáhl pan Vejvoda 
a hráli jsme na starém stadionu v Karlových Varech. Byl 
jsem trochu nervóznější než obvykle a vůbec jsem netušil, 
kolik práce mě čeká na to, abych měl kariéru takovou, jakou 
jsem měl.

Tomáši, vrátil jste se na Kladno. Co máte na tomto 
klubu nejraději?
Je to pro mě specifický klub tím, že jsem v něm s hokejem 
začínal. Byla tady vždy úplně jiná atmosféra, a až skončí 
pandemie koronaviru a vše se vrátí do starých kolejí, moc 
bych si přál, aby se vrátila i ta úžasná atmosféra a aby 
na Rytíře chodilo ještě více fanoušků.

Zmínil jste pandemii, která mimo jiné komplikuje 
situaci i sportovnímu prostředí. Jak to celé vnímáte?
Je to nepříjemné pro všechny, ale věřím, že to sport 
zvládne a že se hokej bude hrát dál. Jen asi bude dlouho 

trvat, než se všechno vrátí do normálu. Mrzí mě, že spousta 
kroků nemá logiku a nedává smysl, my to ale musíme 
respektovat. Zdraví je teď na prvním místě.

Přesto jistě myslíte na cíl, kterým je návrat 
do extraligy. Věříte, že se ho podaří naplnit?
Nepochybně věřím. Každopádně to nebude tak lehké jako 
před dvěma lety. Tým se oproti minulé sezoně hodně obměnil 
a vždy trvá dlouho, než si všechno sedne. I proto jsme neměli 
tak vydařený vstup do sezony, navíc se to komplikovalo těmi 
covid přestávkami, ale určitě se to bude zlepšovat.

Vy jste se do Kladna vrátil po roce stráveném v Brně. 
Nelitujete toho, že jste se připravil o možnost zahrát 
si extraligu za Rytíře?
Nelituji. Pro sportovce je důležité mít cíl.  Já šel do Brna 
s tím, že jsem chtěl vyhrát extraligový titul, a to s Kometou 
bylo velice reálné. Sezona pak ale skončila předčasně 
a nepodařilo se to. Na druhou stranu já nikdy neřekl, že 
se na Kladno nevrátím. Jen mě mrzí, že Rytíři nakonec 
sestoupili.

Věříme, že vás na ledě uvidíme ještě dlouho. Přece jen 
se ale zeptám, jestli už tušíte, co budete jednou dělat 
po konci hráčské kariéry.
Určitě jsem nad tím přemýšlel a rád bych zůstal u hokeje. 
Docela by mě bavilo být trenérem, ale bude záležet 
na různých okolnostech, stejně jako na tom, jestli mě hokej 
bude i nadále naplňovat. Možná budu dělat úplně něco 
jiného.

VĚŘÍM V NÁVRAT  
DO EXTRALIGY,  

LEHKÝ ALE NEBUDE
říká Tomáš Plekanec
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Ceny jsou platné do 31. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob.



Ceny jsou platné do 31. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob.
www.petcenter.czKoupíte v  , prodejnu najdete vedle drogerie.

INOVATIVNÍ POSILUJÍCÍ SLOŽENÍ

Jsme ADVANCE, výrobce superprémiových veterinárních krmiv 
pro zvířata s 25letou zkušeností. Vyvíjíme moderní a vědecky 
ověřené receptury, které pomáhají udržet zdraví a pohodu psů 
a koček.

S V ÝBĚREM 
PORADÍME!

Zorientovat se v široké 
nabídce krmiv Advance 

a vybrat ty správné pro vaše 
zvíře vám rádi pomůžeme 

v každé prodejně 
Pet Center. 

oaza_A5_ADVANCE.indd   1 22.10.2020   10:06

DVOJITÝ VÝVAR Z HOVĚZÍHO ŽEBRA

RECEPT
OAZA MAGAZÍN

Postup přípravy:
Na kořenové zelenině, česneku a cibuli orestujeme morkové kosti. Přidáme hovězí 

žebra, koření a zalejeme vodou. Přivedeme k varu. Následně necháme přes noc 

táhnout na velmi mírném ohni. Založíme si nový zeleninový základ a nové morkové 

kosti opět orestujeme. Zalejeme vývarem z prvního táhnutí. Na mírném ohni 

necháme polévku zhruba 10 hodin. Při servírování doplníme játrovými knedlíčky 

a cuketovými nudličkami.

Ingredience:
• Morkové kosti • Hovězí žebra • Kořenová zelenina (mrkev, celer, petržel) • Cibule • Česnek • Cuketa 

• Játrové knedlíčky • Nové koření • Sůl • Celý pepř • Bobkový list • Persil 

Přejeme dobrou chuť!

www.restauraceletna.cz



„Když k nám přijel, zrovna měnil srst ze zimní na letní. Ta zimní je 

dlouhá a hustá, visela z něj v cárech a byl takový ‚oškubaný‘. Proto 

hlavní ošetřovatelka neváhala a hned vybrala jméno Škubánek,“ říká 

vedoucí vzdělávání a výzkumu Zooparku Zájezd Daniel Koleška. 

Velbloudům dvouhrbým nedělá problém kontakt s člověkem, 

protože prošli dlouhým procesem domestikace. V přírodě 

(ve střední Asii) zbývá posledních několik stovek divokých jedinců, 

a jedná se tak o kriticky ohrožený druh. V Zájezdu dělá Škubánkovi 

společnost samice Ája a společně s nimi je ve výběhu ještě poník 

Cipísek. Toho mimochodem zase adoptovali kladenští Rytíři, takže 

spojení s hokejem máme nově i ve zvířecí říši. „Škubánek je ještě 

mladý velbloudí býček. Je to vlastně takový puberťák a občas 

zkouší, co si může ke starší Áje dovolit. Umí se vztekat jako 

fracek, ale zároveň zná svoje místo ve stádě, které vede dospělá 

velbloudice. I když na nějaký ten kopanec taky občas dojde,“ 

prozrazuje Koleška. 

Pokud vám při představě velblouda vytane na mysli obrázek 

pouštní karavany ve zvlněném horkém vzduchu, vězte, že kromě 

extrémních veder tato zvířata zvládají i tuhé mrazy. „Naše zima 

je pro velbloudy dvouhrbé slabým odvarem toho, co znají jejich 

divocí předci ze středoasijských pouští. Nejnižší teploty se tam 

pohybují kolem −25 °C. Jsou tomu velice dobře přizpůsobení 

a jejich zimní srst má skvělé izolační vlastnosti.“ 

Lístky do zooparku – tip na dárek a elegantní pomoc
Kromě adopce (sponzoringu) konkrétního zvířete či libovolného 

daru na transparentní účet lze zooparku pomoci velmi elegantní 

cestou. Už teď můžete koupit elektronicky vstupenky s roční 

platností (věnovat je třeba pod stromeček) a uplatnit je, až bude 

zase otevřený. „Snad se to povede ještě letos. Za každou prodanou 

vstupenku darujeme druhou rodinám, které si to v důsledku 

krize nemohou dovolit. Spolupracujeme s Charitou Kladno, 

Českobratrskou církví evangelickou Kladno a Klubem svobodných 

matek. Zoo je hlavně pro děti – jezdí se k nám dozvědět něco 

o zvířatech a jejich způsobu 

života. A my chceme, aby 

nárok na tyto informace měly 

všechny děti bez rozdílu. Je 

až neuvěřitelné, kolik lidí 

se nám ozvalo s nabídkou 

pomoci. Ohromně nás to 

nabíjí energií do další práce. 

Pevně věříme, že až krize 

pomine, opět se sejdeme 

v naší zoo ve zdraví. Všem 

podporovatelům bychom 

chtěli i touto cestou 

poděkovat,“ uzavírá Daniel 

Koleška. 

Jméno: ŠkubánekDruh:  Velbloud dvouhrbý  (Camelus bactrianus)Věk: 2 rokyPůvod: Středoasijská poušťAdopce: Středočeská OAZABytem: ZOO ZájezdOblíbené jídlo:  Speciální velbloudí granule nebo čerstvý okus, jako jsou třeba větve šípků nebo ovocných stromů.

NÁŠ NOVÝ MASKOT SE 
JMENUJE „ŠKUBÁNEK“  
A JE TO VELBLOUDÍ 
PUBERŤÁK!
Adopce zvířat patří k oblíbeným formám pomoci 
zoologickým zahradám a v době pandemických 
omezení se počítají dvojnásob. „Zásadně nám 
pomáhají dary nebo sponzoring zvířat,“ zní 
z nedalekého Zooparku Zájezd. NC OAZA  
proto na nic nečekalo a adoptovalo  
tu svého nového miláčka – mladého  
dvouhrbého velblouda Škubánka.

NOVÝ MASKOT
OAZA MAGAZÍN
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V PONDĚLÍ V 18:00

na Bambule TV

Sleduj
Lauřin svět

Laura  
Šťastná

www.youtube.cz/BambuleTVcz

     Staň se členem  
fanklubu a setkej se s Lollipopz.

Akce platí od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2020.
NATÁČECÍ DEN  

S  LOLLIPOPZ, SETKÁNÍ 

POUZE PRO ČLENY,  

TÝDENNÍ SOUTĚŽE, 

EXKLUZIVNÍ DÁRKY 

A  MNOHEM VÍC!

Vyzkoušej na 14 dní ZDARMA  
s kódem Bambule20

FanklubFanklub

Appku stáhneš a více o úrovních členství se dozvíš na  
www.fanklub-lollipopz.cz

KW20-EPL-01-208GI_Bamb_Inz_Fanklub a Bambule TV_A4.indd   1 08.10.20   15:42
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Kladno
Arménská 3277

NC OAZA Sleva bude odečtena 
po předložení tohoto kupónu, 
nevztahuje se na již zlevněné 

zboží, slevy se nesčítají, 
platnost do 30.��3.��2021

SLEVA
-15%

KUPÓN 2
LISTOPAD–PROSINEC

Sleva 20% platí po předložení tohoto kupónu

KUPÓN 1
LISTOPAD–PROSINEC

Sleva 20% platí po předložení tohoto kupónu

KUPÓN 3
LISTOPAD–PROSINEC

Sleva 20% platí po předložení tohoto kupónu

-20%
Zátěžové PVC 

nášlapná vrstva 
od 0,4 mm

-20%
Střižené 
koberce

-20%
Koberce GORA 

s plastickým 
vzorem

VINYLOVÉ
PODLAHYPODLAHY

od 339Kč|m2


