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Novinka „op ka” vzduchem v pásmu 60 GHz!

Provozovna: Soukenická 57/23, Slaný (vchod z městské tržnice)





.

 Kč

Kč
540.000

10.000 Kč

Každá prodejna soutěží samostatně  

o svého výherce!

Husova 92, SLANÝ, tel.: 774 246 421, email: slany@doctoroptic.cz
Husova 98, SLANÝ, tel.: 736 630 552, email: slany2@doctoroptic.cz

  DR.optik.sro   doctor.optic   www.doctoroptic.cz



RESTAURACE HEMERKŮV STATEK
ZROZENÍ “NOVÉ TVÁŘE RESTAURACE”  V DOBĚ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ? … 
NÁROČNÁ PRÁCE, ALE O TO VÍC SI VŠEHO VÁŽÍME!
Dne 13.10.2020 se slavnostně, po úpravě konceptu, znovu otevřela restaurace v Hemerkově 
statku, s novým jménem a novou tváří. 
Zahájení nové éry proběhlo velkolepě, i když mnohem skromněji, něž jsme měli v plánu. Během 
projevu zaznělo:“ Vítáme Vás při znovu-otevření a současně zavření (od 14.10.2020 se všechny 
restaurace uzavřely), nicméně, hosty jsme pobavili. Museli jsme dodržet počet osob v restauraci, 
u jednotlivých stolů, upravit způsob podávání občerstvení a upozorňovat hosty, aby dodržovali 
rozestupy a nosili roušky. I když to bylo náročné, myslím si, že v rámci opatření, vše proběhlo 
nadmíru dobře a hosté se bavili. 
Během odpoledne a večera jsme představili nové menu, interiér, nový personál a systém dalšího 
provozu restaurace, v neposlední řade, jsme ochutnávali naše skvělé tankové pivo.
Co se týká dalšího provozu. Samozřejmě našim zákazníkům nabízíme výdejní a rozvozové služby. 
Rozvážíme a vydáváme pizzu, akční pokrmy a pivo. Snažíme se vžít do situace lidí, kterým byl 
omezen, až zakázán přístup do restaurací, kdy někteří �to lidé jsou na stravovací službu odkázá-
ni. Stále tedy vymýšlíme akce, speciality, zvýhodněné ceny, aby si každý měl možnost u nás 
vybrat. V termínu 11.-15.11.2020 jsme pro Vás připravili tradiční Svatomar�nské menu, které 
naleznete na našich webových stránkách, FB či Instagramu. 
Nyní nabízíme Tankové pivo Staropramen 12°světlý ležák, za 25 Kč /0,5l, který hostům načepuje-
me do originální plastové láhve po čtyřech pivech. Po dobu opatření jsme také zavedli pizza 
krabici zdarma. 
Díky uzavření restaurací a s �m spojeným větším časovým prostorem, u nás vznikla naprosto 
skvělá chuťová bomba, kterou si zřejmě necháme patentovat! 
Zrodila se PIVNÍ PIZZA. Tímto Vás zveme, přijďte ochutnat skvělou kombinaci jedinečného 
pivního sýra, mozzarelly, slaniny, červené cibulky na smetanovém základu.  Připravíme Vám židli, 
k výdejnímu okénku, protože až ji ochutnáte, budete se muset posadit. 
Na závěr bych velmi ráda poděkovala našich zákazníkům, protože díky jejich přízni jsme přesvěd-
čení, že tuto těžkou dobu zvládneme. Sledujte naše stránky a sociální sítě.
Zachovejte nám přízeň a ctěme tradici!

Aneta Krumlovská, 
provozní manager restaurace

Hemerkův statek
Ouvalova 390 274 01 Slaný

Telefonické objednávky: 
+420 720 180 805
www.hemerkac.cz



www.tesarkubr.cz • tel.: 775 362 059 
e-mail: kubrpavel@seznam.cz

Řemeslná práce se dřevem pro Slaný a okolí

TESAŘ KUBR
KDYŽ MÁ BÝT DŘEVO KRÁSNÉ

�  dřevěné stropy, vestavby pater
�  obklady stěn, větrané fasády
�  verandy, pergoly, přístřešky
�  kolny, garáže, altány
�   a cokoliv dalšího na míru vašemu vkusu



tel: 605 889 330
email: michaela.motyckova@re-max.cz
www.michaelamotyckova.cz

Realitní služby
       bez kompromisů

Ing. Michaela Motyčková



Pane Kratochvíle jak zvládáte další období,  kdy jsou všichni opět doma na 
internetu?
Zvládáme to dobře, možná i pro nás překvapivě dobře. Březnové domácí vězení 
nás vycvičilo a dost jsme posílili síť. Takže současný nápor odbavujeme. To 
neznamená, že je však vše perfektní. Síť sledujeme i samozřejmě zákazníci nám 
hlásí přetížení a vše se snažíme záhy vyřešit.

Můžete nějak přibližít zatížení během „lockdownu“?
Většina domácnosti na bezdrátu určitě zná večerní špičku, kdy nezměří maximální 
rychlost, ale třeba jen polovinu maxima. Tak jsou i bezdrátové tarify pro 
domácnosti koncipované. Rychlost je variabilní dle kapacity. Večerní špička bývá 
nejvíce patrná mezi 19-21 hodinou. Během „lockdownu“, kdy jsou všichni doma, je 
provoz extrémní. Vemte tuhle večerní špičku a zvětšete ji o polovinu navíc.  
Takovýto extrém začne ráno kolem 7:30 a zkončí po 22 hodině.

Stavějí široké dálnice, aby nedocházelo k zácpám. 
Netrvá to roky, ale dny. Tak se dá popsat skvely.net netechnickým pohledem.



To je pořádná porce dat. Jak se s tím popasujete a můžete to nějak ilustrovat?
Běžná domácnost potřebuje v dnešní době 50-100 GB dat. Na den! Nejsou výjimky, 
které dokáží stáhnout i přes 200GB za den. To odpovídá trvalé (garantované) 
rychlosti přes 20Mbps.  A tohle přeneseme reálně na bezdrátu. Na optice tu bude víc, 
ale přiznám se, tam to příliš nesleduji. Na optice máme obrovské výkonnové a 
kapacitní rezervy.

Já jsem si myslel, že když posílíte připojení, tak se zvýší rychlost. Není tomu 
tak?
Maximální rychlost není vždy to zásadní. Představte si to jako dálnici. Máte 
povolenou maximální rychlost 130. Ale určitě tušíte, že když bude mít dálnice dva, tři 
nebo čtyři pruhy, tak při více pruzích se vám pojede lépe. Nebo z jiného pohledu, je 
menší šance,  že budete muset kvůli něčemu zpomalit.

Takže stavíte vícepruhové dálnice?
Ano, v podstatě to tak je. Neustále měníme spoje v síti a montujeme novější. Někdy 
nahrazujeme původní spoj novým, který přenese i 10x více dat. Představte si místo 
silnice, desetipruhovou dálnici. Tohle je pro nás denní chleba.

Jaké používáte routery? To musí hodně topit takový výpočetní výkon.
Já jsem před 15 lety navrhl routovací systém postavený na Linuxu. Ten stále u nás 
vyvíjíme a vylepšujeme. Je to velmi optimalizovaný systém. Malý počítač, dokáže 
zvládnout provoz celé obce nebo sídliště, má však spotřebu jako žárovka.  Pro 
optickou síť jsme připravili výkonější variantu s 2x10Gbps síťovou kartou. Teď během 
epidemie tyhle výkonné routery určené pro optickou síť dáváme i na vysílače, kde je 
enormní zátěž, abychom vše odbavili a zajistili komfortní připojení k internetu. A ten 
výkonný má spotřebu jako malý halogenový re�ektor.                                               

                                                                                                                   Díky za rozhovor



Provozovna: Tyršova 653, Slaný 
Mobil: 732 211 169  |  Tel: 312 522 100

E-mail: info@�as.cz
www.�as.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZPRACOVÁNÍ MEZD
A PERSONALISTIKA

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH
PŘIZNÁNÍ

SLUŽBY PRO PODNIKATELE:

www.palisandr.cz
tel.: 605 443 443, 731 517 861

e-mail: slany@palisandr.cz

Žižice u Slaného
otevřeno: po, st, čt, pá 8.00 - 16.30

út 8.00 - 18.00

prodej materiálů pro truhláře a ku�ly
(pracovní desky, lamino, OSB,

 překližky, hrany, kování)

přesné formátování a olepování hran 

krby včetně návrhu a montáže 

NABÍZÍME:

výroba nábytku na zakázku, 
kuchyně, vestavěné skříně

AKTUÁLNÍ 
INFORMACE 

bezpečně online

kosmas.cz

Rezervaci pro vás připravíme 

312  522  349.

www.kosmas.cz

Kosmas | Hlaváčkovo nám. 216 / 1



OTEVŘENO masér Jan TOMAN: ÚT 14.00 – 22.00, ST 8.00 – 22.00, ČT 8.00 – 17.00, 
masérka Kateřina Hašková: PO 9.00 – 18.00, ÚT 9.00 – 14.00, ČT 17.00 – 21.00, 
PÁ 9.00 – 15.00, jinak dle telefonické domluvy, tel. 604 189 650, ZAVŘENO  SO, NE

MASÉRSKÉ RELAXAČNÍ STUDIO 
JAN TOMAN
Recepce studio: tel. 604 710 900, Jan Toman 736 163 009
www.masazeslany.cz, e-mail: jantoman@masazeslany.cz

1x lymfodrenáž přístrojová 290,- 10x lymfodrenáž přístrojová 2900,- 
1x permanentka 2610,-

•  Masáže k odblokování  páteře, kyčlí, čínské tlakové – akupresura,  rehabilitační, 
sportovní, relaxační, aromaterapie, ušní svíce.

•  Kineziotaping – tejpování problémových partií.
•  Formování postavy. Bandáže Thalasso – proti celulitidě – zeštíhlení a zpevnění, 

výrazně hladší pokožka problémových partií. Skořicové zábaly.
Rozhýbejte lymfatický systém.

Dárkové poukazy, výhodné permanentky na veškeré služby. 

Okamžitý výsledek ihned po ošetření. 



Lore
m 
SLEVA

15 000 Kč*

Konzultace a individuální nabídka ZDARMA !

tel.: 792 308 892, e-mail: richter@bht-klima.cz

*sleva je platná pouze při předložení tohoto inzerátu obchodnímu zástupci s níže uvedeným tel. číslem

Fotovoltaickou elektrárnu 
pro Váš dům

DOTACE až 180 000 Kč na

Slevový kupon na 15 000 Kč*

-  i dodávku systému na klíč

- Využíváme nejlepší komponenty dostupné na trhu
- Záruka 25 let na lineární výkon panelů
- Umíme systémy s i bez baterií či jiné varianty 

pro potřeby objektu

DOTACE až 127 500 Kč na

SLEVA
15 000 Kč*

Konzultace a nabídka ZDARMA !

tel.: 792 308 892, e-mail: richter@bht-klima.cz 

Záruka 7 let
*sleva je platná pouze při předložení tohoto inzerátu obchodnímu zástupci s níže uvedeným tel. číslem

- Český výrobce
- Nejlepší poměr cena/výkon
- Vyřízení dotací na klíč

Tepelné čerpadlo pro Váš dům



  
  

 

 

 
  

Pro více informací kontaktujte makléře nemovitosti tel. 777 333 456

Slánské reality s.r.o.
Soukenická 57, Slaný 

+420 777 333 456
www.slanskereality.cz
Výkup nemovitostí v hotovosti

Exkluzivně nabízíme ke koupi rodinný dům o dispozici 3+1 v obci Hospozín. 
Dům je vhodný k rekonstrukci dle vašich představ a je vhodný buď k trvalému 
bydlení, nebo k rekreaci. Dům je ve tvaru "L" a stojí na pozemku o výměře 251 
m2, který je užíván jako dvůr, kde je možné vybudovat příjemné posezení v 
naprostém soukromí, zároveň zde lze parkovat, případně se nabízí využít část 
přístavku jako garáž, dílnu apod. V přízemí domu se nachází tři pokoje, 
kuchyň, koupelna se sprchovým koutem a WC, kotelna a technická místnost. 
Dům je vytápěn kotlem na tuhá paliva, ohřev vody je zajištěn el. bojlerem. V 
obci je školka, pošta, samoobsluha COOP, restaurace, dětské hřiště, tenisový 
kurt. EN.Tř.G. 

 
  

 

 
  



REALITY S KATKOU
„Služby, které si zamilujete. To prostě musíte vyzkoušet na vlastní nemovitost.“

 

  

.

 
Kateřina Bukovská 
+420 739 541 449 
katerina.bukovska@re-max.cz
FB: Reality s Katkou 
www.katerina-bukovska.cz 

Kynského 129, Slaný  602 160 111 nebo www.bakosslany.cz

Majitelé nemovitostí zbystřete. 
Ceny jsou aktuálně na maximu, poptávka je nyní větší než nabídka.

JAK SE BUDE DÁL VYVÍJET TRH S NEMOVITOSTMI?
To nikdy přesně neví, ale jedno je jisté – nic netrvá věčně.

Pokud uvažujete o prodeji 
nebo vlastníte nevyužívaný dům či byt, 

neváhejte s prodejem.

Kontaktujte mne ještě dnes, 
ráda Vám sdělím, 

jak „z toho vytřískat maximum“.



www.kvetinyslany.cz • Tel. 606 135 739

Květinou řekneš vše:
Děkuji - krásné 
narozeniny - myslíme 
na tebe - všechno 
nejlepší - miluji tě - 
brzy se uzdrav - 
chybíš mi - promiň - 
pro radost...

Objednáte - zaplatíte 
- my vaší kytici a vzkaz 
předáme.

Doručujeme 
květiny 
ve Slaném 
a okolí.

Těším se na Vás
Váš Švec!



obchod@vasepodlaha.cz
www.vasepodlaha.cz


