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ZPRAVODAJ
Z VELVARSKA

Duben

SDĚLENÍ OBČANŮ

Vybráno z jednání rady města
•
Rada schválila žádost o. s. Čovíček RaD o bezúplatné zapůjčení zařízení
města, a to areálu volného času dne 31. 3. 2012 na Vajíčkobraní a areálu Malovarského rybníku dne 2. 6. 2012 na Dětský den.
•
Rada schválila smlouvu o dílo mezi městem Velvary a restaurátorem ak.
mal. Petrem Barešem na restaurování 2 obrazů Jiřího Karse ze sbírky Městského
muzea Velvary (Stojící ženský akt s černým závojem a  Akt česající se ženy)
•
Rada projednala žádost o. s. Človíček o poskytnutí dotace na pořádání
oslav 530. výročí povýšení Velvar na město a 130. výročí dráhy Velvary – Kralupy
nad Vltavou a doporučila zastupitelstvu smlouvu o dotaci schválit.
•
Rada se zabývala žádostí majitele nemovitosti o souhlas se zhotovením
zpevněného stání pro automobil na zatravněném pozemku, který je ve vlastnictví
města. Při místním šetření bylo zjištěno, že v zatravněném pruhu je parkováno již
nyní, přestože má majitel nemovitosti prostor k parkování na vlastním pozemku.
Rada žádost zamítla.
•
Rada schválila bezúplatné převzetí osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA
COMBI pro Městskou policii od Policejního prezidia.
•
Rada obdržela žádost o odkoupení nemovitosti čp. 31 s příslušenstvím
a pozemkem v k. ú. Velvary a doporučila zastupitelstvu prodej schválit.
•
Rada schválila nařízení města č. 2/2012, kterým se stanoví maximální ceny
za nucené odtahy osobních automobilů a nákladních automobilů, jejichž největší
přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, na území města Velvary a za skladování
odtaženého vozidla na stanoveném úložišti.
•
Starostka informovala členy rady, že městu byla z Regionálního operačního
programu NUTS II Střední Čechy schválena dotace na výstavbu cyklostezky z Velvar
do Ješína.
•
Starostka informovala radu, že město Velvary neobdrží pro rok 2012 žádnou dotaci od Středočeského kraje.
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AKTUALITA
•
Starostka seznámila členy rady s počtem dětí nepřijatých do mateřské školy. Počet nepřijatých dětí se může snížit, pokud budou některé děti přijaty do přípravné třídy Základní školy. Informaci o tom, zda bude či nebude zřízena přípravná
třída, obdrží ředitel školy až v srpnu 2012.
•
Rada doporučila zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  Konkrétně se mění ohlašovací povinnost tak,
aby poplatník měl užívání veřejného prostranství ohlášeno ještě před jeho užíváním, a navrhuje se snížení sazby poplatku ze umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje z 30,-- Kč na 5,-- Kč/ m2.
•
Starostka informovala radu o tom, že firma HAPPY TREES, která pokácela  7 z 10 topolů u fotbalového hřiště, nedokáže zakázku dokončit a odstupuje od
smlouvy, k dokončení díla byla vyzvána společnost, která byla ve výběrovém řízení druhá v pořadí. Při kácení vznikla škoda na majetku fotbalového klubu SLOVAN
Velvary, tato škoda bude uhrazena z pojistky firmy HAPPY TREES.
•
Starostka informovala radu, že žádost o zřízení přechodu pro chodce mezi
radnicí a protějším chodníkem nebyla  Dopravním inspektorátem Policie ČR v Kladně schválena, stejně tak nebyla schválena žádost o zřízení přechodu pro chodce
u Jednoty.
Ve Velvarech dne 24. 4. 2012		

			

Jitka Linhartová

Odbor správy majetku MěÚ Velvary oznamuje výši poplatku za odvádění odpadních
vod – stočné pro rok 2012 = 25,60 Kč/1 m3 odkanalizované vody (cena včetně 14 %
DPH). Cenu schválila městská rada dne 16.4.2012.
Upozorňujeme rovněž občany části Nové Uhy a Malovarské ulice, kteří se stále nepřipojili na nově vybudovanou kanalizaci, že podle dohody s městem Velvary se zavázali připojit do 6 měsíců od kolaudace kanalizačních stok (tj. do 31.12.2012).
Žádáme tyto občany, aby připojení uskutečnili nebo v opačném případě důvod nepřipojení projednali s naším odborem. Po připojení je nutné dostavit se k podpisu smlouvy o odvádění odpadních vod (stočné).
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ZPRÁVA STAROSTKY
Město nechalo po zimě obnovit přechody pro chodce na svých komunikacích, zejména v okolí školy, osadilo řadu nových dopravních značek, zejména u přechodů a doplnilo označení nových ulic. V Malovarské ulici vedle garáží osadilo do cesty sloupky proti vjezdu vozidel a v ulici Na Průhoně budou osazeny kruhové polštáře, jako příčný práh ke snížení rychlosti při vjezdu do města. Tento jediný „retardér“ nám byl úřady povolen.
Zejména chodci jistě ocení, že před prodejnou barev na náměstí byly nainstalovány sloupky s řetězy jako ochrana před výjezdy vozidel na přechod pro chodce. Právě couvání vozidla bylo v úterý 24. dubna také příčinou dopravní nehody před poštou, kde došlo ke zranění osoby.
Uklizena a osázena byla také Bezová ulička. Jenže zasazené sazenice bezu ihned
někdo odcizil - a to opakovaně!
Chválíme iniciativu části občanů Ješína pod vedením L. Kovaříka a G. Ondruše, kteří zajistili úklid černé skládky v bývalém úvozu, což je pozemek města. Město přistavilo kontejner a občané provedli úklid a vysekání křoví. Toto bude spáleno v rámci
pálení mírových ohňů a čarodějnic. Pak vznikne místo třeba i pro procházku!

Všichni, kdo sledují kariéru ješínského hokejisty Jiřího Tlustého, drží tomuto sympatickému sportovci palce. Má za sebou životní sezonu v NHL, v 79 zápasech si připsal 36 bodů za 17 branek a 19 asistencí. V době uzávěrky Zpravodaje se v reprezentačním dresu snažil vybojovat místo v národním týmu pro nadcházející Mistrovství světa. Držíme mu palce!

Školní družina - poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na rekonstrukci dětského pískoviště. Poděkování patří p. Radkovi Nývltovi za bezplatné zajištění písku, p. Liborovi Srbovi za jeho
bezplatný dovoz, KRPDŠ za finanční příspěvek na zakrytí pískoviště a p. Tománkovi - podřipské truhlářství, za jeho dřevěné orámování.
Vychovatelky školní družiny
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ROZHOVOR
Na začátku června oslaví velvarská mateřská školka zajímavé kulaté jubileum -30. výročí od přestěhování do nové budovy. Zpravodaji se to zdá jako vhodná příležitost pro rozhovor se současnou ředitelkou, kterou je Bc. Maria Koscová
Můžete pro čtenáře Zpravodaje krátce shrnout, jakými zásadními proměnami
prošla školka během uplynulých třiceti let?
Byla jsme u toho, když se nová budova mateřské školy otevírala. A otevírala se
s plnou parádou. Venku hrála živá hudba, přestřihovala se páska. Já jsem měla tu čest
držet polštářek s nůžkami. To, že se dovnitř budovy nevešel ohřívač na teplou vodu
a tím pádem byly školka bez teplé vody, to se řešilo až za provozu. Během těch třiceti let proběhlo mnoho oprav a úprav, ale zásadní a viditelnou proměnu zažila školka
v letech 2008-2009, kdy změnila svou image z šedé myši u potoka do veselé a sebevědomé dominanty.
A co děti? Jsou dnešní předškoláčci úplně stejní jako ti před třemi desetiletími?
Děti jsou pořád stejné – citlivé, důvěřivé , zranitelné, zvídavé. Mění se prostředí, které ovlivňuje jejich chování. Mají mnohem více informací, jsou ovlivněny médii, technikou, ale myslím si, že jim chybí kouzlo mluvené komunikace, vzájemná
empatie a pochopení, diskuze.  Řekla bych, že trpí nedostatkem času dospělých. Zdá se, že jsou
méně samostatné a méně rozvíjejí a využívají svou fantazii. A taky jsou méně zdatné, protože
všude jezdí s rodiči autem.
Co od školky - kromě ohlídání dětí - dnes rodiče očekávají?
Podle mého názoru dnes většina rodičů nepovažuje mateřskou školu za místo na hlídání dětí. Je to vzdělávací zařízení, kde se neznámkuje, ale děti se zde
učí dovednostem, které budou rozvíjet a využívat dál ve svém životě. A nejde jen
o přípravu  na vstup  do školy.  To  by bylo příliš  krátkozraké.  Jde  o mnohem hlubší  hodnoty jako
třeba umět se postarat sám o sebe, pomáhat druhému, umět naslouchat, nebát se vyjádřit své
přání, svůj názor, slušně se chovat k lidem i k přírodě. Zkrátka být dobrým člověkem. Společně
s rodinou se o to snažíme.
A jak vidíte budoucnost velvarské školky?
Věřím, že se podaří zřizovateli, kterým je město Velvary, zajistit finanční dotaci na vybudování dalšího oddělení v podkroví budovy MŠ a tím by byla vyřešena negativní situace kolem přijímání dětí. Časem, až opadnou
silné ročníky, bychom mohli mít optimální počet dětí
ve třídách a tím i větší klid na práci jak pro děti, tak pro
pedagogy.
Máte v tomto směru vy osobně nějaké přání či představy?
Já přeji všem, kteří naší mateřinkou projdou, aby se v ní
cítili dobře. Školičce přeji, aby vedení města bylo vždy
tak osvícené jako to současné a aby na ni bylo pamatováno jako doposud.
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ANKETA
(osloveni byli náhodní respondenti ve čtvrtek 19. dubna na velvarském náměstí)
Je podle vás nějaký rozdíl mezi předškoláčky před třiceti lety a stejně starými dětmi dnes?
Lenka K. (40 let)

Změnily se nejen děti, ale i učitelky. Vzpomínám třeba na paní Poláčkovou, která nám o poledním klidu přišívala knoflíky. Teď jsou děti hlavně ovlivněny televizí, my jsme si víc hrály.

Iveta V. (39)

Dnes mají děti do školy asi lepší přípravu, je víc možností, ale za nás se víc četly pohádky. A taky je zbytečně moc sledování televize. Asi jsou teď děti vyzrálejší, ale za nás si víc hrály a uměly poslouchat. Rodiče si s dětmi dříve víc povídali.
Dnes je posadí k počítači.

Blanka T. (45)

Dnes jsou děti otevřenější a dovedou se víc prosadit. Ale dříve měly děti rozvinutější fantazii a uměly se tvořivě zabavit.

Jitka K. (49)

Určitě rozdíl je. Děti jsou dnes roztěkanější, neudrží pozornost a oproti dřívějšku
je spousta věcí nezajímá. Změnila se i skladba knížek, které dnes děti čtou. České
pohádky skoro neznají.

Karel B. (58)

Děti dnes mají tolik možností, ale pak si vyberou nudu. Nepamatuju se, že bych
se jako dítě nudil, ani moje děti ne. A dneska se můj pětiletý vnuk nudí. Než by se
mnou vyrazil na výlet na kole, radši si sedne k televizi nebo k počítači.

Michala B. (52)

On je asi největší rozdíl mezi dřívějšími a dnešními rodiči. Já jsem si se svými dětmi hodně povídala, hrála s nimi hry na rozvíjení fantazie. Dneska mají k dispozici všechny technické vymoženosti, znají kdejaký cizí název, ale pak nemůžou nastoupit do první třídy, protože špatně vyslovují
a šišlají. Prostě si s nimi doma málo povídají.
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INZERCE
Městské muzeum Velvary
vás zve
na přednášku

spisovatelky a publicistky

Martiny Bittnerové

Karel Hynek Mácha
Zklamánať láska má, marné volání

čtvrtek 17. 5. 2012
od 18.00 h
v secesním sále muzea

Seznámení s osudem básníka:    
         studentská léta, lásky, deníky a ženy.
Vstupné:
dospělí 20 Kč, děti a důchodci 10 Kč

Městské muzeum Velvary,
Pražská 109, 315 761 419, muzeum@velvary.cz
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Příběh lásky, příběh Máje
Květen je tradičně měsícem lásky. Přispěla k tomu jistě i osobnost básníka K. H. Máchy a především jeho skladba Máj. Ovšem její samotný vznik příliš idylický nebyl.
Ačkoliv ji psal mladý muž, který měl k opačnému pohlaví vztah velmi vřelý, svou
osudovou Lori už nemiloval.   Možná díky tomu nevznikl veršovaný sentimentální román, ale drama, v němž všichni hledají kus osobního štěstí. I Mácha jej hledal
ve svém Máji. Vydal jej vlastním nákladem. V tom se stal v podstatě průkopníkem,
protože dnes má řadu následovníků. Poezie v současnosti vychází téměř výhradně
tímto způsobem. Mácha si však musel peníze vypůjčit a pak ho to stálo velké počítání a namáhání, aby je mohl vrátit zpět. Šel proti davu. Nabídl v éře, kdy tzv. letěly
vlastenecké veršíky, úplně jinou a moderní poezii a samozřejmě narazil. Nezachránila ho ani kýčovitá a účelová předmluva, jež měla útočit na city Čechů. Mácha totiž
neburcoval k národní hrdosti, ale naopak předložil příběh, který se v dějinách lidstva neustále opakuje. Sám ale nemohl stvořit nic jiného, tak mu velela jeho povaha. Poznal všechny odstíny vášně, aby je mohl zpracovat pro budoucí čtenáře. Kritika je však strhala. Měl před sebou pouze krátký čas života. Co všechno za tu dobu
stihl? Nejen to se dozvíte v mé přednášce o K. H. Máchovi ve velvarském muzeu.
Martina Bittnerová

Sdružení zdravotně postižených ve Velvarech děkuje všem dárcům, kteří přispěli
naší organizaci jak finanční částkou, tak věcnými dary na výroční členskou schůzi.
Děkujeme těmto dárcům:
Metal Trade Comax, MÚ Velvary,  OÚ Černuc, OÚ Hospozín, OÚ Kmetiněves, CDZ
Plast, Tiskárna Kočka Slaný,   Namura Kralupy nad Vltavou, Elektro Cífka, Anima
Křovice, Trafika Kříčková,   Papír Došková, Pekařství Zounek,   Drogérie   Schubertovi, Autobaterie Tutr, Chemek Sazená, Řeznictví Holý,   Kadeřnictví Loskotová, Cukrárna Černá, Květinářství Marečková, Říhová, Textil   Čermáková, Pospíšilová,   Truhlář Prejza, Pecháček, Hampejs, Červášek, Polák, Nábytek Michl, zemědělci:  Ing. Bílek, Ivo Pokorný, Ing. Haš-

kovec, Ing. Srb, M. Polívka, pan Černý, P.
Reš, R. Raucher, pan Mareda,  Fr. Wolgner,
Restaurace Paris, Potraviny: A. Vajcová,
M. Prošková, J. Pabiján, Elektro M.
Kraus, Drogérie Zlonice, J. Konvrzek, manželé Doležalovi, J. Řepíková, Ing. Kurková, p. Záleský, p. Vašíček,
M. Adamec, V. Kašpárková, J. Bergmanová,
B. Hanzlíková, J. Knoflíčková, L. Králová, V.
Kupová, L. Májová, K. Michovská,  M. Pelichovská,   H. Jiranová, A. Frýzková, A. Holubová, E. Poláčková.  B. Sedláčková, Relax
Kratochvílová.

Dále děkujeme panu Vinšovi za dopravu členů na výroční členskou schůzi.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ

ANEB CO NOVÉHO NA VELVARSKÉ ZÁKLADCE
Vážení čtenáři,
rozloučili jsme se v okamžiku, kdy se přiblížil odjezd žáků školy na studijní pobyt do Anglie. V neděli 25. března se žáci 7. - 9. tříd s vyučujícími K. Mazochovou a M. Witton vydali již počtvrté směrem do Velké Británie. Jejich cílem se tentokrát stalo malé historické městečko Ely v hrabství Cambridgeshire. Po dlouhé a namáhavé cestě západní Evropou a přes kanál La Manche je čekalo ubytování v hostitelských rodinách. Pak následoval týden plný studia a návštěv zajímavých míst v
okolí. Spoustu zážitků přinesla návštěva Cambridge, města se světoznámou univerzitou. Prohlédli si její historické objekty zvané King´s College. Nezapomenutelným zážitkem se stala plavba na
gondolách, na kterých obepluli historický střed města. Gondolu vždy řídil jeden z velvarských
žáků, a tak nebyla nouze o zábavu. Nikomu se naštěstí nepodařilo gondolu převrátit. Pro milovníky koní a dostihů byla zážitkem návštěva Newmarketu. Na závěr pobytu je čekala prohlídka Londýna. Všichni se vrátili nadšeni a velmi spokojeni.
Uplynulý měsíc byl ve znamení mnoha úspěchů žáků v různých oblastech. V recitační soutěži
Slánka získala 2. místo a tím postup do krajského kola Hana Mazochová. Toto klání proběhlo 17.
dubna v Kolíně. Ve slánské soutěži získal 3. místo T. Bečvář z 1. B. Na školní kolo pěvecké soutěže
navázala oblastní přehlídka nazvaná Ostrovský skřivánek. Odtud se naši zpěváčci vrátili s řadou
výborných umístění. Ve svých kategoriích zvítězily Eliška Ma a Petra Longauerová, na místech
skončili Olivie Losová, Hynek Tříška, Nikol Čermáková a Karolína Nováková. Tereza Fleková ze 6. B
se umístila na 6. místě v okresním kole matematické olympiády, zaznamenali jsme 7. místo Adély
Benešové z 9. B na olympiádě z českého jazyka.
Dařilo se i velvarským florbalistům. Na naší škole se uskutečnilo okresní kolo o pohár MŠMT, které kluci z Velvar vyhráli a postoupili do dalšího kola, které proběhne v Praze.
3. dubna od 13 do 16 hodin mohli zájemci navštívit již 3. ročník Velikonočních dílen. Proti loňskému roku se nabídka rozšířila, ve 14 dílnách si návštěvníci sami vyrobili nějakou maličkost připomínající svátky jara. Na ty zručnější čekala výroba ptačích budek nebo květinových dekorací.
Do několika činností se zapojili i rodiče. Mezi četnými návštěvníky byla i paní starostka se svými
vnučkami.
Na 30. dubna chystáme akce, kterými si připomeneme Den Země. Součástí bude i sběr nefunkčních  drobných elektrospotřebičů. Nejlepší třída bude odměněna.
Eva Hanáková, učitelka ZŠ Velvary
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL SLAVÍ
150. VÝROČÍ SVÉHO VZNIKU
Tělocvičná jednota Sokol slaví 150. výročí svého vzniku
Sokol vznikl z iniciativy dr. Miroslava Tyrše
a Jindřicha Fügnera v roce 1862 jako první česká tělocvičná organizace v RakouskuUhersku v době politického uvolnění šedesátých let 19. století. Od začátku se projevovalo vlastenecké zaměření Sokola a jeho vystupování- výlety v krojích, účast na národních slavnostech, veřejná cvičení- povzbuzovalo národní sebevědomí. První sokolský prapor namaloval Josef Mánes a při jeho rozvinutí se stala matkou praporu spisovatelka Karolína Světlá.
Tělocvičná jednota Sokol ve Velvarech byla založena v roce 1884 na podnět Aloise Bareše,
Heřmana Jandy a Václava Lukáše. První ustavující schůze se konala 30. června 1884 a zúčastnilo se jí 51 členů. Členstvo v tento den zvolilo vedení tělocvičné jednoty a stanovilo cvičební hodiny na středu a pátek. Starostou velvarského Sokola se stal Viléma Tomsa z Velvar, místostarostou Alois Bareš z Budihostic a pokladníkem Josef Herman z Velvar. Cvičení se konala
v budově staré školy v Pražské ulici čp. 108 a účastnilo se jich kolem 60 členů, což byla zhruba polovina všeho členstva.
Zlatý věk prožil Sokol mezi světovými válkami 1918-1938, kdy se stal milionovou organizací. Také ve Velvarech se těšilo „chození do Sokola“ velké oblibě. Činnost spolku se nezaměřovala jen na tělovýchovu, ale také na rozvíjení kulturního a společenského života ve Velvarech
a blízkém okolí. Brzy v širokém okolí prosluly velvarské sokolské plesy a šibřinky, rozmanitá
veřejná cvičení, slavnosti spojené s hudbou a tancem a také filmová představení. Koncesi na
promítání filmů dostali velvarští sokolové v roce 1921 a kino bylo zprvu provozováno v sále
hotelu Záložna. Také cvičební hodiny se konaly ve vypůjčených prostorech – školní tělocvična, sál hotelu Paříž apod. Ve dvacátých letech 20. století získala Tělocvičná jednota Sokol Velvary pozemky a v letech 1923- 1924  na nich postavila novou tělocvičnu používanou pak pro
účely biografu. Později bylo dobudováno i hřiště a na přelomu 30. a 40. let 20. století byla postavena vlastní budova kina. Vzhledem k válečným událostem a nedostatku financí se nepodařilo celý projekt zahrnující i propojení obou budov dokončit.
V roce 1941 Sokol ve Velvarech, stejně jako v celé republice, rozprášili nacisté, mnoho představitelů jednoty zavlekli do koncentračních táborů a popravili. Po válce se činnost Sokola krátce obnovila. V roce 1948 se konal XI. slet, při němž došlo k demonstracím proti komunistickému režimu a prezidentu Gottwaldovi a Sokol poté pohltila „sjednocená tělovýchova“. Snahy o jeho obnovu v roce 1968 udusila normalizace a teprve v lednu 1990 byl vzkříšen
opět k novému životu. Ve Velvarech zůstala Tělocvičná jednota Sokol bohužel již jen historií.
Jitka Kůrková
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Proč si vybrat skvely.net ?
Vaše připojení je začátek
–
–
–
–
–

Po připojení se nestanete "platící ovečkou", ale je Vám k dispozici po
celý den náš tým.
Poradíme Vám s nastavením počítače, sítě. V případě potíží s počítačem
jej můžete přivézt k nám, nebo my můžeme dorazit k Vám.
Jsme Vám k dispozici v kanceláři od 9 do 21 hod každý pracovní den a
infolinka je v provozu i o víkendech.
Nebojte se nás na cokoliv zeptat, rádi Vám poradíme.
Naše řešení však nevnucujeme a umíme se postarat i o počítače a sítě,
které jsme nedodali.

Zálohovaná konektivita
–

–
–

Naše konektivita do internetu není přivedena jednou technologií a jednou trasou,
ale dvojmo a pokaždé velkým národním poskytovatelem páteřní konektivity.
Jednou optickým vláknem do Zlonic společností Dial Telecom a podruhé optickým
vláknem na Kladně od společnosti Netkom.
Díky tomuto zdvojení, selhání jednoho národního providera nemá za následek
nedostupnost vašeho připojení.
Od července 2009 jsme členy evropského sdružení internetových společností RIPE
a díky tomu disponujeme vlastními rozsahy IP adres nezávisle na to jakou linkou
"k Vám internet proudí."

Spolehlivá vlastní síť
–

–

–

spoje mezi jednotlivými přístupovými body máme koncipované jako
skutečnou síť, místa jsou propojena vzájemně mezi sebou a díky
protokolu OSPF v případě selhání jednoho spoje do 1 minuty je
veškerý provoz směrován funkční trasou.
na přístupových bodech instalujeme záložní zdroje elektrické energie,
vyvinuté přímo pro skvely.net, které umožní překlenout celodenní
výpadky elektrické energie.
veškeré aktivní prvky jsou monitorovány 24 hodin našimi
administrátory a v případě zjištění problémů do dané lokality
okamžitě vyjíždí technici, aby závadu ihned odstranili - mezitím
dochází k automatickému přesměrování provozu na jinou trasu.

A proč tak upozorňujeme na výpadky a selhání?
–
–
–
–
–
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I přesto, že používáme kvalitní zařízení, musíme počítat s jejich selháním.
ČEZ provádí plánované celodenní výpadky elektrické energie, ale má i
neplánované.
Bouřky či vichřice mohou poškodit antény a vysílače.
V objektech s našimi anténami dojde "omylem" k vyhození jističe apod.
Vzhledem k tomu, že naše síť pokrývá na více jak 500 km 2 , z více jak 120 různých
míst, na kterých je více jak 1500 aktivních našich zařízení a přes 6000
zákaznických, tak je pravděpodobné, že někde může dojít k nějakému problému.
A my nechceme, aby Vás tohle vše nějak omezilo.
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