
STRANA 11 TN - ČERVEN 2019Inzerce

Od 1. června do 31. srpna  
v úterý–neděli vždy ve 

13:00, 14:00 a 15:00 nebo 
dle individuální dohody.

Poznejte historii malebného 
Zámku Dukovany z roku 1790 
a prohlédněte si komnaty, ve 
kterých trávila léto hraběnka 
Marie Brigitha de Canal. 

Součástí trasy je kromě 
dámského budoáru či 

jídelny také freskový sál 
Pantheon.

Prodej vstupenek v zámecké restauraci. Vstupné: 100,-/dospělí; 50,-/děti, senioři, ZTP.
Kontakt pro další informace a rezervace: info@zamekdukovany.cz, tel. 739 220 156

www.zamekdukovany.cz

PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE S PRŮVODCEM

Třetí výročí od svého znovuotevře-
ní veřejnosti oslavil v neděli 5. květ-
na dukovanský zámek. 
K této příležitosti byl připraven ce-

lodenní program pro děti a dospě-
lé na nádvoří i uvnitř v historických 
prostorách. 
Na šermířská klání, divadelní po-

hádky a kejklířská vystoupení se na-

vzdory nepřízni počasí přišlo podí-
vat na 800 diváků. 
Zámeckou expozici s průvodcem 

lze od 1. června navštívit denně mi-
mo pondělí v časech 13:00, 14:00 a 
15:00. 
V provozu je také místní restaurace 

s venkovním posezením. 
 (PI-t06-dukD)

Zámek Dukovany oslavil narozeniny

Bez internetu si dnes umí život 
představit jen málokdo. Hodně lidí 
se při jeho výběru zaměřuje logicky 
hlavně na nízkou cenu. Minimál-
ně stejně důležitá je ale i kvalita, 
abyste se mohli spolehnout, že se 
připojíte rychle a vždy, když potře-
bujete. Nikomu nakonec neudělá 
radost levný internet od malého 
„garážového“ poskytovatele, když 
nebude fungovat, jak má. Operá-
tor UPC nově pro Třebíč připra-
vil nabídku, která kombinuje jak 
velmi výhodnou cenu, tak kvalitní 
službu. Aktuálně nabízí internet s 
rychlostí 300 Mb/s za 329 Kč mě-
síčně. Jde přitom o internet přes 
optickou a kabelovou síť, kde je 
rychlost díky velké kapacitě stabil-
ní a nemají na ni momentální vliv 
ani rozmary počasí, protože kabe-
ly jsou zakopané bezpečně v zemi. 
K tomu si navíc zákazníci mohou 
od UPC objednat digitální televizi 
a zároveň tím úplně bezstarostně 
vyřešit plánovaný přechod na po-
zemní televizní vysílání ve formátu 
DVB-T2. 

Spolehlivé připojení 
pro celou rodinu

Kvalitní internetové připojení ocení 
zejména domácnosti, které mají k in-
ternetu připojeno více zařízení. Prů-
měrná rodina v České republice ke 
své domácí Wi-Fi síti připojuje deset 
zařízení, většinou mobilní telefony, 
počítače, ale i herní konzole, televize 
a jiné moderní spotřebiče. Kombi-
nace rychlého optického internetu a 
kvalitního modemu, který UPC zá-
kazníkům dodá v ceně připojení až 
domů, zajistí, že se všechna zařízení 
mohou připojit ve stejnou dobu a 
každé bude mít silný signál. Nehrozí 
vám zpomalení. 

Nový signál i se starou televizí
Kromě rychlého internetu šíří UPC 

přes svou síť také digitální televizi. 
Její výhoda je, že doručí kvalitní vy-
sílání vašich oblíbených programů 
nyní i za rok, kdy bude televizní vy-
sílání v České republice přecházet 
na nový formát pozemního vysílání, 
takzvané DVB-T2. Ten mnoho sou-
časných televizí neumí přijímat. Po-
kud budete mít digitální televizi od 
UPC, nemusíte si dělat starosti. I ve 
svém stávajícím přístroji nadále uvi-
díte všechny programy, navíc v HD 
kvalitě. K tomu si ve videotéce bude-
te moci vybrat z více než 2 000 titu-
lů. A když některý pořad nestihnete, 
budete mít možnost podívat se na 
něj i sedm dní zpětně, díky jedineč-
né funkci zpětného zhlédnutí.

Snadný start
Pokud už internet využíváte a ne-

jste se svým operátorem spokojeni, 
UPC vám pomůže s přechodem na 
svou rychlou optickou síť. Nebude-
te se muset o nic starat. Stačí zavolat 
na telefon +420 241 005 638  nebo 
UPC kontaktovat přes web www.
upc.cz. Stejně tak mohou služby 
snadno objednat i zákazníci, kteří 
internet nebo digitální televizi zatím 
nevyužívají. I instalace u vás doma je 
velmi jednoduchá a rychlá a zvlád-
nete ji sami bez dalších poplatků.

UPC připravilo pro Třebíč speciální 
nabídku rychlého internetu


