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Bylo nutné u OAZY zavést 
závorový systém?

Uvažovali jsme o něm už několik roků před-
tím, než jsme se definitivně rozhodli zá-
vorový systém namontovat. S  ohledem na 
dlouhodobě neřešený problém nedostatku 
parkovacích míst na přilehlém sídlišti a rych-
lou bytovou výstavbu s  poddimenzovaným 
parkováním v okolí OAZY je závorový systém 
pro nás bohužel nutností. S rozvojem centra  
výrazně vzrostla i  jeho návštěvnost a  tím 
i tlak na počet parkovacích míst, který se na-
víc snížil v souvislosti s realizovanými projek-
ty v rámci venkovních ploch NC OAZA. Naši 
věrní zákazníci tak stále častěji přestávali na-
cházet volná místa k zaparkování a my jsme 
museli odmítat zájemce o krátkodobý proná-
jem pro vnější akce.

Zvažovali jste ještě jiné řešení 
změny režimu parkování?

Nezvažovali. Jiné řešení v  zásadě nebylo. 
Mnozí řidiči nerespektovali ani regulérní do-
pravní značky zákazu parkování v  daných 
nočních hodinách, ani upozornění, že par-
koviště je určeno jen návštěvníkům centra. 
Někteří dokonce nechávali na parkovišti své 
vozy, v některých případech i vraky, odstave-
né dlouhodobě, takže nám to komplikovalo 
pravidelnou údržbu a  úklid sněhu. Našli se 
i  tací, kteří si na našem parkovišti prováděli 
opravy svých vozů nebo si na něm zkoušeli 
driftování. Bohužel to vše přerostlo do takové 
míry, že policisté odmítali tyto případy řešit 
a de facto nás sami navedli k tomu, abychom 
náš pozemek zabezpečili a zavedli závorový 
systém. Dlouho jsme to odkládali, snažili se 
s  hříšníky komunikovat, ale bohužel to ni-
kam nevedlo a situace se naopak rok od roku 
zhoršovala.

Takže závory existují a fungují. 
Co se pro řidiče-návštěvníky nákupního 
centra změnilo?

Parkoviště je pro běžné návštěvníky uzavřené 
u  vjezdu k  Bille. Tam zůstává pouze provoz 
autobusů městské hromadné dopravy a  zá-
sobování centra. Místo něj vznikl zcela nový 
vjezd a  výjezd v  centrální části parkoviště. 

U každého vchodu do centra je pokladna pro 
zaplacení parkovného, pokud se zdržíte déle, 
než je stanovený čas pro parkování zdarma. 
Provozy v  centru, jež vyžadují delší pobyty, 
mohou prodloužit svým zákazníkům parko-
vání zdarma. Zájemcům o  noční parkování, 
mimo provozní dobu OAZY, nabízíme výhod-
né sazby parkovného. V omezeném množství 
jsme schopni poskytovat i dlouhodobé par-
kování.

Je stávající závorový systém 
v definitivní podobě?

Projekt se připravoval skoro dva roky, neboť 
bylo třeba zohlednit veškeré záměry nejen 
na našich, ale i  na okolních pozemcích. Ne-
předpokládám tedy už žádné změny, a to ani 
v dlouhodobém horizontu.

Jan Murárik

Závorovým systémem vycházíme vstříc našim návštěvníkům 
i nájemcům. Nákupní centrum OAZA se snaží neustále 
zlepšovat komfort nakupování i rozsah služeb jak uvnitř 
centra, tak v jeho bezprostředním okolí.

Lubor Stehlík

PARKOVÁNÍ pro zákazníky 
NC OAZA Kladno

  2 hodiny ZDARMA, každá další 
započatá hodina 30 Kč

  k dispozici 525 parkovacích míst
   platba na pokladnách (terminálech): 

• před vstupem č. 1 
• uvnitř NC za centrálním vstupem 
• před vstupem č. 2 
• u prodejny Mountfield

  15 minut na opuštění parkoviště 
po zaplacení

SLUŽBY na parkovišti

  samoobslužná myčka My Wash
  vysavač a parfémovač
  CNG plnicí stanice Bonett Eurogas
  v blízké budoucnosti bude otevřena 

samoobslužná čerpací stanice

PARKOVÁNÍ pro rezidenty – 
DLOUHODOBÉ parkování

Nabízíme možnost zaparkovat osobní 
automobil v blízkosti vašeho bydliště. 
V případě zájmu o parkování prosím 
kontaktujte info@oazakladno.cz

Člen představenstva společnosti  
CPDP Shopping Mall Kladno Lubor Stehlík 
představuje novinku ve službách – závorový 
systém a změnu v režimu parkování.

NOVÝ SYSTÉM PARKOVÁNÍ
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NOVĚ I ANTIGENNÍ TESTY

COVID KLADNO 
PCR TESTOVÁNÍ  - VÝSLEDEK DO 24 HODIN

ANTIGENNÍ TEST - VÝSLEDEK IHNED
 NÁKUPNÍ CETRUM OAZA 

(PARKOVIŠTĚ MOUNTFIELD)
více informací a registrace: 

COVIDKLADNO.CZ / +420 605 210 650 
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Škubánek roste a už pomalu dohání svoji ka-
marádku Áju, se kterou sdílí výběh. Ze všeho 
nejraději si dává granule a  jako pochoutku  
za odměnu dostává mrkev. Se svou chova-
telkou pomalu přivyká nošení ohlávky. To 
je potřeba kvůli manipulaci a  případnému 
transportu. Dnes už Škubánek zvládá ohláv-
ku celkem v  klidu, ačkoli její nasazování 
asi nebude mít v  oblibě nikdy. Puberta ho 
pořád ještě nepustila a  ke svému skotače-
ní často strhne i poníka Cipíska, který už je 
v  důchodovém věku. Máme od Škubánka 
pozdravovat a moc se těší, až se na něj při-
jedete podívat! Pravidelná krmení velbloudů 
pořádáme každý víkendový den v 15:00.

A co nového vás 
čeká v Zooparku 
Zájezd?

Jak se má  
náš Škubánek

V Zooparku Zájezd na vás čeká hned několik 
novinek – do svého výběhu se vrátili klokani 
a vznikl u nich nový koridor, který umožňuje 
dostat se k nim ještě blíž. Vedle obří tram-
políny přibyla voliéra pro papoušky mniší. 
Dětské hřiště čeká rozšíření a  vznikne tak 
mnohem víc prostoru pro aktivity pro děti. 
Rovněž se chystá zprovoznění nových toa-
let a rozšíření celé spodní části za velblou-
dy. No a  hlavně pokračujeme se stavbou 
nových expozic pro drápkaté opičky a další 
latinskoamerické druhy. Snažíme se pro vás 
zoo rozvíjet tak, abyste se rádi vraceli. :)

•  V OAZE potkáte 
kanadské Rytíře 
každý den

www.oazakladno.cz

Novinky
z OAZY •  Nový systém  

parkování 

•  Zoopark Zájezd  

– jak se daří Škubánkovi

Pohodlné
parkování
2 hodiny ZDARMA
snadno – rychle – v klidu

V OAZE POTKÁTE 
KANADSKÉ RYTÍŘE 
KAŽDÝ DEN
Hokejové Kladno, které dlouhodobě pod-
porujeme, bude v extralize hodně spoléhat 
na svou zámořskou letku. Z  šesti kanad-
ských Rytířů to mají hned tři do Oazy přes 
ulici, a  tak je u  nás můžete potkat téměř 
každý den.

Třeba obránce Cody Donaghey si okamži-
tě oblíbil Action. Po příletu tu nakoupil 
plný vozík vybavení do bytu a překvapily 
ho nízké ceny. „Naposledy jsem působil 
v  Dánsku, a  to je extrémně drahá země. 
Tady je to s cenami mnohem příjemnější,“ 
liboval si u pokladny.
 
Tvrďák Jake Dotchin je v  Kladně v  do-
provodu manželky a  šestiměsíční dcery. 
Na ledě byste se s ním střetnout nechtěli, 
v Bambuli a s kočárkem už je to mnohem 
příjemnější setkání. „V  Kladně je všechno 
blízko, je to menší město, což mi vyhovuje. 
Mám rád klidnější místa, kde není přelidně-
no,“ prozrazuje hráč se zkušenostmi z NHL.

Pokud půjdete na návštěvu k Danielu Ciam-
pinimu (na snímku), přivítá vás jeho krás-
ná přítelkyně a vůně italské kuchyně. „Rád 
zkouším vařit nové a nové věci a stále vy-
hledávám nové recepty. Vařit mě hodně na-
učily moje dvě babičky, to jsou výborné ku-
chařky,“ vysvětluje rodák z  Toronta, jehož 
příjmení naznačuje jihoevropské kořeny. 
„Prarodiče jsou italští přistěhovalci, doma 
se běžně mluvilo italsky. Vtipné ale je, že 
jsem v Itálii nikdy pořádně nebyl. Věřím, že 
se tam jednou podívám a zemi poznám.“

A proč je Kladno městem zaslíbeným pro 
zámořské borce? „Hrajeme za klub s  vel-
kou tradicí, samozřejmě s osobnostmi for-
mátu Jaromíra Jágra a  Tomáše Plekance. 
A  výlety do blízké Prahy, jednoho z  nej-
hezčích světových měst, jsou pro nás taky 
super,“ shodují se jednohlasně.

Tak „Good luck guys!“, ať se vám i všem 
Rytířům daří!

text a foto Roman Mareš
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Navíc  
soutěžte  o super  

ceny!

Sbírejte nálepky  

z dezertů Lipánek  

a získejte NOVOU  

partu Mazlíků!

Lipánkova Lipánkova parta Mazlíkůparta Mazlíků
je zpět!je zpět!

PROČ NÁS  
NAVŠTÍVIT

• vyšetření zraku ZDARMA  
a bez čekání 

• drobné opravy ZDARMA 

• NEJVĚTŠÍ VÝBĚR brýlí v ČR

• čištění brýlových skel ZDARMA 

• pouze KVALITNÍ brýlová  
SKLA ČESKÉ VÝROBY 

• přijímáme SODEXO, EDENRED, 
UNIŠEK, GALLERY BETA,  

BENEFITY, BENEFIT PLUS 

  DoctorOptic.cz     doctor.optic    www.doctoroptic.cz

Najdete nás v NC OAZA Kladno   
Arménská 3277, Kladno – každý den od 9:00 do 20:00
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