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Na Den matek 9. května se v Tuchoměřicích tradičně vítali noví občánci, tentokrát to bylo sedm holčiček a sedm chlapečků. Pro všechny byla připravena sada na pískoviště, pamětní
mince a pro maminky kytice. Hodně štěstí do života!
 Martin Růžička

Rákosí zase prokoukne
oda v rybníčku je zkažená, domeček pro
kachny se rozpadá a rákosí skoro neroste. Tak to v poslední době vypadá v Rákosí.
Obec o situaci dobře ví a podle místostarosty Martina Růžičky se intenzivně pracuje na
tom, aby tu bylo zase hezky.
V rybníčku v Rákosí se od konce zimy výrazně zhoršila kvalita vody. Toho si všimli asi
všichni, kdo pravidelně Rákosím chodí. „Už
jsme nechali udělat rozbor vody v akreditované laboratoři, kontaktovali jsme odborníky
na vodní plochy a požádali je o pomoc. Rádi
číslo měsíce

19

bychom, aby břehy rybníčka byly osazeny nejen rákosím, ale i jinými vodními rostlinami,
a voda byla plná rybiček,“ vypočítává Martin
Růžička. „Jakmile to teplota vody dovolí, pánové z technické údržby si vyhrnou nohavice
a vymění již rozpadlý kachní domeček za
nový. Ten laskavě vyrobila naše spoluobčanka, paní Malíková, za což jí patří velký dík.“
Obec také letos přestane sekat rákosí, jehož
plocha se pravidelným sekáním v minulých
letech výrazně zmenšila a rostliny, které daly
parku jméno, tu tak budou opět převládat.

Chystají se ale i další novinky. „Rádi bychom
ještě letos vybudovali zážitkovou plochu pro
bosé nohy neboli hmatový chodník. Ten bude
sloužit nejen pro děti ze školní družiny, pro
které je areál častým cílem, ale i pro širokou
veřejnost,“ popisuje Martin Růžička s tím, že
dalším prvkem by mohl být altán na břehu
rybníčka. Obec už kvůli tomu oslovila autora projektu celého areálu, který navrhl několik možností umístění a použití materiálů na
altánek.
 Kateřina Kubalová

Tolik prvňáčků v září zamíří do naší školy, což je výrazný nárůst oproti uplynulým letům. „Významně se navýšil počet předškoláků v tuchoměřické školce a do školy se navíc hlásilo i několik přespolních dětí zejména ze
Statenic,“ vysvětluje velký počet dětí ředitelka školy Iva Zavadilová. „Máme radost, že je takový zájem o naši
školu,“ usmívá se místostarosta Martin Růžička. První třídu bude učit Markéta Debroise, která třeba čtení učí
metodou Sfumato – tedy splývavého čtení, díky níž se číst hravě naučí i dyslektické děti. „Prvňáčci se můžou
těšit na zrekonstruovanou třídu s rekuperační jednotkou a také třeba na venkovní učebnu na pozemku nad
školou,“ doplňuje Martin Růžička.
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Ze zastupitelstva
d posledního vydání zpravodaje se naši zastupitelé sešli hned dvakrát. Poprvé 26. dubna,
kdy na mimořádném zasedání schválili výsledek
výběrového řízení na dodavatele, který zajistí rekonstrukci bývalé telefonní ústředny Cetin. Ta
stojí hned vedle základní školy a nově začne dětem a škole sloužit.
Druhé zasedání zastupitelů se konalo ve středu
19. května. Zastupitelé projednávali závěrečný
výsledek hospodaření obce (tzv. závěrečný účet
obce za rok 2020), účetní závěrky obce, školy a
školky. Na konci loňského roku měla obec na
účtu přes 73 milionů korun. Návrh Martina Hlaváče stáhnout z jednání body týkající se schválení
závěrečných účtů, protože nebyly předloženy k
projednání finančnímu výboru, byl zamítnut,

Krátce
body z programu vyřazeny nebyly a následně byly
projednány a většinou hlasů schváleny.
Na programu byl také výběr cenové nabídky
na herní prvky ve venkovní třídě v amfiteátru nad
základní školou. Zastupitelé odsouhlasili výběr
dodavatele a děti se tak mohou ve svahu nad školou těšit na menší lezecké lanové centrum a dlouhou skluzavku.
V závěru zasedání se jednalo o nově připravované kulturně-sportovní hale, která vznikne místo
dnešního chátrajícího kulturního domu. Podle
návrhu Jana Kordy by měla obec upořádat na
toto téma veřejnou debatu s občany. Jeho návrh
zastupitelé schválili a debata se uskuteční 16. června od 17:30. Další informace se včas dozvíte.
 Kateřina Kubalová

S lopatkami a kyblíčky už můžete s dětmi směle vyrazit na hřiště
v Kněžívce. Pískoviště je plné
nového písku.
 Martin Růžička, místostarosta

• Během května se v Tuchoměřicích
zpracovával pasport vodovodů a kanalizací. Specializovaná firma zaměřovala
kanály, různé poklopy a šoupata.
• U autobusové zastávky Tuchoměřice, Obecní úřad a u pěší cesty podél
Únětického potoka se objevily nové
informační cedule. Najdete na nich
nejen fotografie Tuchoměřic a okolí,
ale také třeba zajímavosti z historie i
současnosti obce. Další nová cedule se
připravuje. Bude u zámku a najdete na
ní informace právě o této tuchoměřické dominantě.
• 17. 5. se vrátily děti do škol a rodiče
do práce. Linka 312 proto opět jezdí
častěji. Podrobnosti najdete na webu
obce.
• Zaměstnanci obecního úřadu se
mohou po obci pohybovat rychle a
ekologicky. Do roku 2025 mohou totiž využívat elektrické koloběžky Nitro
Scooters. „Zapůjčil nám je pan Tomáš
Kupka, za což mu patří velký dík,“ řekl
zpravodaji starosta Pavel Cihlář.

nepřehlédněte
Psi se mohou i nadále při procházce
v tuchoměřickém lese osvěžovat vodou ze studánky. Lidé se jí ale napít
nemohou. Vyplývá to z výsledků rozboru vody, který obec nechala opět
po roce udělat. Analýzu zpracovala
LABORATOŘ POSTOLOPRTY
s.r.o. „Dle sledovaných ukazatelů
překračuje voda limity pro koliformní bakterie. Voda tedy bohužel
není pitná,“ řekla zpravodaji místostarostka Barbora Boulová.

Vozovka pod školou je opravená
o dlouhé přípravě a několika urgencích ze
strany obce přistoupila Krajská údržba silnic k opravě propadlé vozovky v ulici U Hřiště. Nejdříve nás krajští silničáři informovali
o týdenní uzávěře úseku od zámku až po ulici
Hlavní, včetně výluky autobusů linky 312, ale
nakonec došlo ke změně a oprava proběhla
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v sobotu 22. května dopoledne pouze za částečného omezení průjezdu. Bohužel kvalita
opravy odpovídá rychlosti provedení. Uvidíme, jak dlouho opravená vozovka vydrží.
Celou opravu hradil Středočeský kraj, který je
správcem komunikace.
 Martin Růžička, místostarosta
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THE HRON BROTHERS

Přijďte se pobavit
a zároveň podpořit
restauraci!
Jsme tři bratři — Marek, Filip a

Dominik Hronovi, bylo nám
hudebně shůry dáno, tak jsme
tomu našemu brnkání po
svatbách a oslavách dali

nakonec formu kapely. Časem
se přidali Honza Čechura na
sólovou kytaru, Roman Hudec

ČTVRTEK 24. 6. 2021, 18:00
RESTAURACE MUMU
TUCHOMĚŘICE

na bicí a s vokály nám
pomáhá Tereza Böhmová.

Náš repertoár se skládá z českých i světových hitů.
Těleso jsme pojmenovali The Hron Brothers a
protože Marek, Roman a Tereza jsou obyvateli

Tuchoměřic a máme rádi místní restauraci MUMU,
rozhodli jsme se jakmile to bude možné, že ji

podpoříme a zahrajeme u restaurace na zahrádce.
Zveme tedy všechny, kdo mají zájem se setkat a
po delší době se vidět se s přáteli na tuto milou
akci, která se koná ve čtvrtek 24.6. od 18h.
Občerstvení nabídne dle svého standardního
jídelního a nápojového lístku restaurace a její milý
personál. Vstupné dobrovolné!
The Hron Brothers +
Restaurace MUMU - OÚ Tuchoměřice

ZVEME VÁS

28.5. / PÁTEK / od 19:00-21:30 hod

Restart fotbalových soutěží se nekoná

19.00 zahájení

Expozice:

28.5. / PÁTEK / od 19:00-22:00 hod
Komunita Chemin Neuf

www.tuchomerice.farnost.cz.

13.6.

10:30-17:00 hod
si Vás dovolují
-

info www.chemin-neuf.cz

19.6. / SOBOTA / 13:00 -17:00 hod
Ba-Zu-Ka

 Zuzana Škvorová

a základě harmonogramu rozvolňování ze strany státních institucí,
byl VV FAČR na svém úterním zasedání dne 4. 5. 2021 nucen schválit ukončení nedohraného soutěžního ročníku
2020/21.” (VV FAČR)
Tato věta vystihuje to nejdůležitější ze
zasedání VV FAČR a na základě tohoto
rozhodnutí víme, že v sezoně 2020/21 s
jistotou nesestoupíme, nepostoupíme a
žádné poháry za vítězství v juniorských

ligách nepřivezeme (škoda, dvě věkové
kategorie byly na čele svých tabulek)…
Existuje ale stále šance, že se budou
moct pořádat turnaje, jak pro mládežníky, tak i seniory za podpory OFS a KFS.
Zatím ale žádný takový turnaj v dohledu
není. Situace se však mění ze dne na den,
tak věřme, že se díky obnoveným tréninkům dokážeme dostat i k nějakým reálným zápasům, alespoň v turnajovém či
přátelském utkání.
Radost nám dělá alespoň to, že v čase
fotbalové soutěžní hybernace se na přelomu dubna a května povedlo vertikutovat a osít velké hřiště. A na umělce
svítí úplně nový povrch, který si vybrali
občané v hlasování o podpoře projektu
z participativního rozpočtu. Povrch si
chválí jak malí fotbalisté, tak i tenisté a
volejbalisté.
 |  Oskar Baschiera
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Nové kulturní a sportovní centrum

Interiér víceúčelové haly v Líbeznici, kterou se Tuchoměřice inspirují.
www.libeznice.cz

anketa mezi zastupiteli
 Dle mého názoru víceúčelovou halu naše obec
potřebuje. Základní škola postrádá tělocvičnu.
Veškeré vnitřní sportovní aktivity musí naši
občané vykonávat v okolních obcích. Stejně tak
seniorům chybí větší prostor na pořádání jejich
akcí. Nemáme ani dostatečně velké prostory na
pořádání společenských akcí (koncerty, plesy,
vítání občánků aj.).
Barbora Boulová

 Víceúčelová hala v Tuchoměřicích chybí,
ale projekt, který byl představen, je po všech
stránkách předimenzovaný. Střízlivý odhad
zřizovacích nákladů je 80 mil. Kč. Provozní
náklady budou 2 – 3 mil. ročně. Na stavbu
haly nelze čerpat dotaci, obec se vydá ze všech
rezerv. V blízké budoucnosti se dá předpokládat
snížení příjmů obce a peníze budou chybět na
jiné akce.
Martin Hlaváč

 Jsem přesvědčen, že nová víceúčelová hala
přinese Tuchoměřicím jak možnost sportovní
využití, tak i možnosti pořádat různé kulturní
a společenské akce, které zpříjemní a zkvalitní
život v naší vesnici.
Karel Novák

 Jsem přesvědčen, že Tuchoměřice multifunkční halu potřebují. Navržený koncept bude plně
vyhovovat potřebám obce velikosti Tuchoměřic.
A to pro potřeby sportovní i kulturní. Jsem dále
přesvědčen, že připravovaná stavba se stane
chloubou naší obce.
Pavel Cihlář

 Investice více než 60 milionů za stavbu,
která se využije na 10 hodin TV dopoledne,
půl roku odpoledne pro fotbalisty a na několik
obecních akcí, považuji za neefektivní využití
obecních peněz. Mnohem efektivnější by bylo
postavit školu s tělocvičnou, menší sokolovnu
nebo kulturní dům společně s nafukovací halou
na hřišti pro sportování v zimním období.
Jan Korda

 Já osobně víceúčelovou halu vítám a doufám,
že bude pro občany prospěšná a často využívaná. Navíc moderní architektura objektu oživí
prostředí v obci.
Miroslav Rolc

 Mohlo to vypadat, že se kolem dlouho nic
neděje. Ale trvalo, než obec získala potřebné
pozemky u potoka. To se povedlo a teď je potřeba
věci rozhýbat. Připravuje se tu stavba, která
bude sloužit mnoho desetiletí, potřebuje přeci jen
více místa, než ta původní. Jsem jednoznačně
pro nový kulturák, své tam najdou děti, sportovci, spolky, kroužky i kultura.
Ondřej Kubala

 Od začátku řešíme na úřadě nový kulturák.
Prvním důležitým krokem bylo získání pozemku pro novou stavbu, povedlo se. Teď následuje
krok číslo dvě: projekt kulturního a sportovního
centra, které bude k dispozici všem z Tuchoměřic
k širokému vyžití. Od školního tělocviku přes
odpolední sportování až po večerní kulturní
akce. Potřebujeme ho. Těším se na něj.
Martin Růžička

 Jsem příznivcem výstavby víceúčelové haly.
I se mi líbí projekt v Líbeznicích. Ale bohužel
se potvrzuje, že žádný projekt není univerzální
pro všechny lokality. Tuchoměřice potřebují
společenské centrum obce, lokalita u sokolovny
je pro to jako stvořená. Rád bych zde viděl
kulturní stánek pro spolky, kavárnu s prostorem
pro pořádání kulturních akcí. Víceúčelová hala
pro sport, pro sportovní kluby z okolí, které sem
budou dojíždět každou hodinu automobily,
může stát spíše na okraji obce.
Jan Havel
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Nové kulturní a sportovní centrum
Kulturní a sportovní centrum
v bodech
14. 4. 2021 schválili zastupitelé vítěze
veřejné zakázky na projekční práce.
Vítězný ateliér M1 architekti s.r.o. by měl
během následujícího roku a půl rozpracovat studii proveditelnosti do finální
projektové dokumentace včetně získání
stavebního povolení.
Srdcem nového centra bude velký sál
o rozměrech 31x18,2 m. Sál bude sloužit jako tělocvična pro školu a pro sálové
sporty. Díky vyklápěcímu pódiu tu bude
možné pořádat i plesy či koncerty.
Budova bude dále disponovat malou tělocvičnou na pilates, jógu nebo gymnastiku. Budou tu i další místnosti pro dětské
kroužky a senior klub.
Součástí stavby bude malá restaurace
s výdejním okénkem přímo do sálu.
Centrum bude využíváno minimálně
16 hodin denně 7 dnů v týdnu.
V 1. poschodí bude bydlet správce, který
se bude o halu starat.

Interiér víceúčelové haly v Líbeznici, kterou se Tuchoměřice inspirují.
www.libeznice.cz

O chystaném kulturním a sportovním
centru budeme moci diskutovat na
veřejné debatě. Konat se bude 16. června
v 17:30. Další podrobnosti se včas dozvíte.

názor zastupitele

Jakou chceme sokolovnu?
zhledem ke špatnému stavebnímu stavu
sokolovny není možné stávající budovu
zachovat. Je shoda postavit nový, moderní,
víceúčelový objekt, který po všech stránkách bude odpovídat potřebám obyvatelů Tuchoměřic. Vzhledem k tomu, že jde
o velkou investici, je potřeba promyslet
všechny souvislosti tak, aby projekt vyhovoval ze všech úhlů pohledu.
V této chvíli obec převzala projekt haly,
kterou postavili v Líbeznici a který je podle
mého názoru předimenzovaný.
Pro srovnání: Líbeznice má 3000 obyvatel

(obce v nejbližším okolí dalších 10000), do
dvou líbeznických škol chodí téměř 2000
žáků (sedm prvních tříd).
Tuchoměřice mají 1500 obyvatel (5000 v
okolí). Do naší školy chodí 73 dětí.
V líbeznické hale jsou využívány velká
a malá tělocvična, klubovny a restaurace.
Školy zaplní halu od osmi do čtrnácti hodin. Po té, až do večera a o volných dnech,
jsou prostory využívány spolky a veřejností z Líbeznice a okolí pro sport, kroužky a
kulturní akce. Restaurace je v pronájmu
a funguje i pro sousedící fotbalové hřiště.

Financování provozu, díky příjmům za
pronájmy, stojí obec jen 1,2 – 1,8 mil. Kč
ročně.
Napadá mě mnoho otázek. Máme jasnou koncepci místa, kde má hala stát? Kam
přesuneme poštu, ordinaci a sběrný dvůr?
Může obec investovat do takové haly? Je
důležitější hala než nová škola? Chceme
kvůli využití haly stáhnout do obce přespolní a tím zvýšit v obci provoz?
Jde o obecní investici století, jsem přesvědčen, že by tento projekt měl projít veřejnou debatou.
 Martin Hlaváč, zastupitel
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Červen v zahradě
když na to zatím letošní počasí nevypadá, vládu
pomalu, ale jistě přebírá měsíc červen.
Bonusem za studený a deštivý květen je sytě zeleně
zbarvený trávník bez nutnosti závlah a bujná vegetace. A to včetně plevelů, se kterými boj nikdy
nekončí. Se zvyšujícími se teplotami velmi příznivě
působí na rostliny nastýlka neboli mulč. Šetří drahocennou vláhu a brání prorůstání plevelů. Hledět
bychom si měli užitečných živočichů na zahradě. Patří mezi ně například skokani a ropuchy. Zlikvidují
spoustu škůdců, například slimáky. V tomto období nesmíme zapomínat na zálivku na záhonech i ve
sklenících, které je třeba také podle potřeby větrat.
Optimální teploty například pro okurky by se měly
pohybovat mezi 16–18 ºC v noci a do 32 ºC ve dne.
Také pravidelně přihnojujeme. Například letničky,

které musí během krátké doby vytvořit velkou hmotu listů a záplavu květů, zaléváme slabším hnojivým
roztokem při každé zálivce. V červnu vysejeme ještě
keříčkové fazole pro pozdější sklizeň, hrášek a zimní
endivii. V první polovině měsíce můžeme vysévat
poloranou mrkev. Do poloviny měsíce ještě stihneme výsev kadeřávku. V druhé polovině června je
vhodná doba pro výsev čekanky salátové a také vysejeme červenou řepu pro podzimní sklizeň. Velmi
pěkně nám ještě naroste vysazený pór. Také okurky
vysazené na začátku června dávají výborné plody.
Koncem měsíce ukončíme sklizeň řapíků rebarbory
a chřestu. U tyčkových rajčat pravidelně vylamujeme postranní výhony. U jádrovin plodů děláme
zpravidla probírku a z každého trsu ponecháme
jen jeden plod. Odstraňované plody odstřihneme a

zbytek jejich stopky ponecháme na stromě. Třešně a
sladkovišně trháme vždy se stopkou. Naopak u višní
se doporučuje sklízet bez stopky. Pokud se na koncích ovocných stromů, zvláště jabloní, objeví padlí,
odřízneme konce až do zdravé části a spálíme je.
Sklízíme jahody, a to včetně nahnilých a plesnivých.
Nesmíme napadené plody nechat v jahodišti, aby
se choroby nešířily dále. Trvalky, které již odkvetly,
můžeme přesazovat a dělit právě nyní. Od konce
června začneme se stříháním živých plotů tvořených
opadavými dřevinami. Stříháme jen konce nových
výhonů, nikoliv staré dřevo. Jestliže tulipánům,
narcisům a některým dalším cibulovinám zežloutly
listy, můžeme cibule vyjmout ze země a uložit pro
podzimní výsadbu. Narcisy se v půdě ponechávají
více let, tulipány vyrýváme každé dva roky.
 Pavel Cihlář, starosta

Čarodějná stezka
oslední dubnový pátek a první květnový víkend se nesl v duchu čarodějnic.
Vzhledem k epidemiologické situaci a mnoha
ochranným nařízením, bylo vyloučeno slavit
čarodějnice tak, jak jsme zvyklí. Letos podruhé probíhaly čarodějnické reje bez velkých
ohňů.
Ba-Zu-Ka se proto rozhodla, že dětem tento
čas zpestří alespoň Čarodějnou stezkou, která
bude plná úkolů. S potěšením konstatujeme,
že se stezka dětem, a vlastně i dospělým, líbila. Ten, kdo vyplnil čarodějné lejstro a poslal
nám ho třeba i se svou čarodějnickou fotografií na e-mail, měl jistotu, že dostane odměnu.
Pro tu si nakonec přišlo bezmála 70 dětí.
Věříme, že se svět pomalu vrací do svých kolejí a příští rok oslavíme čarodějnice jak se sluší
a patří.
 Kateřina Kubalová |  Ba-Zu-Ka

do se v sobotu 8. května vypravil na první
letošní farmářské trhy v Tuchoměřicích,
rozhodně neprohloupil. Prostor před Disko RaI
byl plný stánků a hučelo to tu jako v úle. Zatímco dámy čekaly, až jim zručná květinářka sváže
kytici do vázy, pánové zálibně kroužili kolem
stánků se sýry či uzeninami. Malé i velké parádnice nevynechaly krámek se šperky a voňavými
mýdly, pěstitelé nakupovali ve velkém sazenice
a všichni se pak svorně sešli před kuchyní Karla
Nováka, který se opět vytáhl a po jeho hamburgerech s trhaným vepřovým masem, gulášové
polévce či špízech se jen zaprášilo. Kromě lokálních výrobků a potravin byly díky stánku naší
restaurace MUMU k dostání také italské speciality a nechybělo ani koření, čaje, sušené plody
a mnoho dalšího. Příští trhy v Tuchoměřicích
budou v sobotu 12. června.
 Kateřina Kubalová
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10:30 hod
12:30 hod
13:30 hod
14:00 hod
15:30 hod
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Program

Poutní mše svatá
Komentovaná prohlídka kláštera
Vystoupení dětské cimbálovky
Komentovaná prohlídka kláštera
Vystoupení improvizační skupiny Fahrzavö
Komentovaná prohlídka kláštera

,

První letošní trhy

Slova s vůní Itálie
Gnocchi alla sorrentina (čti ňoky)
Je to tradiční jídlo z oblasti Sorrento,
Kampánie. Jsou to bramborové gnocchi,
mozzarella, rajčatová omáčka, parmazán,
bazalka a olivový olej. „Nejdříve se gnocchi
vaří v rajčatové omáčce a poté se gratinují
v troubě s mozarellou a parmazánem. Je
to skvělé jídlo nejen pro děti a vegetariány,“ dodává Marco Seripa z restaurace
MUMU.

- brynzové halušky
- klobása s chlebem
- palačinky
- pivo, kofola, limonáda, káva ...

Doprovodné

akce

- skákací hrad, dobročinný bazar
- posezení u kávy na obnoveném
vnitřím nádvoří kláštera
- keramický a vědecký workshop
pro děti

Program se jěště může změnit (i vzhledem k aktuální koronavirové situaci v ČR). Aktuální informace na www.chemin-neuf.
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JSME SPECIALISTÉ V OBLASTI
ZELENĚ A RÁDI VÁM POMŮŽEME
S BUDOVÁNÍM A ÚDRŽBOU
VAŠÍ ZAHRADY

Farmářské trhy
v Tuchoměřicích 12. 6. 2021

ZAKLÁDÁN Í ZAH RAD
• výsadba okrasných rostlin a dřevin
• zakládání záhonů a trávníků
• zakládání skalek a tvorba jezírek
• realizace zahradních staveb…

9:00-13:00

před disko Ral
(ulice K Poště)
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Tuchoměřický zpravodaj:
Tuchoměřický zpravodaj: periodický tisk
územního samosprávního celku - měsíčník obce
Tuchoměřice; MK ČR E 21919; vydává Obecní
úřad obce Tuchoměřice - V Kněžívce 212, 252 67
Tuchoměřice; číslo 5/2021, vydáno: 28.5. 2021;
náklad: 640 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová: tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka dalšího
čísla: 10.6.2021

CENY INZERCE v Tuchoměřickém zpravodaji
1/2 stránky – 2000 Kč
1/4 stránky - 1000 Kč
1/8 stránky – 500 Kč
řádková inzerce – 10 Kč/řádek

(min 3 řádky, max. 10 řádků) Při dlouhodobé spolupráci možnost individuálně stanovené ceny.
ƉƎĞĚŶşƐǀĢƚŽǀǉǀǉƌŽďĐĞƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚĂƉƌŝǀĄƚŶşĐŚŐĂƌĄǎŽǀǉĐŚǀƌĂƚ͕ƉŽŚ
Kontakt: tuchonoviny@gmail.com
ŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵŬŽůĞŐǇŶĂ
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v daném měsíci.
Sýpka
WXFKRPěőLFNpKR
kláštera
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Rychlý a stabilní internet za výhodné ceny již od 250 Kč měsíčně.
Pro přenos internetu používáme moderní technologie a routery Mikrotik.
Nově instalujeme i k zákazníkům gigabitové technologie.

Nabídka tarifů:
16 Mb/s levný tarif pro nenáročné uživatele (s roční úhradou za 250 Kč)
30 Mb/s tarif vhodný pro běžné uživatele (s roční úhradou za 350 Kč)
100 Mb/s tarif pro náročné uživatele a sledování moderní IPTV (s roční úhrádou za 457 Kč)
Na přání umíme rychlost až 1000 Mb/s.

Doplňkové služby, které dále nabízíme:
Chytrá televize, která se Vám přizpůsobí. Více než 180 programů.
Vyzkoušet si ji můžete na 7 dní zdarma přes naší síť.
Zpětné sledování až 7 dní, pořad si můžete pozastavit a pustit později.
Televizi máte všude v EU, kde se připojíte k internetu.
Je možné sledovat IPTV i např. na chatě v mobilu přes aplikaci.
Nabízíme pevné telefonní linky, bez placení paušálu, platíte pouze to, co provoláte.

Smlouvy bez závazků.
Smlouvy bez datového omezení.
Tradice a zkušenost v oboru více než 20 let.

Volejte nám na naší nonstop hotline
777 774 221
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Nebo nám napište na
obchod@sys-data.com

