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editorial
Vážení čtenáři,
je tady nový rok s krásnými
čísly 2020. Očekáváte s napětím, co vás letos čeká, nebo je
pro vás přelom a vstup do nového roku bezvýznamným
okamžikem? Přečtěte si v prvním letošním vydání magazínu Vaše 7 třeba o možnosti
pro osamělé seniory nebo lidi
vyššího věku, kteří se ocitli
v nějaké kritické situaci. Vyhledat pro ně pomoc může
být leckdy složité, nemají
třeba přístup k internetu
nebo s ním neumějí pracovat, a najít si informace je tak
skoro nemožné. Právě pro ně je tady Linka seniorů. Na telefonu jsou připraveni pomoci a poradit vyškolení pracovníci. Hektické období nastává pro rodiče dětí, které letos
skončí docházku do školky a od září usednou do školních
lavic. Chystají se totiž zápisy do prvních tříd základních
škol, a to na duben. Co nezapomenout doma a proč si najít
termín, kdy pořádá vybraná základní škola den otevřených
dveří? Do nového roku vám přejeme klišé – hodně štěstí,
spokojenosti, pracovních úspěchů, rodinné pohody a zejména pevné zdraví.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Lidé mohou
odevzdávat kuchyňský odpad
pilotním režimu je možné v Praze
recyklovat kuchyňský odpad, tedy
bioodpad živočišného a rostlinného
původu z domácností. Takzvaný gastrooodpad lze v bioplynových stanicích proměnit
na bioplyn a zbytkový produkt využívat
jako hnojivo. Třídění domácího odpadu se
bude testovat celý rok, do testování je zapojeno bezmála sto vlastníků nemovitostí

V

v Praze 5, 6 a 7. Po jeho vyhodnocení bude
postupně tato služba rozšířena po celé Praze. Do nádob na gastroodpad lze odhazovat
zbytky jídla, ovoce, zeleninu, maso, kosti,
kůže, mléčné výrobky, pečivo, čajové lístky
nebo kávovou sedlinu, a to včetně prošlých
potravin, a dokonce v původním obalu. Bioplynová stanice totiž provozuje technologie, které si s původními obaly poradí.

Oprava zapomenuté
technické památky
Letenských sadech byla obnovena
část původní lanové dráhy. Vznikla
zde nová vyhlídka, a to v místě její
bývalé horní stanice. Novinku zaplatil magistrát, přišla na 2,3 milionu korun. Vyhlídka byla vybudována s využitím zbytků
opěrných stěn, základů původní budovy

PŘIPRAVILA RED
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a repasovaného originálního zábradlí. Původní lanová dráha byla zprovozněna
31. května 1891, v roce 1926 byla přestavěna na pohyblivé schodiště, které bylo
v provozu do roku 1935. V letech 1949 až
1951 pak obě stanice a trasa dráhy zanikly
při výstavbě Letenského tunelu.

Škola sbírala
peníze pro azylový dům
bírku pro azylový dům upořádala Základní škola T. G. Masaryka na Ortenově náměstí, a to ve spolupráci se
Spolkem rodičů při základní škole. Vybíraly
se peníze pro azylový dům Otevřené srdce
a celkem se povedlo získat více než šest

S

tisíc korun. Výtěžek sbírky byl použit na
nákup ovoce a zeleniny a na další drobnosti, které zpříjemnily obyvatelům azylového
domu vánoční čas. Azylový dům Otevřené
srdce je zařízení v Praze 7, které je určeno
pro matky s dětmi.

čipování psů
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d začátku ledna mohou rezidenti z Prahy 7 parkovat v Centru Stromovka, a to za zvýhodněnou noční cenu. Každý zájemce však
musí mít platné parkovací oprávnění do
modrých zón. Parkovat lze v centru
denně od 20.00 do 8.00 hodin za
20 korun na noc. Po doložení parkovacího oprávnění bude zájemci vydána rezidentská parkovací karta do centra,
která se vztahuje na jeden osobní automobil a je vázána na registrační značku.

O

Rozpočet
na rok 2020
edmá městská část má rozpočet
na letošní rok, a tak ví, s jakými
penězi bude hospodařit. Rozpočet
sedmičky činí 634 104,5 tisíce korun,
běžné výdaje jsou plánovány ve výši
316 323 tisíc korun. Nejvíce peněz
půjde na provoz mateřských a základních škol, údržbu a úklid chodníků
a parků či na Pečovatelské centrum na
zajištění sociálních služeb. Plánované
investiční akce městskou část v letošním roce vyjdou na 317 781,5 tisíce
korun. Mezi největší investice patří dokončení nové radnice, rekonstrukce
Zdravotnického domu, opravy školních
budov a rozšíření jejich kapacit. Například ve vnitrobloku U Uranie vznikne
nové hřiště.

S

Spolky pořádají
tradiční ples

Povinné
d začátku nového roku je Čipování
psů povinné, a to na základě novely
veterinárního zákona. S tím souvisí
to, že povinné očkování psa proti vzteklině
bude platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Štěňata musí být
označena mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl
roce věku. Výjimkou jsou psi, kteří mají jasně čitelné tetování, které však bylo provedeno před 3. červencem 2011. Cílem no-

Parkování
v Centru Stromovka

vely veterinárního zákona je zjištění identity psa v případě potřeby, účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů a postih
chovatelů v případě týrání zvířat, ale také
umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska
veterinárních, tak z hlediska ﬁnančních
předpisů. Očipovat zvíře je možné u veterináře, pořizovací cena mikročipu je mezi
120 a 450 korunami.

radiční Holešovický ples uspořádají v pátek 7. února od 19.00 hodin v KZ Domovina na Maninách
spolky Dolní Holešovice a Prazelenina.
Zahraje kapela Amusement park, vystoupí kouzelník Roman Štabrňák, Tančírna, Kühnův dětský sbor nebo akrobat Sashik Uashik. Hostem večera bude
světoznámá operní pěvkyně Dagmar
Pecková. Připravena bude také oblíbená
tombola a kvíz. Výtěžek plesu je určen
na podporu volnočasových aktivit obyvatel Holešovic.

T

volný čas
Dějiny
zahradního umění
28. ledna
■ Cyklus přednášek Dějiny
zahradního umění pořádá od
ledna do března Národní zemědělské muzeum. Přednášky se
věnují zahradám a zahradní
architektuře, návštěvníky tematikou provede Ing. Zdeněk
Novák, autor publikace Zahrada Evropy, Osudy zahradního
umění na Moravě pohledem
21. století či spoluautor publikace Zahrada Evropy. Kritický
katalog výstavy. Přednášky se
konají vždy v úterý od 17.00 hodin v malém sále v přízemí Národního zemědělského muzea
na Letné, vstup je zdarma. Na
28. ledna je naplánováno povídání na téma Francouzské zahrady absolutismu. V únoru se
bude mluvit o zahradách anglických, čínských a japonských, ale i o zahradách rokokových a anločínských. Březen
bude patřit zahradě krajinářské
a zahradám 20. století.

Vzkazy
k přítomné hodině
29. ledna
■ Do poloviny května je možné v Národní galerii ve Veletržním paláci navštívit výstavu
pojmenovanou Skupina ra:
vzkazy k přítomné hodině, a to
v Graﬁckém kabinetu. Před-

stavuje v kresbě, graﬁce a fotograﬁi Skupinu Ra ze sbírek
Národní galerie Praha a Uměleckoprůmyslového
muzea
v Praze. Výstava je obrazovou
básní inspirovanou Vzkazy
k přítomné hodině (1947)
z pera Zdeňka Lorence (1919–
1999). Skupina Ra se začala
formovat během válečných čtyřicátých let z potřeby mladé výtvarné a literární generace vystoupit z izolace a nalézt své
místo na umělecké scéně především ve vztahu k předválečnému surrealismu. Její členové
přehodnotili požadavek zakladatele surrealismu André Bretona na čistý psychický automatismus v tvorbě a nebránili
se vědomému řízení výtvarného gesta a výsledného obrazu.

Stanislav Sucharda
1866–1916
5. února
■ Stanislav Sucharda 1866–
–1916: tvůrčí proces – výstava
v Národní galerii ve Veletržním
paláci až do začátku dubna
představuje osobnost významného českého sochaře přelomu
19. a 20. století, v jehož vrstevnaté tvorbě se prolínají interakce regionu a metropole, přechod od tradic 19. století
směrem k moderně i postupná
recepce progresivních evropských stylů domácím uměleckým prostředím.

Výstava ve věži
6. února
■ Novou výstavu představí
v únoru Vodárenská věž na
Letné. Věnována je expozice životu a dílu hudebního skladatele a pedagoga působícího na
Praze 7 v Umělecké ulici Pavla
Jurkoviče. Ten zasvětil velkou
část svého života a tvorby dětem

Jamování
7. února
■ Pravidelná akce Jamování
ve věži se bude v únoru konat
ve Vodárenské věži na Letné.
Jde o příležitost pro hudebníky
nejen ze sousedství zahrát si
naživo s dalšími muzikanty, ale
také získat nové přátelé a předávat zkušenosti. Nerozhodují
přitom hudební zkušenosti,
přijít ale mohou i pouzí posluchači.

O létání a jiných snech
10. února
■ Pro mimořádný zájem byla
prodloužena výstava Petr Sís:
O létání a jiných snech v Centru
současného umění DOX. Hrdinové knih Petra Síse jsou do-

brodruzi, snílci, odvážní vzduchoplavci, mořeplavci, cestovatelé – ti, kteří měli odvahu
svobodně se rozhodovat, tvořit,
snít i posouvat hranice poznání. Příběhy, které Petr Sís
přenesl do svých knih, jsou zároveň takřka vždy o svobodě.

Darkshire Hall
14. února
■ Darkshire Hall – experimentální drum & bass projekt,
se představí posluchačům 14.
února na Výstavišti. Pořadatel
připomíná, že Darkshire navštívil za posledních několik let
různé prostory a s pořadovým
číslem sedm se vydává do industriálního prostoru Křižíkova
pavilonu označeného písmenem „B“ na Výstavišti.

Jitka Hanzlová: Tišiny
16. února
■ Posledních několik týdnů
má veřejnost na to, aby navštívila výstavu ve Veletržním paláci. Jmenuje se Tišiny a představuje tvorbu Jitky Hanzlové.
K vidění je zde komplexní dílo
autorky, konkrétně tři desetiletí její umělecké praxe včetně
nového cyklu fotograﬁí.

Pořádáte akci v Praze 7?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
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servis
Velkoobjemové kontejnery
elkoobjemové kontejnery jsou přistavovány
v uvedených termínech
vždy od 16.00 do 20.00 hodin.
Odložit do nich můžete starý
nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Nejsou určeny na živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, bar-

vy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich), bioodpad,
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače,
chladničky, mrazáky a sporáky.
Odpad, který nepatří do velkoobjemových kontejnerů, je
možné odevzdat ve sběrných
dvorech a nebo ve stabilních
sběrnách nebezpečných odpadů.

3. února 2020
■ Letohradská x U Let. sadu
■ Šimáčkova (proti domu č. 8)

17. února 2020
■ Jana Zajíce x U Sparty
■ Ortenovo nám. x U Pergamenky č. 7

V

4. února 2020
■ Čechova x Nad Král. oborou
■ Osadní x Dělnická
10. února 2020
■ U Vody x Jankovcova
■ Za Papírnou
11. února 2020
■ U Studánky č. 22 x Malířská
■ U Průhonu x Na Maninách

18. února 2020
■ Tusarova (proti č. 5)
■ U Městských domů x Poupětova
24. února 2020
■ Pplk. Sochora (proti domu
čp. 14)
■ Tusarova (před č. 52)
Zdroj: MČ PRAHA 7
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Redaktor/ka
Náš Region Praha a okolí
Vydavatelství A 11, hledá redaktora
pro noviny Náš Region a web nasregion.cz
pro oblast Praha a okolí.
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

Náplň práce:
plánovat a vymýšlet témata z Prahy a okolí
komunikace s editory
spolupracovat s ostatními redaktory
psát i do dalších lokálních titulů vydavatelství
Vaše 4, Vaše 5, Vaše 6, Vaše 7, Vaše 10
Požadujeme:
praxi v oboru
znalost českého jazyka
samostatnost a vysoké nasazení
tematickou znalost Prahy
Nabízíme:
práci v příjemném prostředí Holešovic
zajímavé firemní benefity
zajímavý dosah na čtenáře
zajímavé platové ohodnocení
Životopisy posílat na: info@a11.cz
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Kontejnery na textil
Coretex CZ SE
■ Letenské náměstí
■ Nad Král. oborou x Čechova
(dočasně odvezen)
■ Korunovační 13
■ Jateční (před poštou)
■ Jankovcova x Dělnická
■ Na Maninách x Dělnická
■ Janovského x Stross. nám.
■ Ortenovo náměstí
■ Kostelní x Muzejní
TEXTIL ECO a.s.
■ Fr. Křížka x Kostelní
■ Korunovační x Na Výšinách
■ Na Ovčinách

■ Za Papírnou
■ Varhulíkové
■ Potex s.r.o.
■ Kostelní x U Leten. sadu
■ U Výstaviště
■ Holešovická tržnice (z ul. Jateční)
■ Holešovická tržnice (před Alzou)
DIAKONIE BROUMOV
■ U Studánky
■ Mama Shelter
KLOKÁNEK
■ Jateční (na soukr. pozemku)

Kontejnery na kovové obaly
■ Šmeralova 137/3
■ Ortenovo nám. 1494/14
■ Schnirchova 1513/12
■ Komunardů 1491/45
■ Na Maninách 1063/26
■ Kostelní 364/28B
■ Jankovcova 864/45
■ Na Výšinách 903/2

■ U Smaltovny 1375/25
■ Tovární 1426/4
■ Nad Královskou oborou
380/1
■ Osadní 46/41
■ U Sparty 845/2
■ Kamenická 16

INZERCE V7-0113
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veřejný prostor

Pořiďte si internet od Nordic Telecom
a získáte mobilní data zdarma

okud zrovna zvažujete pořízení pevného internetu, případně ještě nemáte vyřešený přechod na DVB-T2,
nebo vás nebaví neustále padající a pomalý
internet, máte ideální příležitost využít
speciální akci, kterou novým zákazníkům
Nordic Telecom nabízí. Tato výjimečná
nabídka platí v období od ledna až do 28. 2.
s tím, že následná aktivace bude probíhat
dle termínů instalace i v průběhu března.

P

těmi Wi-Fi nebo jiným zařízením. Vyhrazené pásmo tak zaručuje rychlé a stabilní připojení k internetu, a to i za nepříznivých
povětrnostních podmínek. Licencované
pásmo si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici, kterou využívají jen
zákazníci Nordic Telecom. Připojení k internetu přes síť Wi-Fi, které pracuje v nelicencovaném pásmu, se spíše podobá neblaze proslulé dálnici D1.

Internet za poloviční cenu

Zdarma LTE mobilní data

V případě pevného internetu se vztahuje
50% sleva z měsíčního paušálu na 3 měsíce
na všechny tarify a na všechny technologie
od Nordic 5G internetu, před optiku, LAN,
až po Wi-Fi nebo DSL. Nordic 5G internet
je vybudován na nejmodernější 5G-ready
technologii, která při rychlosti 100 Mb/s
splňuje požadavky i velmi náročných domácností, kde potřebují být online všichni
najednou. Nordic 5G internet je šířen v takzvaném licencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sí-

Zákazníci, kteří si v daném období pevný
internet objednají, získají SIM kartu s tarifem LTE mobilní data 4 GB na 3 měsíce
zdarma. Jedinou podmínkou je pořízení
SIM karty v hodnotě 1 Kč. K jednomu pevnému internetu je možné aktivovat jednu
zvýhodněnou SIM, která musí být vedena
na stejného zákazníka, který si aktivoval
pevný internet. Po ukončení období 100%
slevy bude zákazníkovi účtován zvýhodněný měsíční paušál 195 Kč namísto standardních 295 Kč. Tato cena dělá z mobilního

internetu od Nordic Telecom nejvýhodnější
nabídku na trhu. A nemusíte mít strach,
není v tom žádný háček. Operátor vás na
konec zvýhodněného období několikrát upozorní, takže přestože vyúčtování naskočí
automaticky, nemělo by vás překvapit.

Nordic TV
U Nordic TV se nabídka 50% slevy na 3
měsíce vztahuje na oba tarify Nordic TV
80+ a také Nordic TV 120+, netýká se však
doplňkových balíčků. Nordic TV přitom
představuje jednoduché a praktické řešení
přechodu na DVB-T2. Pokud je vaše domácnost připojená k internetu, mohli by si
všichni její členové vychutnat výhody Nordic TV a jejích chytrých funkcí. Mezi ně patří mimo jiné možnost připojení až čtyř zařízení současně, prémiový obsah a HD
kvalita, až 7denní zpětné přehrávání, pozastavení, přeskočení a spuštění od začátku, nahrávání až 20 hodin pořadů nebo
třeba EPG+. Televize přes internet splňuje
požadavky moderního diváka, který se už
nemusí časově přizpůsobovat televiznímu
programu, a proto je odborníky považována
za televizi budoucnosti.

Jak získat slevu?
Je to velice jednoduché a nezabere to víc
než pár minut. Nordic internet nebo Nordic
TV lze totiž objednat v klidu domova online
doslova na pár kliknutí. Pro uplatnění slevy
na 5G internet a Nordic TV je nutné zadat
při objednávce promo kód „Volnost“. Pro
služby DSL, optické připojení, Wi-Fi a LAN,
pak bude sleva automaticky aktivována pro
každou objednávku.

INZERCE V7-0104

Udělejte si čas
na to důležité

50 %
na
slevaroku
čtvr t

Stabilní pevný Nordic 5G internet bez závazku a datových limitů
na vás počká doma. Nyní s parádní slevou a mobilním internetem
na 3 měsíce jako dárek!
Akce platí do 28. 2. 2020.

Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Překvapivá volnost
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Nordic Telecom nabízí novým zákazníkům, kteří si pořídí
v časově limitované akci pevný internet, jako bonus LTE
mobilní data na 3 měsíce zdarma. Kromě toho teď mohou
získat pevný internet nebo Nordic TV s 50% slevou také
na 3 měsíce. Nejen že se jedná o aktuálně nejvýhodnější
nabídku na trhu, ale všechny služby poskytované Nordic
Telecom jsou navíc nabízeny bez závazku, takže je
zákazníci mohou kdykoli zrušit bez dalších poplatků.

osobnost Prahy 7
Mnoho lékařů je velkými milovníky umění, někteří jej
dokonce sami provozují jako muzikanti, malíři, spisovatelé
nebo fotografové. Jedním z nich je MUDr. Zdeněk Hříbal,
vedoucí lékař dětské sonograﬁe na Klinice zobrazovacích
metod ve Fakultní nemocnici v Motole, kterému se
podařilo propojit své dvě životní lásky, medicínu
s hudbou. Kromě lékařské praxe je Zdeněk Hříbal již řadu
let zpěvákem rockové kapely Bílá nemoc, se kterou právě
připravil nové album.

Zdeněk Hříbal:
PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ADAM HŘÍBAL

Energií mě nabíjí moje práce
● S kapelou Bílá nemoc jste dosud vydali pět alb, zatím poslední byla deska
z roku 2004 Stíny a Stouni. Patnáct let
je docela dlouhá doba. Proč jste s vydáním další desky tak dlouho otáleli?
Říkali jsme si, že patnáct let je už opravdu hodně a že bychom mohli vydat další
desku. Materiálu bylo vcelku dost, ale
chlapci z kapely byli trochu nerozhodní
a chtěli ještě počkat, aby prý uzrála. Oslavil
jsem letos šedesátiny, tak jsem dostal nápad, že bych si novou desku dal jako dárek
k narozeninám. Na to konečně kývli a desku jsme natočili u kamarádů na Nouzově
ve studiu SONO Records.
● Fanoušci Bílé nemoci se na nové CD
jistě těší. Jaké je?
Je to naše šestá deska a jmenuje se
„... v tichu mezi slovy …“, což je část textu
z jedné z naší písničky, která na ní také
zazní. Původně se měla jmenovat „Ticho
mezi slovy“, ale říkali jsme si, že kdyby se
deska plná písniček jmenovala „Ticho“, byl
by to trošku paradox. Název „…v tichu mezi slovy...“ má evokovat takový ten trošku
magický okamžik, kterým jsou chvíle mezi
slovy, kdy třeba člověk odpočívá a myslí si
na svoje věci nebo přemýšlí, co bude dál.
● Jakým způsobem jste vybírali písničky
na nové album? Za těch patnáct let se
jich muselo nashromáždit asi hodně.
Právě že zase tolik ne. Za těch posledních patnáct let jsme moc produktivní nebyli. Nejsme už přece jen už ti teenageři, ze
kterých emoce jen stříkají v podobě muziky
a textu. Pomalu, pozvolna se to ale přece
jen střádalo. Nebylo to tak dramatický, že
bychom vybírali ze sta písní jako bratři
Nedvědi, ale tím, že to bylo takhle nadlou-
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ho, vykrystalizovaly ty nejkvalitnější skladby. Hraním na koncertech jsme konfrontovali, která písnička má šanci přežít a dostat
se na desku a která už ne.
● Několik písniček pro Bílou nemoc napsal Ivan Hlas nebo Radůza. Podíleli se
i na vaší nové desce?
S Ivanem Hlasem mě pojí dlouholeté kamarádství, známe se léta letoucí. Zatím
měl na každé naší desce jednu dvě písničky,
vždycky byl tak hodný a otextoval nám
hudbu. Tentokrát se to ale dlouho nedařilo
a nevěděli jsme, jak by došlo k tomu, aby
i na nové desce Ivan nějak zaúčinkoval. Nakonec se nám podařilo najít jednu píseň,
kterou oba máme velmi rádi. Je to písnička
Andělé a s Ivanem ji zpíváme jako duet. Radůza je novinka. Oslovil jsem ji, protože se
mi moc líbí její tvorba. Shodou okolností
jsme byli v kontaktu ohledně péče o zdraví
jejích blízkých, a potkali jsme se tak i osobně. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že budeme točit novou desku, měl Ivan Němec, který je
naším jediným a kvalitním tvůrcem hudby,
hotovou jednu pomalou a jednu rychlou
skladbu. A chyběl jim text. Zavolal jsem Radůze, jestli by byla tak hodná a otextovala
nám tyhle dvě písničky. Souhlasila a jsou
na naší desce.
● Bývá zvykem, že skupiny s vydáním
nové desky pořádají také koncerty nebo
vyrážejí na turné. Co chystá Bílá nemoc?
Můžeme se těšit na nějaký koncert
v Praze?
V poslední době jsme hodně intenzivně
pracovali na tom, aby se deska kvalitně natočila. Máme v kapele velkou demokracii,
a protože je nás hodně, bylo to celé o velkých zádrhelech a rozhodných počinech,

jestli zařadit tuhle nebo tuhle písničku.
Potom nastala otázka obalu, protože jsme
dostali několik návrhů od našeho dvorního
graﬁka Ondřeje Tůmy. Kdyby nám dal dva,
tak jsme si vybrali a byl klid, jenže takhle
nám zase další chvíle zabralo rozhodování,
kterou verzi použijeme. Zatím jsou i proto
všechny koncerty k vydání nové desky
v jednání. Měli jsme něco jako předkřest
v Medovém Újezdě, kde jsme desku poprvé
představili. Následoval velký křest a koncert v Malostranské besedě. Samozřejmě
bychom rádi udělali těch koncertů víc,
třeba i takové menší turné po Čechách, po
klubech a tak. Všechno je ale zatím v jednání. Doufám, že do konce roku ještě pár
koncertů stihneme domluvit.
● Bílá nemoc je amatérská skupina. Jak
vlastně vznikla a je mezi vámi ještě nějaký lékař?
Všichni jsme ryzí amatéři, každý z nás
má civilní povolání. Jediný profesionální
muzikant, který se muzikou živí, je Vladimír Boryš Secký, který hrál i s Karlem Gottem, a my jsme ho ukecali, aby s námi nahrál předposlední desku. Líbila se mu naše
muzika, a tak jsme ve spolupráci pokračovali, pokud má čas, hraje s námi. Bílá nemoc vznikla v devadesátých letech z kapely
Bonsai, kde jsme byli tři lékaři, pak se to
pomaličku redukovalo a nakonec jsem v kapele zůstal jako lékař jen já. Říkají nám sice
doktorská kapela, ale je to vlastně postavené jenom na mě. Název Bílá nemoc má evokovat čapkovskou ideologii a postavu lidumilného a blahodárného doktora Galéna.
Tím je to takové propletené, ale legitimní
povolání lékaře mám v kapele pouze já. Náš
první koncert byl kousek od mého bydliště
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Na Petynce, kde byl rockový klub. Dokonce
je ještě někde zaznamenaný na VHS a myslím, že to bylo hodně pionýrské, byli jsme
hodně odvážní, hrát v takovém renomovaném a populárním klubu. Naším prvním
kytaristou byl tenkrát Honza Ponocný,
který je teď kapelníkem Meky Žbirky a ještě
má svůj projekt Ponorka. Pozval jsem
Ivana Hlase, ať se přijde podívat, že taky
umíme hrát. No a ten nám ho samozřejmě
ihned přetáhl k sobě do kapely Nahlas.
Chvíli jsme pak neměli kytaristu, ale zase
se vrátil Jirka Podzimek, který s námi hrál
už v Bonsai, takže něco zlého bylo k něčemu dobré. Měli jsme folkový repertoár, který jsme oblékli do bigbeatového hávu, písniček jsme měli dost a hrálo to pěkně.
● Z čeho máte největší radost, co považujete za zatím největší úspěch Bílé nemoci?
Jedním z našich největších úspěchů bylo
turné s Čechomorem. Hvězdou společných
koncertů byla Suzanne Vega. Byl to asi nejdůležitější a nejpříjemnější okamžik naší
kariéry, který nás mohl potkat, a samozřejmě i nezapomenutelný zážitek. Byla to
veliká radost, spolupráce s muzikanty z Čechomoru a se světovou hvězdou Suzan
Vega. Jinak velkým zážitkem je pro mě pokaždé, když se nám podaří natočit desku.
Z toho máme všichni velkou radost.
● Máte nějaký hudební sen, který byste
si chtěl splnit?
Jedním z nich bylo natočit k mým šedesátým narozeninám novou desku. Samozřejmě by mě bavilo udělat někdy velký
koncert i se spřízněnými kapelami, a aby
přišlo hodně lidí. Bylo by to fajn, vždycky je
to mocná droga a nabití. Myslím, že každý
koncert, který je vyprodaný, je velkým zážitkem.
● Které hudební styly nejvíce ovlivnily
repertoár a směrování skupiny, měl jste
nebo máte nějaké hudební vzory?

Vyrostl jsem na folkové muzice, takže
můj velký vzor vždycky byli Bob Dylan,
James Taylor nebo mám rád taky Leonarda
Cohena. Z českého bigbeatu to bylo od Blue
Effect přes Matadors, Flamengo po Mišíka
a další. V Bílé nemoci to máme tak, že
z každé kapely, kterou máme rádi, je tam
vždycky nějaký náznak inspirace, ale jinak
je naše tvorba originální.
● Navštěvují vás v ordinaci kolegové muzikanti a naopak, chodí kolegové lékaři
na vaše koncerty?
Mám v muzikantské branži spoustu kamarádů, kteří mě v ordinaci navštěvují
nebo volají velmi často o radu. Muzikanti,
když vidí v ordinaci známou tvář, tak jsou
klidnější. Na druhou stranu je to ale trochu
dvousečné, protože za mnou vždycky přicházejí jako za kamarádem, a mnohdy
i s prkotinami. Často jsem něco jako „distributor“ nemocných muzikantských schránek a domlouvám ošetření u svých kolegů.
Kamarádi tomu říkají „agentura hory doly“. Naše muzika je příjemná a pohodová,
takže kolegové lékaři naše koncerty navštěvují. Takové akce, kdy chodilo na náš koncert třeba celé oddělení, to už asi ne, protože času je málo, ale věrní fanoušci na nás
chodí pravidelně.
● Vy jste také jedním ze zakladatelů oblíbeného hudebního festivalu, přehlídky
lékařských kapel Doktorfest. Kolik takových kapel existuje a jak vznikla myšlenka uspořádat akci pro uměnímilovné
doktory?
Lékařských kapel existuje spousta. Jenom v Motole je asi pět nebo šest hudebních uskupení, která hrají kvalitní muziku.
Hlavní myšlenkou a jedním z inspiračních
momentů k založení Doktorfestu bylo ukázat doktory z jiného úhlu pohledu. Jinými
slovy, že jsou schopni nejen léčit a operovat, dobře psát a publikovat odborné práce,
ale že jsou také schopni se příjemně odvá-

zat a hrát velmi kvalitní muziku. V rámci
této akce se prezentují nejen lékaři hudebníci, ale také malíři, fotografové, divadelníci, zkrátka všichni, kdo se vedle medicíny
věnují i umění.
● A co pacienti v ordinaci, poznávají
vás?
Ano a je to docela příjemné. Mají pocit,
že mě znají, ale kazí jim to prostředí ordinace. Vždycky říkají: „Pane doktore, my
vás odněkud známe.“ Obávám se, odkud co
zase přivane, ale pak se domluvíme, že
jsem ten z té kapely. Dokonce i mnozí mě
oslovují přes Facebook a stávají se z nich
také moji internetoví přátelé. Je to fajn,
protože když potom jezdí do Motola třeba
na kontroly, vědí, že nemusí mít strach,
a spíš se těší, což je pro mě velmi příjemné.
● Byl to váš dětský sen stát se lékařem,
nebo jste uvažoval i o jiném povolání?
Čím jste chtěl být?
Přímo z lékařské rodiny nepocházím, ale
téma zdraví a zdravotnictví bylo u nás na
denním pořádku. Moje maminka je dětská
zdravotní sestra a táta byl vedoucím zubní
laboratoře. I proto jsem se chtěl lékařství
věnovat. V rodině maminky byli zase všichni kováři a kovář se zubařem měl dřív hodně společného, protože kováři trhali zuby,
takže se jisté geny propojily. Na zubařinu
se mi ale dostat nepodařilo. Řekl jsem si
tedy, že zkusím dětské lékařství. Nebyl
jsem přijat napoprvé, takže jsem si medicínu nejdřív osahal v nultém ročníku, kdy
jsem pracoval jako sanitář na dětské neurologii. Druhá lékařská fakulta, kam jsem
se po roce dostal, byla takový rodinný podnik, v ročníku byla výborná parta lidí, a tak
se mi dětská medicína nakonec zalíbila.
● A k muzice jste se dostal jak, jaké byly
vaše hudební začátky?
Bylo to trošku zvláštní. Táta si na páskový magnetofon Sonet Duo z rádia natáčel hudbu všech žánrů, takže muzika u nás
hrála permanentně. Vyrůstal jsem v Soko-
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lově, kde jsme měli možnost
sledovat německé televizní stanice, a tak jsem se postupně seznamoval se světovou hudbou.
Na té jsem vyrůstal a říkal si, že
bych se rád naučil hrát na kytaru. Bylo to složité, protože
jsem byl samouk. Na základní
škole jsem chodil do pěveckého
sboru a k tomu jsme se doprovázeli na kytaru. Horší byl ale
repertoár, protože jsme hráli
budovatelské písně a jim podobné. S nastupující pubertou
a mutováním jsem se na nějakou dobu od kytary a zpěvu odloučil. Až když jsem přišel do
Prahy do zmíněného nultého
ročníku, začal jsem poslouchat
Vlastu Třešňáka, Jaroslava
Hutku nebo Vladimíra Mertu.
Zjistil jsem, že folk je mi blízký,
a začal jsem si tyhle písničky
nahrávat, poslouchat a hrát. To
už byla moje cesta k folkové kapele Bonsai a od roku 1983 je
muzika nedílnou součástí
mého života.
● Jaký vztah máte k sedmé
městské části?

Sedmička a Letná jsou pro
mě také klíčové. V Kamenické
ulici, kde bydlel Franta Stralczynský se svou Adélkou, vznikaly první písničky pro kapelu
Bonsai. Chodívali jsme do různých hospod a hospůdek a byli
jsme nadšení, když jsme potkali třeba Vladimíra Mišíka a další
muzikanty. Říkali jsme si, že
Letná je čtvrť, kde to opravdu
muzikantsky žije.
● Příliš volného času nemáte.
Pokud si ale nějaký najdete,
čemu se rád věnujete? Máte
ještě nějaké další koníčky?
Moc rád chodím na procházky s pejskem do parku Kajetánka. Rád poslouchám hudbu
svých kolegů, moc mě baví desky Ivana Hlase. A kdokoliv
z mého okolí natočí něco nového, rád si jej poslechnu. Muziku obecně se snažím hodně
poslouchat a taky rád čtu. Mám
rád každou dobrou knížku, ale
nejčastěji vyhledávám životopisy a literaturu faktu.
● Co novoroční přání a předsevzetí, dáváte si nějaké?

INZERCE V7-0102

OC Stromovka
Veletržní 1623/24, Praha 7
www.krecekkk.cz

◗ široká nabídka masa a masných
výrobků z vlastní výrobny
◗ maso vám rádi upravíme zdarma
dle vašeho přání
◗ velký výběr lahůdek, salátů,
obložených chlebíčků

Z nabídky pro vás vybíráme:
209,90
124,90
179,90
179,90

199,90 Kč
114,90 Kč
159,90 Kč
159,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí
od 27. 1. – 16. 2. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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Určitě takové to obligátní
štěstí, zdraví a dlouhá léta.
Přeji všem lidem, aby byli
zdraví a dobře se jim dařilo,
aby žili s optimismem a s radostí. Myslím, že radost je taky
důležitá, protože když upadnete do deprese a pesimismu,
tak život nestojí za nic. Opravdu je důležité dívat se do budoucna s vírou v lepší a ještě
lepší časy.

MUDr. Zdeněk Hříbal
■ Vedoucí lékař dětské sonograﬁe ve Fakultní nemocnici v Motole a zpěvák skupiny Bílá nemoc.
■ Narodil se v Rychnově nad Kněžnou, dětství a mládí prožil
v Sokolově.
■ Vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze-Motole,
atestoval v oboru radiodiagnostika.
■ Jako lékař působil v okresní nemocnici v Mladé Boleslavi,
poté na základní vojenské službě ve Výzkumném ústavu letectví a kosmonautiky v Praze-Kbelích, v současné době je vedoucím oddělení dětské sonograﬁe na Klinice zobrazovacích metod
FN v Motole.
■ Patří k zakladatelům folkové skupiny Bonsai, v současné
době je zpěvákem pražské rockové skupiny Bílá nemoc, která
má v repertoáru jemné folkrockové balady, ale i nefalšované
bigbeatové vypalovačky.
INZERCE V7-0101

Masna Letná, s.r.o.

Krůtí prsa
Vepřový bok
Spišáci
Pečeně v pepři

Přál bych si žít optimisticky
a stále mít před sebou něco, na
co se můžu těšit. Těším se na
novou desku a koncerty s kapelou v letošním roce. Úplně jasné
je ale předsevzetí udělat všechno pro to, aby se naše muzika líbila co nejvíc lidem a aby se povedl další Doktorfest.
● Co byste popřál čtenářům
magazínu Vaše 7 do nového
roku?





 

causa

Rodiče a učitelé bojují
za oblíbenou ředitelku školy
rahou sedm „hýbe“ vyhlášené výběrové řízení na
nového „šéfa“ Základní
školy Fr. Plamínkové. Vedení
radnice se rozhodlo současnou
ředitelku Jarmilu Macečkovou
odvolat, a to i přes pozitivní
hodnocení.
Za oblíbenou ředitelku se postavili jak pedagogové, tak i rodiče žáků, kteří školu navštěvují. Učitelé dokonce napsali
otevřený dopis jak starostovi
sedmičky Janu Čižinskému, tak
ministrovi školství Robertu Plagovi. „Ačkoliv Školská rada konkurz nedoporučila a hodnocení
ČŠI (inspekce) bylo velmi pozitivní, MČ Praha 7 dne 18. prosince 2019 konkurz vyhlásila,
což považujeme za jasný projev

P

nedůvěry vůči současnému vedení. Tato skutečnost v nás
vzbuzuje nejen otázky, jaký je
skutečný cíl zřizovatele, ale
také vážné obavy o další chod
školy,“ píše pedagogický sbor.
Rodiče nezůstali pozadu a za
„svoji“ ředitelku dokonce podepisují petici. Argumentují kvalitně fungující školou, spokojenými žáky, obávají se odlivu
kvaliﬁkovaných učitelů.
Vyhlásit konkurz na místo
ředitelky přitom není bezpodmínečně nutné, respektive
městská část coby zřizovatel
to udělat může, ale většinou,
pokud škola funguje bez problémů, se stávající ředitel na další období potvrzuje bez konkurzu.

A jak vypsání výběrového řízení odůvodňuje městská část?
„Téměř polovina členů školské
rady dala najevo, že by upřednostnila prověření práce paní
ředitelky v konkurzním řízení,
což by zřizovatel neměl ignorovat. Ten poměr je jiný, než
u ostatních škol, kde podobné
hlasování dopadá devět k nule
či osm k jedné,“ argumentuje
mluvčí radnice Martin Vokuš
s tím, že přihlásit se do konkurzu může i Macečková. Školská
rada ale konkurz na nového ředitele přímo nedoporučila.
Jarmila Macečková se do konkurzu hlásit nebude. „Nikdo mi
nic nezdůvodnil a neřekl jediný
důvod k vyhlášení konkurzu.
Všechny podmínky jsem splni-

la, odevzdala jsem koncepci na
další období, hodnocení funkčního období, zprávu ČŠI, zprávu auditu o hospodaření. Žádná
stížnost za celou dobu. Ještě
5. 12., kdy jsem byla obhajovat
koncepci u starosty (byla vyslovena spokojenost), mi bylo sděleno, že to půjde do Rady a poté
mi ihned sdělí výsledek. Dne
17. 12. byl vyhlášen konkurz.
Nikdo mi předem nic neřekl.
Mlžili. Nemám ani v odvolání
z funkce jediný důvod uvedený.
Vše mi bylo sděleno datovou
schránkou jako oznámení. Nyní
to teprve zdůvodňují prý mojí
únavou – úsměvné,“ popsala
Jarmila Macečková s tím, že si
velmi váží podpory rodičů i učitelů.
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V7 – 01: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.
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V pražské MHD přibudou linky
a upraveny budou trasy a intervaly

Pražská TSK nechá opravit
opěrné zdi Letenského tunelu

V pražské integrované dopravě (PID) budou zavedeny nové
linky, změněny trasy některých linek a prodlouží se intervaly
zejména autobusů. Změny začnou platit od pondělí
6. ledna, sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která
plánuje PID. Od 6. ledna až do konce února bude MHD
omezena plošně. Od zastávky Bazén Hloubětín v Praze 14
začne jezdit nová linka 186, která pojede přes Lehovec

Pražská Technická správa komunikací (TSK) nechá opravit
opěrné zdi Letenského tunelu, které jsou ve špatném stavu.
Práce vyjdou na zhruba 19,7 milionu korun bez DPH. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného ve věstníku veřejných zakázek. Práce pro TSK udělá společnost Gardenline, jejich
oprava uskuteční, není z dokumentu jasné. Tunel vede z vltavského nábřeží u Štěfánikova mostu na Letenské náměstí

Čtěte na…

www.nasregion.cz
12
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Čtěte na…

veřejný prostor

Seniorům ze sedmičky Prvňáčky čekají
pomáhá bezplatná linka zápisy do škol
Ohroženou skupinou jsou ve společnosti
senioři. Trpí osamělostí, trápí je obavy
z budoucnosti, nemoci a strach z bezmoci.
Někteří jsou dokonce oběťmi domácího
násilí. Pomoc mohou získat na bezplatné
lince pro ně určené.
inku provozuje obecně
prospěšná společnost Elpida, zavolat na ni lze
denně mezi 8.00 a 20.00 hodinou, pomoc najdete na telefonním čísle 800 200 007. Jak
provozovatelé poznamenávají,
každý den zavolá na Linku seniorů nejméně jedna seniorka
nebo senior, kteří jsou oběťmi
domácího násilí.
Volající má možnost promluvit s proškoleným pracovníkem, který má zkušenost
z krizovou intervencí, ale i vy-

L

sokoškolské vzdělání v oblasti
sociálně-právní, psychologie
a psychoterapie.
Nejčastěji chtějí volající řešit
samotu a životní ztráty, hledání
cest k překonávání překážek,
omezenou pohyblivost či soběstačnost, ale i vážnou nemoc,
ztrátu zaměstnání či ﬁnanční
tíseň.
Volají ale i osoby o seniory se
starající, které chtějí vědět něco
k péči. Objevují se i hovory,
v nichž je řeč o domácím násilí,
šikaně či přehlížení.
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dubnu vypuknou v základních školách, které
zřizuje sedmá městská
část, zápisy do prvních tříd.
Ještě předtím ale řada škol
uspořádá dny otevřených dveří,
díky nimž je možné zařízení poznat zblízka. Kdo musí k zápisu
a co udělat, když pro dítě chcete
odklad?
V dubnu se budou do škol zapisovat všechny děti, kterým
bude na začátku školního roku
šest let. Povinnou školní docházku lze potomkovi odložit,
i v tom případě je však třeba
k zápisu přijít a donést s sebou
žádost o odklad spolu s posudkem z poradenského zařízení či
od odborného lékaře. Nástup do
první třídy lze odložit nejdéle
do dovršení osmi let věku dítěte. K zápisu do první třídy musí
zákonný zástupce dítěte přinést
potřebné doklady, těmi jsou jed-

V

nak rodný list dítěte, jednak občanský průkaz nebo jiný rovnocenný doklad totožnosti. Každé
dítě s trvalým bydlištěm v městské části má určenu svoji spádovou školu, v níž je mu garantováno přednostní přijetí.
Rodiče mohou pochopitelně vybrat potomkovi i jinou školu,
zde však už bez záruky jistého
přijetí. Přijít k zápisu lze do libovolného počtu škol.
U zápisu je zjišťována zralost
dítěte. Přítomné zajímá třeba
to, jaké má jazykové, řečové
a komunikativní dovednosti,
zda zvládá jednoduché logické
a myšlenkové operace nebo
jestli se orientuje v elementárních matematických pojmech.
Školy v Praze 7 před zápisy
tradičně pořádají dny otevřených dveří. Vybrané školy si tak
lze ještě před dubnovými zápisy
prohlédnout.
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PrDeL

PRavá DEmokratická Legrace

Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz

Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

www.vase7.cz
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kultura

Novinky ve sbírkách
zemědělského muzea
Fotografie, medomet i strojek na nudle

M
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dělskou tematikou. Vytvořil je
kolem roku 1956 malíř Miroslav Nový, žák Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Muzeum
oceňuje, že jeho soubor kreseb
a graﬁckých listů se zemědělskou tematikou se vyznačuje
mimořádným smyslem pro detail a snahou o co nejvěrnější
zobrazení zemědělské techniky.
Zejména zdařilé jsou tři studie
pásového traktoru ČKD HTL.
Do sbírek muzea přibyly i vynálezy lidové tvořivosti. „Prototyp strojku na nudle tak trochu
připomíná zmenšenou řezačku
na slámu a autor návrhu měl
v plánu vyrábět tento typ strojků sériově, ale po Únoru 1948
již bohužel neměl příležitost.
Strojek tak byl používán pouze
v rodině výrobce. Dřevěný medomet si v roce 1933 vyrobil
sám včelař z Rakovníka,“ popisuje muzeum.
„Vážíme si všech nabídek,
které dostáváme. V současné

době jsme pro účely vědeckého
projektu Kulinární dědictví vyhlásili sbírku starých, rodinných a lokálních receptů a pro
chystanou výstavu na téma gastronomie shromažďujeme také
dobové nádobí a vybavení kuchyně. Pokud nám někdo takovéto předměty může věnovat či
zapůjčit, budeme velice rádi,“
vyzývá fanoušky muzea a majitele zajímavých potenciálních
exponátů náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Pavel Douša.
Novinkou se může chlubit
i sekce myslivosti, kde mají
nový přírůstek, jenž dokládá
dříve užívanou metodu lovu –
mechanického výra s podložkou
a mechanismem umožňujícím
pohyb výra. Jedná se o způsob
lovu na výrovku za použití živého výra nebo jeho napodobeniny. A pozadu není ani zoologická podsbírka, která loni
získala kompletní lebky plně do-

Vydavatelství A 11 příjme

korektora
na plný úvazek.
V případě zájmu
posílejte své CV na:
martin.solar@a11.cz
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uzeum připomíná, že
několik akvizic obohatí
sbírky každý rok. Mezi
loňské „pecky“ lze určitě zařadit soubor fotograﬁí z JZD
Slušovice. Prospěšné jsou ale
i kresby a graﬁky se zemědělskou tematikou, prototyp strojku na nudle, medomet či zmíněný mechanický výr. V další
zajímavé exponáty muzeum na
Letné doufá, sbírá totiž pro
účely chystané výstavy o gastronomii recepty a staré nádobí.
Sbírka fotograﬁí ze Slušovic
pochází od Jana Regala. Cílem
bylo zachytit činnost známého
družstva v letech 1978 až
1989, a to v oblasti zemědělské
a potravinářské výroby, ale
i v odvětví mikroelektroniky
a aplikované kybernetiky a zemědělské chemie.
Další cennou novinkou ve
sbírkách Národního zemědělského muzea je kolekce 17 kreseb a graﬁckých listů se země-

spělých srnců obecných. Muzeum si pochvaluje, že ze zoologického hlediska se jedná
o cenný studijní materiál.
Muzeum předloni slavilo sto
let, založeno bylo v roce 1918,
pro zajímavost jeho nejstarší
součást, kterou je muzeum na
loveckém zámku Ohrada, zahájila činnost už v roce 1842. Tím
pádem je nejspíš nejstarším
specializovaným lesnicko-loveckým muzeem v Evropě.
Muzeum soustavně pracuje
na sbírání dokladů o zemědělství jako jedné z nejvýznamnějších lidských činností, představuje svými sbírkami veřejnosti
zemědělství, lesnictví, myslivost, rybářství, potravinářství
a gastronomii jako klíčové obory
pro zajištění existence jednotlivce i celé společnosti.

Přijmeme pracovníka
do cestovní agentury
Náplň práce:
❚ Poradenská činnost
❚ Nabídka a prodej zájezdů
cestovních kanceláří klientům.
❚ Vhodné pro všechny, které baví
komunikovat a mají vztah
k cestování.
❚ Praxe v cestovním ruchu vítána.
Místo výkonu práce:
❚ Praha 7 – Holešovice.
Své CV zasílejte na e-mail:
veronika.pincova@a11.cz
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PŘIPRAVILA RED, FOTO NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM

Celou řadu novinek získalo v loňském roce do svých sbírek
Národní zemědělské muzeum na Letné. Obohatil je třeba soubor
fotograﬁí JZD Slušovice nebo přírůstek ze sekce myslivosti, který
dokazuje dříve užívanou metodu lovu.

MÍSTO PRO VAŠI
REKLAMU
PRAHA š PRA
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HLEDÁME INZERTNÍHO MANAŽERA
PŘÍMO PRO VAŠI OBLAST.
VÍCE INFO TEL.: 605 949 177

KONTAKT: LUKÁŠ ZÍTA, LUKAS.ZITA@A11.CZ, TEL.: 605 949 177
INZERCE V7-0115
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Udělejte si čas
na to důležité
Stabilní pevný Nordic 5G internet
bez závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a mobilním internetem na
3 měsíce jako dárek!
Akce platí do 28. 2. 2020.
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

Překvapivá volnost
INZERCE V7-0104

