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Čistecký výrobce oken se etabluje v ČR i v zahraničí

Dynal s německou kvalitou
Čistecký výrobce oken a zimních zahrad 
Dynal patří k fi rmám s pevným místem 
na spotřebitelském trhu. Jeho výrobky 
mají už dvacet let dobrý zvuk nejen v ra-
kovnickém regionu, ale i po celé ČR. V po-
slední době se fi rma ještě více rozkročila 
a její produkty můžete vidět i na stavbách 
za hranicemi naší země.

„Oproti loňskému roku mám dobrou 
náladu. Naučili jsme se nedívat se oko-
lo sebe a neřešit konkurenci. Soustředi-
li jsme se sami na sebe. Na kvalitu svého 
zboží a zákazníky, kteří to dokážou oce-
nit,“ říká majitel Dynalu Martin Sklenář.

Současně připouští, že kromě kvalit-
ní práce se na stabilitě fi rmy podepisu-
je i technologie, kterou se plastová okna 
Dynalu vyrábí. „Již dávno neplatí, že se 
tepelně izolační vlastnosti křídel zvyšu-
jí počtem komor a pevnost řeší kovová 
výztuha. U našich křídel řeší pevnost-
ní vlastnosti samotné sklo v okně. Nová 
okna jsou energeticky úspornější a v ko-
nečném důsledku i ohleduplnější k život-
nímu prostředí. K výhodám patří i skuteč-
nost, že na úkor chybějící železné výztuhy 
jsou v profi lu širší komory a je jich více. 
Tepelně izolační vlastnosti okna jsou tak 

podstatně lepší. V konkurenci takzvaných 
‚5 – 6 komorových‘ systémů je náš nový 
systém v tepelné izolaci nedostižný,“ při-
bližuje technologii svých výrobků majitel.

Při realizaci zakázek v Itálii, Německu 
a Švýcarsku získává Dynal další cennou 
zkušenost. „Při montáži oken v prestižní 
americké škole v horách u Ženevského 
jezera jsme zjistili, že v závislosti na nad-
mořské výšce musíme uvnitř skla upra-
vit tlak, aby nám skleněná tabule se změ-
nou atmosférického tlaku nepopraskala,“ 
upozorňuje Martin Sklenář na okolnost, 
která předcházela novince na českém 
trhu – simulace tlaku při výrobě na zá-
kladě hodnot v místě montáže.

Novinku má Dynal i pro zákazníky, 
kteří se při výměně starých oken za nová 
obávají stavebních zásahů. Pomocí reno-
vačních profi lů jsou schopni vám okna 
namontovat i do původních dřevěných 
rámů. Vše jde velmi rychle, bez bourání 
a nepořádku.

„Nové trendy sledujeme nejen u plas-
tových oken, ale i při stavbě zimních za-
hrad. V konečném důsledku na tom vydě-
lá především náš zákazník. I doma totiž 
může za české peníze dostat německou 
kvalitu,“ uzavírá největší výrobce oken 
na okrese. -km, slv-

DYNAL, nábřeží T.G.M 726/II, Rakovník

tel.: 731 150 091, 313 513 881, www.dynal.cz

Originální dárky od Hely
Čím dál větší skupina žen a mužů si potr-
pí na módní, stylové a značkové oblečení. 
Přitom stále více „in“ se v poslední době 
stávají české výrobky. Pokud byste chtě-
li pro své blízké vánoční dárek se všemi 
výše uvedenými parametry, správnou ad-
resou je pro vás Poštovní ulice v Rakovní-
ku čp. 42. Právě zde sídlí prodejna origi-
nální módy Hela.

Stovky společenských modelů vhod-
ných do tanečních, na plesy, svatby a dal-
ší slavnostní příležitosti. Do toho obleče-
ní pro běžné nošení. Sukně, halenky, kal-
hoty, kostýmy, svetry, vesty, tuniky. S vý-
běrem zboží poradí Helena Hrubá a její 
kolegyně Martina Huňáčková. Když se 
společně s nimi probíráme ramínky s vi-
sačkami fi rem, nacházíme opravdu ne-

všední modely od paní Donátové či Ra-
basové, které oblékají i Květu Fialovou 
a Naďu Konvalinkovou. Pak jsou tu Jo-
pess, Nami, Dabona a slovenská Joveta. 
Ze zahraničních upoutají francouzské 
modely Lafei-Nier zdobené skleněný-
mi prvky od fi rmy Swarovski nebo špa-
nělské šaty se značkou Rosalita McGee. 
A pak velmi osobitá móda z Nepálu vhod-
ná pro romantické typy či milovníky stylů 
reggae, hippie či world music. A také sty-
lové pokrývky hlavy, kabelky a peněženky 
z kozí kůže a další artikl.

„Objevili jsme také velice kvalitního vý-
robce pánských kalhot, od rifl í až po man-
šestráky. Látky s podílem elastanu, z nichž 
česká fi rma Daybreak kalhoty šije, jsou 
velmi trvanlivé a výborně sedí. Velmi si je 

teď oblíbili i studenti středních škol, kteří 
se stávají našimi novými zákazníky. Takže 
se dá říci, že se teď o něco více věnujeme 
i pánské módě. A pokud se dárkem, za-
koupeným u nás, úplně netrefíte do čer-
ného, ať už barvou nebo velikostí, po Vá-
nocích se vámi obdarovaný blízký může 
dostavit s výrobkem a s účtenkou k nám 
na prodejnu a dárek vyměnit za jinou věc. 
Nebo rovnou zakoupit dárkový poukaz 
a předejít tak podobným problémům,“ do-
poručuje Helena Hrubá. -km, ps-
Hela, originální móda

Poštovní 42, Rakovník

Po-pá 8 – 17, So 9 – 11 hodin

O stříbrnou a zlatou neděli

od 9 do 11 hodin i déle

helaodevy@seznam.cz

Prodejna Zbraně- střelivo přichází z vánoční nabídkou
S dárkem od Procházky se nespletete

„Kup mi radši dvoje ponožky u Procház-
ky, než parfém,“ slýchám od své ženy, 
když se jí zeptám, co chce letos pod stro-
meček. A ví o čem mluví. Funkční po-
nožky zn. Bobr nebo Tramp nosí během 
svých sportovních a pracovních aktivit 
v nejparnějším létě i třeskutých mrazech. 
Stejně dobře se budete cítit i v ostat-
ním funkčním oblečení rakovnické pro-
dejny Zbraně – střelivo, 
V Jamce.

I když je během roku 
spíš doménou mužů – 
lovců, před Vánoci ji na-
vštěvují i dámy. Dobře 
vědí, že při výběru dárku 
pro svého drahého, který 
má rád pohyb v přírodě, je 
to sázka na jistotu.

„Je to tím, že u nás na-
bízíme kvalitní a osvěd-
čené věci. V našem oble-
čení s goretexovou nebo 
teflonovou membránou 
můžete směle vyrazit 
do lesa nebo víkendo-
vý výlet. Znám spoustu 
mužů, kteří si naše poho-
dlné a přitom elegantní 

oblečení natolik oblíbili, že v něm chodí 
prakticky pořád,“ směje se majitel Ro-
bert Procházka.

Jak už z názvu prodejny vyplývá, jsme 
tu především v království střelných zbra-
ní. „U dlouhých zbraní je naší vlajkovou 
lodí Zbrojovka Brno, pro náročné uživa-
tele nabízíme značku STEYER MAN-
LICHER. Díky naší puškařské dílně do-

kážeme všechny zbraně osadit optikou 
a upravit je podle požadavku zákazníka,“ 
doplňuje majitel obchodu, který má reno-
mé po celé ČR.

Kromě loveckých pušek a pistolí je před 
Vánoci zájem o vzduchovky nebo plyno-
vé pistole a další prostředky sebeobrany. 
Vyberete si i z nabídky dalekohledů, nožů 
a dalších doplňků, které potěší  každého 

chlapa.
Nezapomeňme ani na kou-

tek pro čtyřnohé přátele. Mají 
tu pro ně nejen bohatý výběr 
krmiva, ale i dalšího příslu-
šenství.

E-shop
S předvánoční nabídkou 

prodejny se můžete sezná-
mit i na www.terc-zbrane.cz 
a na www.r-jagd.cz. Stránky 
fungují jako e-shop. -km, slv-

Zbraně – střelivo, lovecké potřeby

Robert Procházka

V Jamce 79, Rakovník

Tel.: 313 517 046

terc@quick.cz

www.terc-zbrane.cz, www.r-jagd.cz

Každodenní používání
Řízení auta?

Práce  
s počítačem?

Pobyt na 
slunci?

NEVÁHEJTE!  
2 ZA 

CENU1!
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PRO POHODLÍ NOHOU MÁME  
VÍCE PÁRŮ BOT...
... ALE CO POHODLÍ  
NAŠICH OČÍ?

Nádražní 144
269 01 Rakovník

  +420 777 081 723
rakovnik@vidisskvele.cz
www.vidisskvele.cz

Kovomat u Krabců v Lužné – domácí potřeby, zahradní technika, stavebniny

K vánočnímu nákupu elektrická pila grátis
Sekačky na trávu vystřídala hrabla a sně-
hové frézy. Když zaparkujete u lužen-
ského Kovomatu U Krabců, poznáte už 
z venkovní nabídky, jaké je zrovna roč-
ní období. Stále tu něco vymýšlí a potě-
šit své zákazníky chtějí i před letošními 
Vánocemi.

Kuchyňka
„U nás stále platí, že když si nevíte rady 

s dárkem pro svoje bližní, přijeďte k nám 
a určitě si vyberete,“ vítá nás v oddělení 
kuchyňky majitelka Jitka Krabcová. Její 
slova vám potvrdí všechny hospodyň-
ky, které sem chodí nakupovat. „Kromě 
klasického nádobí je naší vlajkovou lodí 
nabídka výrobního programu TESCO-
MA. Právě teď je hitem pánev VITIPAN 
s keramickým antiadhezním povlakem 
za 599 korun.“

V prodejně mají i velký výběr čes-
kého ručně broušeného skla. Motiv 
na sklenicích si může zákazník vybrat 
podle svého přání. „Pokud chcete pěk-
ný dárek jen za pár korun, máme nyní 
v nabídce i nádherné ručně malované 

svíčky, které pod stromečkem potěší 
každého.“

Ženy pro muže
V oddělení Kovomatu najdou vše po-

třebné řemeslníci i domácí kutilové. 
Od spojovacího materiálu přes hobby až 
po profesionální ruční i elektrické nářadí 
(zn. WERCO, PROMA, WORX PROFE-
SSIONAL nebo MAKITA), samozřejmě 
včetně náhradních dílů. „Nezřídka se stá-
vá, že u nás vánoční dárek pro své muže 
kutily vybírají ženy. V létě jim nenápadně 
předloží náš katalog, a když ví, co by se 
manželovi z nabídky líbilo, jdou na jisto,“ 
usmívá se vedoucí prodejny Miloš Nobi-
lis. Samozřejmě i zde vám při výběru zbo-
ží rádi poradí.

Pila zdarma
V budově Kovomatu Naproti si mů-

žete vybrat ze zahradní techniky značky 
HECHT. Pro běžného uživatele je příz-
nivá kvalitou i cenou. „Teď v zimě jsou 
kromě motorových pil nejžádanější sně-
hové frézy. Drobné opravy na zakoupe-

ných strojích u nás děláme na počkání. 
Komplikovanější závady pak většinou 
do týdne,“ upozorňuje na servis maji-
tel Oldřich Krabec. V části prodejních 
prostor najdete i bohatý výběr kamen 
na tuhá paliva.

A to nejlepší nakonec. Pokud si v ja-
kékoliv prodejně Kovomatu a staveb-
nin u Krabců nakoupíte zboží za 20 
tisíc korun, dostanete k tomu elek-
trickou pilu v hodnotě 1499 Kč zcela 
ZDARMA, pro tuto mimořádnou na-
bídku mají připravený omezený po-
čet 25 ks pil.

Otevírací doba
Nezapomeňte, že až do 23. prosince 

mají V Kovomatu U Krabců upravenou 
prodejní dobu. Od pondělí do pátku je 
otevřeno od 7.30 do 17 hodin a v sobotu 
a v neděli od 8 do 12 hodin. -km, slv-

Kovomat U Krabců, Čs. armády 683, Lužná. 

Tel.: 313 537 714, okrabec@quick.cz.

Stavebniny U Krabců, Čs. armády 8, Lužná. Tel.: 

313 537 765, 773 537 765, okrabec@quick.cz

Elektrická pila
HECHT 1835

ZDARMA
příkon (W) 1800
délka lišty (cm) 35
hmotnost (kg) 4,3
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Světlý ležák

Bakalář za studena chmelený čerstvým chmelem jako vánoční dárek

Pod Václavem a v Hájence za 22 Kč
Martin Skála, provozovatel rakovnických 
restaurací Pod Václavem a Hájenka, při-
pravil pro všechny hosty obou provozo-
ven opravdu stylové vánoční překvape-
ní. „Když jsem viděl, jak velký zájem byl 
o speciálního Bakaláře za studena chme-
leného čerstvým chmelem, zajel jsem 
do pivovaru a koupil všechny sudy, které 
ještě zbývaly. A rozhodl jsem se, že s nimi 
zpříjemním našim hostům čas adventu 
a dokonce i vánoční svátky,“ vysvětluje 
Martin Skála.

Speciální pivo, kterému prý pivovar-
ští říkají pracovně Bakalář ultra, se ob-
jeví na nápojovém lístku obou restaurací 
od 11. prosince, a to za jednotnou cenu 
22 Kč. „Zásoby máme poměrně slušné, 
takže můžeme slíbit, že pár soudků si 
necháme i na 26. prosince, kdy se Pod 
Václavem uskuteční tradiční setkání 
muzikantů,“ slibuje provozovatel. Pro-
gram sváteční akce pak přibližuje „táta“ 
všech rakovnických muzikantů Ivo Hu-
deček. „Celoročně se v restauraci Pod 

Václavem konají tzv. muzikantské čtvrt-
ky. Poslední z nich letos shodou okol-
ností vychází na 2. svátek vánoční. Ale 
muzikanty to nijak nezaskočilo a na 26. 
prosince nám přislíbili účast hoši z Ide-
al Bandu, Brass Bandu a další tradič-
ní hosté. Takže se dá očekávat společné 
hraní a spousta muziky a zábavy. Bude-
me rádi, když se na nás přijdou podívat 
kromě muzikantů i další lidé, kteří tře-
ba muzice jenom fandí,“ zve Ivo Hude-
ček. -km, ps-

Sváteční Setkání muzikantů


