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aneb Co slavní posílají do světa Foto: Pro  media, archivRozjezd

Z domova 

Čichám, 
čichám 
člověčinu
Šest set českých 

bezdomovců reagovalo 

na akci 40 amerických 

milionářů, kteří věnují 

polovinu svého majetku 

na charitu. Bezdomovci 

nezůstávají pozadu 

a zavázali se k témuž. 

V akci vybrali už 124 

igelitových tašek s oble-

čením, 420 krabic vína. 

a 19 869 vajglů.  =<

Inzerce 

Peníze 
na prodej
Národní banky států 

zlevnily peníze. Hlavní 

světové měny se 

prodávají s výraznou 

slevou. 100 amerických 

dolarů nyní pořídíte 

za 80 amerických 

dolarů, a 1000 britských 

liber se prodává 

dokonce za 550 brit-

ských liber. Zájem 

prodejců je obrovský, 

neboť za utržené peníze 

mohou koupit levné 

peníze. =<

Jméno Zden k Bakala

Místo Modrava

Web www.prachy.cz

Bio Nejpoctiv jší miliardá  

po Billu Gatesovi. Vlastní 

n kolik strategických  rem, 

Miss R, obec Modrava, 

státní rozpo et eské 

republiky a Afriku jako celek. 

Je milován jako otec národa, 

zejména na Ostravsku.  

sleduje fanoušk
Financial Stejn  
Times  jako Ji í k

Oblíbené

Lists

@joker-nicholson

@sponzoring

@jaukro

Diá  miliardá e Bakaly

si prohlédn te na

www.cilichili.cz/clanky

 Zden k Bakala

©2010 Tvytr About Us Contact Blog Status Goodies API Business Help Jobs Terms Privacy

Bakala: Jsem b žný eský investor. Bydlím 
v šumavské vesni ce Modrava. 
p ed 11 dny, Modrava 

Bakala: Postavil jsem si tu nenápadný domek, skromné domácí 
letišt , malý ekologický akvapark a tréninkový golfový pro  lek 
o 160 jamkách.
p ed 10 dny, Modrava

Bakala: Moje žena Míša chce zví átko. Po n em se poohlédnu.
p ed 9 dny, Modrava

Bakala: Koupil jsem do Modravy Vyšehrad, Tan ící d m 
a Rudol  num. P ivezou je v ned li. V Praze je stejn  ni il smog. 
p ed 8 dny, Modrava

Bakala: Koupil jsem Míše zoo ve Dvo e Králové. Dostal jsem 
sladkou pusu.
p ed 7 dny, Modrava-Pa íž

Bakala: 
Byli jsme na výlet  v Pa íži. Hezké m ste ko. Kolik asi stojí? 
p ed 6 dny, Pa íž-Modrava 

Bakala: Cht l jsem Míše k zoo koupit Fejka z Ameriky. Žádné 
fejky prý nechce. Jedin  n co zna kového. 
p ed 5 dny, Modrava

Bakala: Modrava má už 68 obyvatel. Myslím, že Ikeu pot ebuje. 
p ed 4 dny, Modrava

Bakala: Koupil jsem synkovi na hraní Armádu eské republiky. 
Nevyšla draho. 
p ed 3 dny, Praha

Bakala: Koupil jsem si Františka Jane ka. Je to chudák. Bude 
zhasínat sv tlo na záchod . 
p ed 2 dny, Praha

Bakala: Z mojí SMSky sekretá ce „Koupit Havlovy hry“ vypadlo 
poslední slovo. Te  mi stojí Václav s Dagmar v kumbálu. Co 
s nimi budu d lat?
p ed 1 dnem, Praha

Inzerce
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ČILICHILI Scream! 

Naši facebookovou soutěž 

o nejlepší fotku s předpla-

titelským dárkem vyhrála 

Marika Vlasatá. Hotová 

reklama na náplasti. 

Sledujte nás na www.face-

book.com/cilichili a třeba 

taky něco vyhrajete. 

Soutěž
 

Obsah
Věta čísla: Hlásím, že mi právě dorazila mrcha. s. 14 

3x kauza M. s. 6; Vesnice 

Emila Hakla s. 8; 
Píchací lavička a plot do paneláku s. 10; Tryskofrňáky s. 12; 

Hormonet s.14 Duše vsi s. 16; Holka 

v pytli s. 32; Vrátnej internetu s. 38; U šíleného Maxe s. 44; 

Víkend v ochebu s. 50; Česneková voda 

s. 52; Pohřebák vs. sanitka s. 54; 

Zpívající medvěd 
a všechny mrtvoly 
Hollywoodu s. 56; 
Knihy v jedničkách 

a nulách s. 58. 

123: Vodafone 

Zprávy z Vodafonu s. 64; Vodafone 

park a MMS s. 66; Lahůdky 
z Vodafone Live! s. 67; Připojení 

s Vodafonem s. 68; S Vodafonem 

v zahraničí s. 72; Kartu, nebo 
tarif? s. 74; Vymyšleno pro 

fi rmy s. 76; Tarify na míru s. 80; 
Všechno o telefonech s. 82; Volací 

jistina s. 101; Prodejny s. 102; Snadná 

cesta k Vodafonu s. 104. 

Rozjezd Foto: Michael Kratochvíl, archiv

 Tiráž 
 

Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 
171 00 Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro 
Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto, s. r. o. Uzáv rka 
vydání 17. 9. 2010 Datum vydání 1. 10. 2010 Distribuce eská 
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11/2010 14. 10. 2010 MK R 15371. Kdo se semka koukne, toho Pešek 
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ČILICHILI v orbě 

editel redakce – Filip „Lojza“ Hrubý 
Šéfredaktor – Michal „Franta“ Schindler 
Zástupce šéfredaktora – Štefan „Jára“ Švec 
Kreativní editel – Simon „Náplava“ Brown 
&&& Creative – www.andandandcreative.com. 
Editor sekce Vodafone 
Martin „Lá a“ Pistulka 
Edito i a psavci – Jind ich „Kápo“ Novák, 
Filip „Žalman“ Horá ek , Martin „Ozzák“ Groman, 
Jakub „Vrá a“ König, Tomáš „Táta“ Fürstenzeller
Designé i – Petr „Tu ín“ Toman, 
Tomáš „ epa“ Trnobranský 
Shawn „Kompost“ Davey
Manažer – Marek „Mirek“ Slezák 
Produk ní – Pavel „Zetor“ Matuška
DTP – Aleš „Kedlub“ Duro  
Asistenka – Lenka „Juch “ Ciznerová
Pes – Pišta „Vo ech“ Hufnágl  
Manažer inzerce – Marek „Šupléra“ Hammer-
schmied
Obálka – &&& Creative 

lenové redakce ILICHILI, kte í se narodili na vsi, 
žijí dnes ve m st . Ti, kte í se narodili ve m st , žijí 
po ád ve m st . 

Editorial 
 

U nás na vsi
 „Musíme zachytit, jak se změnil život na vesnici. 

Že tam ještě furt jedou ty myslivecký plesy a tak, ale 

že už to není vono,“ říká jeden. „Hlavně je třeba uká-

zat, jak to změnili lidi, co se na vesnici nakýblovali 

z města. Jak starousedlíkům vnucujou svůj vkus 

a myslej si, že přinášej kdovíjakou kultúru,“ říká dal-

ší. „Jasně, chce to kontrast venkova a velkoměsta,“ 

říkám já. Poslouchá nás kolegyně, která žila deset let 

v New Yorku. „No nevim, v Evropě jsou velkoměsta 

možná tak tři: Paříž, Londýn a Moskva. Nevim, kde 

to srovnání chcete vzít. Zvlášť když duch vesni-

ce zařval při kolektivizaci. Upřímně řečeno, jestli 

na mě z Český republiky něco dejchá, tak závistivý 

maloměsto,“ usadila nás a usrkla kafe ze Starbucks. 

OK. Takže téma se jmenuje Duše vsi, ale dočtete se 

v něm možná spíš o tom, jak tady u nás žijeme my 

všichni. Buď po vesnici toužíme, nebo z ní chceme 

vypadnout. 

michal.schindler@vodafone.com
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Vychytávky / Ke stažení



Dostali jsme nápad 
vytvořit Android telefon  

s 4.3” displejem pro jedinečný 
multimediální zážitek

HTC Desire HD

s   HTC Sense

htc.com
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Rozjezd 

Hluboce lidský příběh

Opice na paprice. Nebo na plastice

Chlupáč na plastice
Jeden z nejchlupatějších lidí světa se chystá na plastickou 

operaci. Nikoliv s chlupy, ale protože považuje za velký svůj nos. 

Yu Zhenghuan, v Číně 

známý jako „Chlupatý 

muž“, je pokryt silnými 

černými chlupy po ce-

lém těle s výjimkou čela 

a bříšek prstů. Server 

Quirky China News in-

formuje, že zarostlá ce-

lebrita se rozhodla pod-

stoupit plastiku poté, co 

nezískala roli v čínském 

televizním dramatu 

„Opičí král“, protože má 

údajně příliš velký nos. 

„Mohl bych dostat pouze 

vedlejší roli řadové opi-

ce,“ vysvětlil Yu. „A já 

chci hlavní roli opičího krále.“ Chirurgové ve Všeobecné vojenské 

nemocnici v Guangxi doufají, že operace nosu otevře Yuovi cestu 

k vysněné roli, ale také že mu pomůže zredukovat chlupy v nose, 

které mu značně ztěžují dýchání.=<

BH SPRAY CiliChili 190x81,6 R.indd   1 9.9.10   17:30

Černá kronika

Opice s opicí

Lemuří jízda
Dva lemuři uprchli ze salcburské 

zoo a vydali se na zločineckou jízdu. 

Dvojice se vykradla z klece pootev-

řenými dveřmi, když do ní vstupoval 

ošetřovatel. Svou nově nabytou svo-

bodu oslavili útoky na prádelní šňůry, 

obracením zahradního nábytku, krá-

dežemi ovoce a obtěžováním míst-

ních domácích zvířat. Nakonec vtrhli do jedno-

ho hotelového baru. Hotelový manažer Andrea 

Hasenohrl řekl: „Nevěřil jsem vlastním očím, 

když jsem přišel do práce. Vypadalo to, jako by 

hledali něco k pití. Hráli si s lahvemi, ale já jsem 

je místo pití obdaroval banánem a rychle jsem 

zavřel všechna okna a dveře. Pak přijeli lidi ze 

zoo.“=<

Drobky

Vozte báby 
   

Řidič slečny Mary
Taxikář z anglického Cornwallu dostal životní dýško. Vděčná 

zákaznice Mary Watsonová mu odkázala veškerý svůj majetek 

v hodnotě 250 000 liber. Taxikář Don Pratt a jeho žena Gill vozili 

Mary po okolí dvacet let, informuje BBC. Mary zemřela ve věku 

86 let minulý prosinec a svůj dům a úspory odkázala taxikářské-

mu páru. „Vždycky jsem se snažil pomáhat starým lidem, proto-

že jednoho dne budu sám potřebovat pomoc,“ 

řekl k tomu pětašedesátiletý pan Pratt. Paní 

Watsonová se přestěhovala do Northamptonu 

před deseti lety, ale Prattovi s ní stále zůstávali 

v kontaktu až do její smrti. =<

Kauza M. – Dopis 

Otevřený dopis 
Martě Kubišové

Osobnosti kultur-

ního života vyzvaly 

Martu Kubišo-

vou, aby nekazila 

své dobré jméno 

a konečně zaplatila 

Heleně 

Vondráč-

kové 

dlužné 

peníze. 

„Kupy 

dolarů, které jste si 

nahrabala v Chartě, 

dodnes nebyly 

vráceny potřebným,“ 

píše se v listě, který 

podepsal Martin, 

Michal i Helena. =<

Kauza M. – Podržtaška 

Martin už 
není Michal
Manžel a manažer 

Heleny Vondráč-

kové Martin Michal 

změnil jméno. „Lidi 

nevěděli, co je křestní 

a co příjmení. Odteď 

se jmenuju Martin 

A. Karel,“ uvedl Karel 

v tiskovém prohlášení. 

„A. znamená Arnošt,“ 

doplnil. =<
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Kauza M. – Jéje 

Dobré srdce 
královen popu
Lucie Bílá se rozhodla uspořádat 

pro Martu Kubišovou benefi ční 

koncert. Jako hlavní hvězda 

na něm vystoupí Helena Vondráč-

ková, která se rozhodla podpořit 

kolegyni ve snaze získat dostatek 

prostředků na soudní výlohy. Martu přijede 

podpořit i Václav Neckář. Karel Gott to komento-

val slovy: „Doufal jsem konečně v Golden Klids.“ =<

Foto: Pro  media, 3AX.cz, archiv

BH SPRAY CiliChili 190x81,6 R.indd   1 9.9.10   17:30

Objednejte si ČILICHILI textovkou 

Předplatné 
rychlostí blesku?
Pošlete nám 
esemesku!
Nejjednodušší způsob, jak si zajistit každé 

ČILICHILI, je předplatit si ho. Jednoduše 

– textovou zprávou. 

Jak na to?

Krok 1: Pošlete SMS ve tvaru CILI ROK 

(PULROK) JMENO PRIJMENI ULICE 

CP MESTO PSC na telefonní číslo 90211.

Krok 2: Přijde vám od nás SMS se žádostí 

o potvrzení. Potvrdíte ji odesláním „ANO 

CILI ROK“. 

Krok 3: Protože jsme slušně vycho-

vaní, tak vám poděkujeme a ještě vám 

napíšeme, jak případně předplatné zrušit, 

kdybyste třeba ztratili vkus.

Krok 4: Každý měsíc, předtím než ČILI-

CHILI vyjde, vám přijde zpráva o tom, 

že jste zaplatili 25	Kč za nové číslo. Těch 

25 korun je poštovné, časopis je zdarma. 

Nemusíte pak pro časopis nikam chodit 

a najdete ho ve schránce. A samozřejmě 

můžete předplatné kdykoliv zrušit! 

Víc na www.cilichili.cz/zasilani

Kostel : Hospoda
Na zdi visí nahej chlap 0:1 Na zdi visí nahý holky

Lavice nejsou zrovna pohodlné 0:1 Židle jsou pohodln jší
Po staletí stejná etba 0:1 P e tete si erstvý denní tisk

Vykecáte se a nikdo to nevykecá 1:0 Vykecáte se a ur it  se to rozkecá
Daj vám zadarmo oplatku 1:0 Zadarmo vám tu nikdo nic nedá

Zazpíváte si 1:1 Zazpíváte si 
Naprosto bezpe né 1:0 Sem tam padne facka na sále

4:4

Ty jo, plichta. 

To je jasné, že si to nechceme rozházet tam ani tam.

 Duel 

 Stáhněte si a složte: 

www.cilichili.cz/vychytavky/ke-stazeni/skladacky 
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Pavlač Emila Hakla 

Jednadvacítka
Ona je spíš otázka, jestli někde nějaká vesnice 

existuje. Neříkám, že ne. Možná tam za těmi nebo 

mezi těmi halami velkoskladů, příměstských pra-

covišť a parkovišť ještě nějaké jsou. Někde v lesích, 

v polích. Fotbalová hřiště s vy-

dřenými plácky před brankami. 

S králíkárnami, s kůlnami plnými 

rezavých šroubů, hřebíků, lahví 

s fermeží. Se slepičím guanem 

olepenými dvorky. Ano, mluví ze 

mě šedesátá léta, kdy jsem v po-

dobné taky vyrůstal. 

Tahle byla ještě celkem ne-

dávno na místě, vyjel jsem si tam. 

Vypadala už, pravda, úplně jinak. 

Procházel jsem ulicí plnou zboura-

ných a znovu postavených, hnusně 

jásavých baráků, všude samé SPZ, 

z nichž čišela Praha. Až na jednu 

prohnilou starou volhu 21, ta nemě-

la vůbec žádnou SPZ. Nakoukl jsem 

dovnitř – krása. Obrovský volant 

s plastikou jelena, ještě větší tacho-

metr v „kapličce“ nad ním. Krom 

něj čtyři další stěžejní ukazatele, 

zleva: AMPER, BENZIN, VODA, 

v

d

S

r

s

o

m

d

d

V

P

n

j

z

p

l

d

s

m

n

z

32 – Ve vinárně Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

Rozjezd 

Svět slavných 

Vaňková: 
Dotrajdala?
Po rozchodu s Fil i -

pem Renčem (14) se 

Šárka Vaňková (11–42) už nemá s kým v českém 

šou byznysu rozejít. Zbyly pouze tři celebrity, se 

kterými ještě nechodila. Dvě jsou ženy a třetí Wabi 

Daněk. „Druhé kolo,“ komentovala Šárka skuteč-

nost pro deník Haha! =<

Přebíráme
iDnes, 19. 8. 

Neujeli jsme od nehody, ale 
sp chali do servisu, tvrdí Ren

Aktuálně.cz, 21. 7. 

Bílá expanze. Nejv tší sýrárna 
sv ta u Litovle bobtná

Blesk.cz, 21. 7 

Milenci vypadli p i sexu z okna 
paneláku

Novinky.cz, 21. 7. 

Bezdomovec vrátil v Litvínov  
nalezené peníze, lidé ho za to 
zbili

Pod pokličkou 

Iveta vaří Pomeje

Šantal vaří Polívku

Polívka šantal 

po ženských

BH SPRAY CiliChili 190x81,6 R.indd   2 9.9.10   17:31

Chcete si vytvo it vlastní komix s Bed ichem? Zkuste to v Komixéru na www.cilichili.cz.
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Graf čísla 

Méně je 
někdy více!

MASLO. Chachá! Chromované kliky, 

blesky, nikde žádný posilovač, brzdit 

to chtělo začít včas a celou duší. Pro-

hlížel jsem si bleděmodrý křižník své-

ho dětství a nevšiml si, že se v motoru 

hrabe kostnatý stařec v montérkách. 

Když jsem limuzínu minul, napřímil 

se, pohlédli jsme na sebe, srazili kufry 

a vybafl i: „Nazdar, bratře!“

Načež jsme uhnuli očima, on se dál věnoval rus-

kému čtyřtaktu, já mazal pryč. Bylo to proto, že jsme 

se styděli. Aspoň předpokládám. A kladli si otázky 

příbuzného ražení: 

Jak to, že to v sobě 

pořád ještě máme? 

Kolik je to let? Co to 

bylo? Kdo to vlastně 

byl?

Ani na jeden 

dotaz jsem nenašel 

případnou odpo-

věď. S výjimkou 

posledního, ale chtělo to tři pivka v hostinci Zdar 

a hodinku hrabání v paměti. Byl to bratr Findejs, 

můj skautský vedoucí. Jak je možné, že jsme se 

po takové době poznali, nevím. 

Takže tak. Svoji konkrétní vesnici už jsem nena-

šel, ale bratr Findejs v ní dosud žije. =<

Foto: Pro  media, Eric Sevigny (ericsevigny.com), Nikkarin (humanart.cz)

Doporučujeme

Nová kniha z Akademie věd 

Uhry v datech
Ukázka

15. 5. – Nos

16. 5. – Tvář 3x

18. 5. – Podpáždí 2x 

20. 5. – Bitva u Chlupáče

BH SPRAY CiliChili 190x81,6 R.indd   2 9.9.10   17:31
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Drobky 

Vzteklý 
stevard – hrdina

Americkému stevar -

dovi došla trpělivost 

a efektně seknul se svou 

prací. Osmatřicetiletý 

Steven Slater požádal cestujícího, aby nevyndával své 

příruční zavazadlo, když se letadlo po přistání v New 

Yorku pohybovalo po ranveji. Po drobném konfl iktu 

stevard oznámil pasažérům do intercomu: „Cestu-

jícímu, který mě nazval č***kem, vy**r si oko! Dělal 

jsem v tomhle byznysu 20 let. Mám toho dost.“ Pak 

aktivoval nouzový východ, popadl dvě piva z letadlové lednice a vrhl 

se na nafukovací skluzavku. Slater odjel 

do svého bytu ve čtvrti Queens, kde ho 

později zatkla policie za výtržnictví. 

Jeho zatčení vyvolalo na internetu vlnu 

solidarity mezi zaměstnanci služeb, 

kteří se musí často potýkat s hrubými 

zákazníky. =<

Drobky 

Ze rváče 
nehťákem
Čínský muž si nechává už třináctý 

rok růst nehty. Chce tak dosáhnout 

lepší sebekontroly. Nejdelší z jeho 

nehtů měří 35	cm. Wen Jian z Changle 

v provincii Fujian tak nemůže sevřít 

ruku v pěst a o to mu podle Fuzhou 

News jde. „Když jsem byl mladý, 

býval jsem velmi výbušný a neustále 

v maléru. Rozhodl jsem se, že si nechám narůst dlouhé nehty, 

abych se naučil kontrolovat. Díky nim se musím 

zamyslet dřív, než někomu jednu vrazím,“ řekl 

Wen. Nakonec si otevřel obchod s dětskými 

oděvy jménem Dlouhý nehet. „Spousta lidí 

se přijde jen podívat na nehty, ale nakonec si 

něco koupí,“ tvrdí Wen. Nehty mu samozřejmě 

způsobují i jisté nepohodlí. V noci musí mít 

ruku v krabici od bot, aby se ve spánku nehty 

nepolámaly.“ =<

Rozjezd 

Drobky 

Píchací lavička
Vedení čínského parku se inspirovalo dílem německého sochaře a instalovalo 

do laviček ocelové hroty propojené s automatem na mince. Pokud návštěvníci 

parku Yantai v provincii Shangdong zaberou lavičku na moc dlouho a nevhodí 

minci, ze sedadla vystřelí desítky ostrých hrotů. Hroty jsou krátké na to, aby 

způsobily újmu na zdraví, ale zároveň dost dlouhé, aby znemožnily další pose-

dávání. Vedení parku se inspirovalo exponátem sochaře Fabiana Brunsinga, 

který vyrobil podobnou lavičku na protest proti komercializaci moderního 

života. Brunsing myslel, že je to jasná nadsázka. Nepředpokládal, že by někdo 

mohl jeho nápad skutečně použít. =<

BH SPRAY CiliChili 190x81,6 R.indd   3 9.9.10   17:31

Robokop

Hrobokop

Hromosvod 

Horoskop 

Váhy
Máte to těžké. Je 

to s váma nahnuté. 

Nenechte se vychýlit 

z rovnováhy a vše 

pečlivě zvažte. Jen 

tak se zbavíte vlastní 

rozkolísanosti, nevy-

rovnanosti a neustálých 

opakovaných výkyvů.  =<
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Foto: Pro  media, archiv

(Colorado State University, USA)

Krocení duchů
(Melbourne University, Austrálie)

Management v obchodu s květinami

(Mississippi State University, USA)

Ohromující 
svět bublin

(Cal Tech, USA)

Přežití v cizině
(Texas A&M, USA) Fyzika šplhání 

po skalách
(MIT, USA)

Kulturní 
aspekty jídla 

(College of Oneonta, USA)

Úvod 
do elfštiny

(Texas A&M, USA)

Technofobik 
a asexuál 

(Swinburne University 

of Technology, Austrálie)

Budování planet 
zemského typu 

(MIT, USA)

Umění hříchu

a hřích v umění

(Rhode Island School of Design, USA)

+ DÁREK: značková láhev SIGG s originálním designem pro prvních 5757 nově otevřených účtů

• Navrhni si vlastní design karty.
• Pořiď si MacBook Apple za atraktivní cenu.
• Získej bonus 333 Kč každý rok za aktivní používání karty.

BH SPRAY CiliChili 190x81,6 R.indd   3 9.9.10   17:31

Filozofi e UFO
(Melbourne University, Austrálie)

A)(R

Školství 

Doktorát,
nebo 
magorát?
Studovat vysokou školu kdysi 

stálo spoustu sil. Dneska je to 

legra. Titul můžete získat opravdu 

z čehokoliv. Jestli nevěříte, máme 

pro vás přehlídku studijních 

oborů a přednášek, které ve světě 

skutečně existují. 

VZDĚLÁNÍ VŠECHNY

SMUTKY ZAHÁNÍ,

DĚTI JDOU ZE ŠKOLY

DEMOLOVAT OKOLÍ

K šílenému titulu se leckdy 

dostanete díky šílené diplomce. 

Ty nejbizarnější kousky najdete 

na www.cilichili.cz/clanky.

Školství

Doktorát,
nebo
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Čumáčky

Čumenda: Manolo Chrétien 
  

Rozjezd Foto: Manolo Chrétien

www.nouveauxnez.com

BR1150 Atlantic

F9F-Cougar

Manolo Chrétien se narodil na letecké zá-
kladně. Jeho tatínek byl první francouzský 
kosmonaut Jean-Loup Chrétien. Kdyby 
od něj malý Manolo nedostal foťák, mož-
ná dneska taky lítá. Místo toho začal fotit, 
a dokonce portréty. Dá se o nich říct, že 
vystihují podstatu osobnosti.

Sud Aviation Caravelle

Mig 17R
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Lockheed  T-1A Seastar

F 84Thunderjet Learjet Model 23Lockheed P-2 Neptune
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PLÁNOVÁNÍ

Aneta (raneta): Holky, jdu teď na laparku 
a manžel dneska na spermio, tak držte palce.

monika f.: Hlásím, že mi právě dorazila mrcha.
Já bych testovala, až bych brečela. Asi si cvičně 
testnu i před mrchou. Stejně nevím, kdy má 
dorazit.

misasasik: Já bych taky testovala, ale nemám 
testy. Zásoba dorazí poštou tento týden.

mOnika f.: Tak manžel volal, že prý kvalita je 
dobrá, ale je jich malý počet. Dostal koenzim 
a vitamíny.

kytí3: Můj manža od posledně z 20 mega na 55 
mega. Takže pokrok. Jenže jsou líný jak vši.

TERinaf: Holky, jak je kdo na tom? Já jsem našla 
// a Mišička je 2 DC. Co vy?

KANDSI: Já jsem 36 DC, mrcha nikde a na testu 
pusto prázdno. Mám depku.

Zoom

Z dětí se blbne. Nebo to tak aspoň vypadá z webů, na kterých 
spolu diskutují budoucí, novopečené a zasloužilé maminky. 
V šílených časech, kdy si na důchod pořizuje novou rodinu 
i Karel Gott, se asi není čemu divit. Porodnice jsou přeplněné, 
školky narvané k prasknutí, pediatři vyčerpaní. Ale stejně, je 
tohle normální komunikace? 
Text: Filip Serranito, Natálie Veselá Foto: Profi media, Getty

  Internet 
na hormonech

PŘEBALOVÁNÍ

monas1: Vzali jsme buchtičce plínku a začala se 
v noci počůrávat do postýlky. Co s tím? 

AndlikC: Asi bych dítěti plenečku vrátila a slíbila 
odměnu. Když se nepočůráš, dostaneš... u nás 
funguje žvýka. Tak jsme kluka naučili kakat 
na nočník. Bude mít tři až v únoru, ale plenečku 
má suchou už dlouho. Ráno si ji sám sundá a jde 
na nočník, kde vyčůrá úplné jezero. Ale zase 
večer se někdy nalije, klidně 2 lahvičky 
po 260 ml, tak to neřeším, když někdy trochu víc 
procitne v noci, tak se počůrá do pleny, tak zatím 
ho nebudu trápit.

Cibetecka: Pokud nechceš, aby se ti v noci 
počůrala, nedávej jí třeba od 6 hodin pít a pak, 
asi 1,5–2 hodiny po usnutí, dej vyčůrat, 
i pokud by sis měla nastavit budík. Já dávám 
čůrat ještě v 5 letech, malý před spaním zapíjí 
léky, proto dostane napít, pak ho dám cca 
1,5 hod. po usnutí vyčůrat, kdyby se mu v noci 
znovu chtělo, už se vzbudí sám, ale brzy 
po usnutí se prostě sám nevzbudí. 

Micin1107: No, já si představím, jak by bylo mně, 
kdyby mě někdo v noci budil a nutil jít na WC. 
Pokud je dítko zralé, vydrží i bez toho nočního 
buzení. Pokud ne, je ještě na plenku. Náš syn je 
toho příkladem, i po 300 ml Sunaru na usnutí 
vydrží od 21 hod., do 9 do rána. 

Popelka: Tak to kdybych vypila 300 ml pití a šla 
spát ve 21 h. tak do 9 hod. teda nevydržím, asi 
mám nějaký malý močový měchýř.

Máma má depku, Pepku.

KAKÁNÍ

kukaka: Jdeme na to, prý chce e-e! Mám mu 
nějak pomáhat?

milicka: Přeju úspěšné kakání ;-) 

ZanetkaB: Gratulace k bobku 

Johynka: Sláva bobkům :-))

Bekynka: Ať žijou kalendáře s poznámkami B 
jako bobek:))) 

ZanetkaB: Taky bych raději, aby kadil každý den.

Veveřice22: U takhle malých je prý normální, 
když kaká klidně i jen jednou týdně (víc už ale 
ne!). Náš chlapec kaďouřil každý den, ale tohle 
mám od důvěryhodného okolí s potvrzením 
od odborníků... Takže když jednou týdně, tak 
ok. Jak to bude déle, tak bych to řešila. 

Imposka: Kocourek, tak ať mu to jde!!! 

ZanetkaB: A jak už jsem řekla, Miuška se naučila 
kakat sama, jedna báseň...

VízkuleQ: Možná budu znít jako exot, ale podle 
Freuda pro miminka kakání znamená jako pro 
nás sexuální uspokojení... Taky z toho důvodu 
bych do toho nezasahovala...

Klija: Přeji vašemu mrňouskovi, aby měl 
pohodové kakání.



15 

SLOVNÍČEK

Těhotné
těhule, březule, těhulinky, 
těhulky, čekatelky

Manžel
manža, manžílek, mužíček

Ženy plánující otěhotnět
snažilky, toužilky

Pozitivní těhotenský test
najít // 

Menstruovat
mít mrchu

PRÍMOVOUČKÁ 
ČEŠTINKA
Co všechno se dá napsat
 a zdrobnit:

Seznámek
Nextík
Obídek
Gelík
Exémek
Testík
Srazík
Sexík
Kašlík
Stolička

(Upozornění redakce: všechny výňatky
jsou autentické a nijak výjimečné!)

MAZÁNÍ, PRASKÁNÍ

edouš18 Dobrý den, chtěla jsem ze zeptat nějaké 
zkušené maminky, jakej je nejlepší krém nebo olej 
na mazání bříška v těhotenství... Děkuju.

petua Je toho na trhu mrak, oleje od Salosu 
anebo e-lastiq krém, mazala, celý těhu nic, 
a jak se mi pak začalo stahovat břicho, tak jsem 
drobet popraskala. Asi takhle ti to řeknu, je to 
genetický. Někdo nemaže a nepopraská 
a někdo maže o sto 6, a popraská stejně, takže 
v tomto případě nepomůže ani svěcená voda.

-Popelka- Pod to se podepisuju, já jsem 
nemazala ničím a nepopraskala jsem ani 
v těhu, ani při porodu ani po něm.

bubík4 Tak tak – já mažu a popraskala sem.  

inka Já jsem mazala těmi malými od Hippu, co 
jsem dostala v kufříku na gyndě, a nemám 
na břichu nic a to jsem měla joo břuch.  

oslived Bohužel, je to dané genenticky, takže je 
úplně jedno, čím to mažeš.

Týnuše Mazala jsem vším možným a popras-
kala. Ale určo si kup elasten v lekárně pro 
těhule, ten je fakt dobrej :))))

oslived Mazala jsem, mazala, a mám popras-
kané břicho kolem dokola komplet stejně... i ta 
čára uprostřed mi zůstala a to říkají, že zmizí.

harfina Taky mi zůstala ta čára, ale až po třetím 
a je tak nepatrná, že o ní vím jen já a manžel. 
Mam ji na sobě ráda.

petua No mě půlí špek na dvě půlky jako 
prdel, takže odvařená z ní moc nejsem.  

Jsme 
s mazlinkou 
v bytečku 
a sjíždíkujeme 
internetík

ČiliChili | 10 | 2010
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ČŮRÁNÍ (u chlapečků)

Sáša U nás čůráme na kytičky a stromečky. 
Konečně už to díky vyšším teplotám jde. Synek 
má něco málo přes dva roky a začínáme 
s „chlapským“ čůráním. Jde to lépe, ale maminka 
je nešika, často mu pobryndám kaťata :) 
Nemám to ještě zmáknutý, to držení :) 

Namsté Sašuli, já taky měla problémy :-) 

dagmar_k Ahoj, kamarádka má dvouletého 
klučíka a on odmítá čůrat vestoje. Jak ho pře-
svědčit, aby aspoň venku, v přírodě, tohle 
zvládal? 

gábi Nazdárek, já bych doporučila vyřešit 
s tatínkem. U nás to tak fungovalo. Náš 
nejstarší chodil čůrat na chlapečka zásadně 
s manželem a čůrali spolu jako chlapi 
na kytičky. Ten mladší pak napodoboval 
staršího, když byl v tom věku. Doporučuji to 
vyzkoušet:) 

dagmar_k Gabko, dík za radu, ale kamarádka 
je se synem sama :-( 

ERMÍNA Ahoj holky, náš synek při čůrání stát 
nechce. Dává přednost sezení. Je to normální ? 

raneta* Ahoj, tak ho zatím nech, on si časem 
začne stoupat :) 
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Duše vsi
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Možná to nevíte, ale Česko 
je vesnická  velmoc. Celá 
polovina všech obcí v naší 
republice má méně než 400 
obyvatel, což je v Evropě 
něco naprosto neslýchaného 
a v takové Británii, kde se 
obec počítá až od deseti tisíc 
lidí nahoru, nad tím nevěřícně 
kroutí hlavou.  
Text: Dagmar Humpolíková, Zuzana Zemanová, Jiří Holubec

Foto: Jindřich Štreit, Dagmar Humpolíková

Illustrace: &&& Creative



Téma

VESNICE MUSÍ BÝT PESTRÁ
Živá ves potřebuje spoustu věcí. Nadšeného 

starostu, spolky, kostel... Prostě různé barvy!

Stáhněte si omalovánku v pdf na www.cilichili.cz 
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Vsi s tradicemi mají napůl 
vyhráno. Předkové jim před-
nastavili dobré fungování 
a živé společenství tak nějak 
automaticky.



 orazíte-li do české 
nebo moravské vsi, 
máte v podstatě dvě 
možnosti. Buď potkáte 

depresivní rumiště 
zchátralých areálů JZD, 

obývaných hlavně rezavými traktory 
a stejně zrezlými lidmi. Nebo, třeba 
jen o pár kilometrů dál, jste najednou 
v úplně jiné zemi. Vydlážděné chod-
níky, svítivě obílená náves, koupaliště 
jako v Beverly Hills a všude vysmátí 
lidé, kteří v životě neměli problém 
s přecpanou MHD 
nebo předraženou 
biozeleninou (ta 
jim, představte 
si, roste sama 
od sebe pod okny 
na záhonku). 
Jaký je mezi těmito 
dvěma vesnicemi rozdíl? S přibližně 
takovou otázkou jsme se vypravili 
za sociologem Josefem Bernardem. 
Ten se vesnicí dlouhodobě zabývá, 

navíc na ní sám bydlí. Srovnal 
nám za sebou vlivy, které roz-

hodují o tom, jestli vesnice 
funguje, nebo ne. <

19 ČiliChili | 10 | 2010
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1Chtě nechtě, rychtář je 
hlavní hybatel vesnického 
života. Někde mu sekunduje 
zastupitelstvo, v malých 
obcích je ale často 
na všechno sám. A je jen 
na něm, jak z pár tisícovek 
v obecním rozpočtu 
uspokojí nároky všech. 
Smutné je, když uspokojuje 
hlavně nároky své rodiny.    

 2 Když má obec školu, 
zůstanou mladí lidé s dětmi 
a vesnice nevymře. Navíc 
děti bývají silnou motivací 

společných aktivit.  

 3 Jakékoliv 
spolky, které 
vesničany 
vytáhnou 
od televize, jsou 
požehnáním. 

Když se budou lidé scházet, 
budou spolu i vycházet. 

 4 Noví sousedé přinášejí 
oživení. Vesnice je prý 
uzavřené prostředí. Podle 
průzkumů ale většina přistě-
hovalců neměla problém, 
pokud sami o zapojení stáli. 
Integrace je složitější, když 

se odlišujete. Na problémy 
narážejí majitelé luxusních 
vozů a ekologičtí nadšenci 
kázající starousedlíkům, jak 
chovat králíky.  

 5 V éře střediskových obcí 
bylo rozplánováno, kam 
budou směřovat dotace 
a do kterých vesnic 
nepůjdou peníze žádné 
a budou upadat a zanikat. 
Později tak nestály všechny 
vesnice na stejné startovní 
čáře.  

 6 Pro životaschopnost 
obce není přímo nutné, aby 
tu žili milionáři, stačí, když tu 
není velká nezaměstnanost. 
V tomto ohledu jsou na tom 
lépe vesnice, které leží 
v zázemí velkých měst. 
Oblast Sudet, ale i Jeseník, 
Javorník nebo Bruntálsko 
jsou typicky vesnické oblasti, 
je tu málo měst a velká 
nezaměstnanost. 

 7 Vesnice jsou odrazem 
kraje. V moravských 
nížinách jsou vsi velké, 
v Čechách  rozdrobenější. 
Na Moravě se víc udržují 

tradice, co do počtu nově 
vznikajících občanských 
sdružení ale vedou české 
vesnice. Tento rozdíl 
v novém a tradičním se 
odráží i na ochotě přijímat 
přistěhovalce. Bohatá Haná 
je k nim rezervovanější než 
na nové lidi zvyklé Sudety.

  
Přes všechny problémy 
a stesky  naše vesnice 
neumírají. Od nového tisíci-
letí se lidé stěhují čím dál víc  
z měst na vesnice. Zatím 
do příměstských obcí, ale 
pomalu zvětšují svůj rádius 
i mimo dojezd MHD. To, že 
se dnešní vsi liší od naší 
zažité představy, je 
způsobeno tím, že se změnil 
náš životní styl. Dřív jsme 
chodili do kina a na koupa-
liště, dnes sedíme u televize 
a u vlastního bazénu. Když 
ale nějaké to individuum 
zacílí svou činorodost 
směrem k sousedům 
a přiměje je, aby se zapojili, 
tak i ta nejchudší zapadlá 
vesnička může cvrkat 
životem. Vesnice není ničím 
jiným než obrazem naší celé 
společnosti. Jen je to na ní 
všechno tak nějak líp vidět. <

I nejzapadlejší 
ves může cvrkat. 
�
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Václav Koubek, Chotěmice nedaleko
Deštné u Jindřichova Hradce
Písničkář, harmonikář, divadelník, spisovatel, fi lmař, 
cestovatel, herec a produkční Václav Koubek si život 
na vsi vybral dobrovolně. 

Proč jste se sem stěhoval?
Věřil jsem, že život na venkově je pro rodinu s dětmi 
ideální. Měl jsem nejdřív spoustu plánů s hospodář-
stvím, ale všechno se ukázalo být moc nepraktické, 
pracné a nerentabilní. Nakonec se realizuju ve Ves-
nickém hudebním klubu a stodolu plním diváky 
včetně místních. 

Jaké to je, tmelit sousedy? Nedělají vám 
naschvály?  Nezávidí? 
Můj klub i podnikání jsou neziskové, 
a tak mi nemají co závidět. Snažím 
se zvýšenou frekvenci aut a hluku 
kompenzovat volným vstupným 
a trpělivě hasit případné konfl ikty. 
Stále platí, že soused sousedu je 
svatý. Na vsi o sobě lidé všechno 
vědí. Proto se tu nekrade a u piva přes zimu v hos-
podě vše vysvětlí. Myslím, že lidé na venkově jsou 
průhlednější, lze s nimi líp spolupracovat. Anony-
mita města vychovává neřády.

Jiří Šindler, Slatina u Bílovce u Nového 
Jičína
Ve Slatině to žije. Místní mají kapelu Slatinský 
Schrummel a vůbec žijí tak nějak pohromadě. Jeden 
příklad za všechny je spolek Jako za mlada. Odpoví-
dal nám jeho člen Jiří Šindler alias Preclík.

Co že jste to za spolek?
Ve Slatině několik let před revolucí působila skupina 
PVD (Ptákoviny Všeho Druhu), která se bavila pořá-
dáním Kácení máje, což byla celodenní letní akce 
na vodní nádrži. Soutěžící se tam pomocí různých 
ujetých strojů pokoušeli přeletět vodní plochu. S pří-
chodem možností podnikat se spolek rozpadl. 

Co bylo pak?
Na podzim roku 1997 jsme ho chtěli dát zase  
dohromady. Uspořádat akci, na níž se bude hrát 
ze starých černých desek muzika, kterou lidé už 
pomalu zapomínali. Mělo se to jmenovat „Tančíme 
Jako Za Mlada“, ale název se nevešel na plakáty celý. 
Jako Za Mlada nám pak zůstalo.

Jak to baví ostatní?
Ti, co se neúčastní aktivně, nám většinou fandí. Ale 
samozřejmě jsou i takoví, co nám nepřejí. U všeho 
podobného je vždycky vidět jenom výsledek. To, že 
přišla spousta lidí, co zaplatili vstupné. Ale ten šílený 
čas, práci, zodpovědnost a náklady už nikdo vidět 
nechce. Na to si musíte zvyknout a jen se tím bavit.

Jaroslav Dominik, Štítina mezi Opavou 
a Ostravou
Jaroslav Dominik je bývalý ředitel školy ve Štítině, 

trenér volejbalu, kronikář a člen náro-
dopisného souboru Bejatka. Organizuje 
výlety a účastní se tradičního sjíždění 
řeky Opavy. 

Co se u vás děje zajímavého?
Štítina se může pochlubit třeba stoletou 
divadelní tradicí.  Máme tu ochotnický 
kroužek ŠAMU (Štítinská akademie 

múzických umění). Už třikrát v soutěži ochotnic-
kých souborů postoupil do Vysokého nad Jizerou 
na Krakonošův divadelní podzim. Kromě divadla tu 
funguje pěvecký soubor Bejatka, hasiči letos oslavili 
120 let od založení, organizujeme pochod Štítinská 
tatranka a sjezd Opavy na kánoích, tzv. Žbluňk. 
Krom toho máme štítinské Mládenecké.  

Co to je? 
Je to slavnostní přijímání nových členů do Cechu  
mládenců. Mládenec zůstává v Cechu, než se ožení. 
Po tradiční mši jsou Mládenci zbaveni kravat na zna-
mení volnosti a pak musejí prokázat statečnost 
na housenkové dráze. Po křtu Mládenců následuje 
zvedání zasloužilých ženáčů na historickém dřevě-
ném koníkovi. Musejí na koni vypít štamprli a pak 
věnují Mládencům peníze. Každý pohoupaný má 
nárok na mládenecký guláš, který roznášejí místní 
svobodné dívky. Je to krásná akce. <

Máme i sjezd 
na kánoích, tzv. 
Žbluňk.
�

TOHLE
JSOU DUŠE VSI

To nejdůležitější, co potřebuje vesnice na to, aby byla 
živá, jsou lidé. A ne jen tak ledajací, ale ti, co dokážou 
ostatní rozhýbat, inspirovat a nadchnout je pro 
bláznivé věci. Chcete příklady?  
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v sekci Vychytávky / Ke stažení



Babský fotbal: úplatky, kořalka a recese
Živé sele jako úplatek pro sudího, slepý pomezní 
rozhodčí a nezřízený alkoholový doping. Fotba-
lový skandál?! Ani náhodou. Babský fotbal, který 
každoročně pořádají ženy ve Vranovicích u Brna, se 
vymyká všem pravidlům. A tribuny zaplňuje takový 
počet fanoušků, jaký se na běžná utkání místního 
fotbalového klubu nikdy nesejde.

Poslední srpnovou neděli letos už potřetí naběhla 
na pažit vranovického stadionu roztodivná sestava 
ženských. Neváhají se ozdobit natáčkami, culíky 
a pihami namalovanými na nose. „Fotbal jsme 
vlastně nikdy nehrály, pravidla jsou pro nás španěl-
ská ves, ale chceme něco dělat,” vysvětluje front-
manka týmu Gábina Vinická. Stejně jako ona má 
většina svátečních fotbalistek už odrostlé potomky, 
nechybí tu ani padesátnice s vnoučaty. Se sportem 
se většina z nich příliš nekamarádí, ale nechybí 
jim nadšení. Táto, počkej doma!” vyběhla za svým 

mužem z brány gólmanka 
Hana Celnarová, když 
ji přestřelil hlavičkou 
a vpálil gól. K pobavení 
všech přihlížejících ho hnala až 
do poloviny hřiště. Letos ženské vyzvaly 
ke klání místní starší pány. Silnější polovičky 
měly po celou dobu navrch. A to se na důkaz vstříc-
nosti muži obuli do gumáků.

Ke střetům dochází při babském fotbalu často. 
Ženské jdou totiž do boje o míč s bezhlavou vervou. 
Ale někdy svá zranění předstírají. Vědí, že záchranná 
četa je odveze na střídačku pohodlně na dvouko-
láku a ztrátu energie doplní kapačkou s kořalkou. 
Jakmile to odhalili muži, padali na zem jako podťatí 
hromadně. Hlavní rozhodčí – pochopitelně žena 
– zatím uděluje tresty. Za žlutou kartu lok jelzina 
a za červenou fernet. Je to jednostranná taktika 
ve prospěch žen. „Doufáme, že to pány brzy unaví,” 

Ženský tým 
v plné síle

Vranovice leží v soutokové oblasti Jihlavy a Svratky, kousek od Brna. 
Pálava je odsud na dohled. Život vsi ovlivňuje železnice, prochází 
tudy koridor Brno–Vídeň. Vranovice díky němu vstoupily dokonce 
do historie – odehrála se tu vůbec první srážka vlaků v českých 
zemích, a to 7. července 1839. Vranovice nejsou žádná ospalá víska, 
ročně se tu koná na šedesát kulturních a sportovních akcí. 
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KDYŽ TO FUNGUJE
VRANOVICE
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neskrývá sudí ženskou loajálnost.
Penaltového rozstřelu se nakonec účastnila i pří-
tomná děcka. Gólmanky musely pochytat více než 
padesát střel. Ne vždy úspěšně. A výsledek utkání? 
Neznají ho ani hráčky. Není prý podstatný.
S nápadem na babský fotbal přišlo před třemi 
lety náhodné uskupení vranovických žen. Nemají 
ambice povznést svůj fotbalový um na profesionální 
úroveň. Navzdory tomu se snaží nějaký čas před 
utkáním trénovat. „Snaha vždycky je, ale nakonec 
si na tréninku stejně odkopeme jen to nejnutnější. 
Pak naznáme, že není radno podceňovat ani teorii, 
a jdeme ji řešit do hostince,” říká frontmanka bab-
ského týmu Gábina Vinická. <

CO SE DĚJE VE VRANOVICÍCH DALŠÍHO:

Výtečně se tu daří silovým trojbojařům díky 
trenérovi Ivanu Karpíškovi. Jeho klub má až tři 
desítky členů, kteří slaví úspěchy na republiko-
vých mistrovstvích už dvacet let. 

Pořádají se samozřejmě hody a májová. Ve Vra-
novicích je pořádá vždy ročník, který v aktuálním 
roce dosáhl plnoletosti. Májová veselice se 
zachovala z dob, kdy rekruti odcházeli na vojnu 
a loučili se s celou vesnicí. Přestože dnes už 
vojenská služba nehrozí, takzvaná májová se drží 
dál. Lidé ji prožívají jako oslavu jara. A novodobí 
rekruti se svými partnerkami jako generálku 
na hody. 

Ty začínají vždy okázale průvodem obcí i nedělní 
hodovou mší v kostele, nechybí tradiční tanec 
moravská beseda či verbuňk. S nedělním 
večerem ale přichází uvolnění a neobvyklá sóla. 
Letos to bylo například hasičské sólo, kdy stárci 
obdarovávali tanečníky sirkou do klopy, nebo 
rákosníčkové, kteří místo vína nalévali 
do pohárků zelenou. Na takzvané moudré sólo 
vytvořila děvčata na sto padesát papírových 
smotků s citáty klasiků, a obdarovanému tak 
věnovala duchovní povzbuzení. 

Hodové pondělí se vyznačuje velkou uvolně-
ností. Tančí se bosé sólo, v trenkách i podprsen-
kové. Kupodivu i při těchto rozvernostech bývá 
plný parket tanečníků. 

Muži padali jako podťatí.
�



24 

vztah. Pět kilometrů od nás začíná Haná, 
kde ve vesnicích žily bez přerušení celé 
generace. A díky tomu tu fungují spolky, 
lidé mají společné zájmy, mluví spolu. 
Na těch pěti kilometrech poznáte, jak 
rozdílné mohou vesnice být.  

Takže společná historie předur-
čuje společné zájmy?
Krásným příkladem jsou vesnice na jižní 
Moravě, kde se pěstuje víno. Víno tam 
určuje historii, poutá lidi po generace 
k sobě, dává jim kořeny. 

Přinášejí na vesnici život lidé, 
kteří se do ní stěhují?
Záleží na tom, jestli na vesnici chtějí jen 
přespávat, nebo se stát její součástí, 
zapojit se do ní. Platí to pro jakoukoliv 

skupinu lidí, co se na vesnici stěhují. Často jsem 
postřehl, že když se do vesnice přistěhuje jedna 
rodina, tak do ní většinou zapadne. Když se ale 
přistěhuje pět rodin ze stejného prostředí, tak se 
může stát, že vytvoří komunitu, která se bude zbytku 
vesnice stranit, a bude tím pádem vznikat napětí.

Jak vypadá současná česká a moravská ves-
nice v porovnání s dobou třeba před třiceti 
lety?
Nedávno jsem dokončil cyklus fotografi í Lidé 
Vítkovska a při jeho vzniku jsem měl hrozný problém 
nafotit zabijačku. Před dvaceti třiceti lety měla takřka 
každá rodina prasata, dobytek, slepice, pěstovali si 
zeleninu, ovoce. Dnes žijí lidé na vesnici stejně jako 
ve městě. Proč by si pěstovali mrkev na zahradě, 
když si ji mohou koupit v supermarketu. 

Proč to tak je?
Na vesnici je problém s prací. Když vezmu za příklad 
naši obec, tak před dvaceti lety v ní bylo 90 % lidí 
zaměstnáno v zemědělství. Dnes jsou všechna pole 
přeměněná na pastviny. Lidé na vesnici sice žijí, 
ale za prací dojíždějí do města, a přinášejí si tak 

JINDŘICH 
ŠTREIT
VESNICE JE SVĚT

Ačkoliv jeho fotky visí v galeriích po celém 
světě, velká část z nich vznikala v minivesmíru 
české a moravské vesnice, který Jindřich Štreit 
pečlivě dokumentuje už přes čtyři dekády.    

Jeden z vašich cyklů se jmenuje 
Vesnice je svět. Platí ten název?
Platí a stojím si za ním. Jednak proto, 
že všichni lidé, kteří žijí ve městě, 
kdysi žili na vesnici. A pak také 
– všechny problémy, které vidíte 
ve městě, se na vesnici vyskytují 
zrovna tak, ale jsou na ní daleko víc 
vidět. Když se za komunismu ve měs-
tech konaly nesmyslné politické 
sjezdy, tak na vesnici to vypadalo tak, 
že v sále seděl pětičlenný stranický 
výbor a proti němu pět lidí jako pub-
likum. Celé to vypadalo tak bizarně, 
že když jsem to vyfotil, tak mě zavřeli.  

Jaký je rozdíl mezi vesnicí,
která funguje, a tou, která skomírá? 
Těch rozhodujících věcí je několik, ale nejvíc záleží 
na člověku, který tu vesnici vede. Starostování je 
přitom nejnevděčnější povolání na světě. Starostu 
všichni znají a všechno se na něj svede. Když ale 
někdo tento tlak dokáže ustát a zároveň vybo-
jovat pro svou vesnici co nejvíc, tak vesnice žije, 
proměňuje se, lidé spolu mluví, dějí se v ní věci. 
Když starosta bere svou funkci jen jako povolání, tak 
vesnice začne skomírat. 

Co dalšího má vliv na život ve vesnici? Kra-
jina? Podnebí? Půda?
Já žiji ve vsi Sovinec, v podhůří Nízkého Jeseníku. 
Z téhle oblasti byli po celé generace lidé odsouváni 
pryč a stěhovali se tam noví usedlíci. Výsledkem 
toho je, že lidé ke vsi a ke krajině nemají žádný 

Nebylo kde 
nafotit zabíjačku
�
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s sebou městský styl života. Ten je v porovnání s tím 
vesnickým velmi pohodlný. Ono je vůbec potřeba 
si uvědomit, že život na vesnici je nesmírně tvrdý. 
Většinou si s vesnickým životem spojujeme přírodu 
a romantiku. Ano, krajina a příroda na vesnici jsou. 
Ale to, co ve městě považujete za samozřejmé, si 
tam každý musí odpracovat sám. Všechno přivážet, 
vším se zásobit. Když přijde zima a vy nemáte z léta 
nařezané a naštípané dříví, tak si nezatopíte.  

Takže ten ideál Ladovy vesnice s kostelíkem,
kravami a vesničany v krojích už se nevrátí.
Jaká je vesnice budoucnosti?
Myslím si, že ji ještě hledáme. Na začátku jsme 
hovořili o tom, že vesnice je nějakým zmenšeným 
obrazem společnosti, a naše společnost právě teď 
prochází velkými změnami. Kdybych to měl odhad-
nout, tak lidé na vesnici budou žít, ale většina z nich 
bude za prací dojíždět do města. A na zahradě 
nebudou pěstovat brambory, ale růže a vedle nich 
budou mít bazén. Což  je koneckonců model, který 
třeba ve Francii funguje už od devadesátých let. <



26 

Kolik jich je: Pod Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska je organizováno 341 848 
členů v 7903 sborech.
Jak je na vesnici najdete: 
V hasičárně, o víkendu 
na cvičišti, kde skáčou přes 
bariéry a trénují požární 
útok. Večer u čestného stolu 
v hospodě. 

Včelaři
Co to je: Tajemná organiza-
ce pánů včelstev známá pod 
názvem Český svaz včelařů. 
Patří do celosvětové organi-
zace Apimondia a slovanské 
Apislavia.
Co dělají: Ví se, že pěstují 
včely, stáčejí a prodávají 
med. Zbytek je zahalen 
tajemstvím.

VLÁDCI VESNICE
Co by byla vesnice bez organizovaného společenského života?

Zahrádkáři
Co to je: Všude ve světě mají 
zednáře, my máme zahrád-
káře. Prastará organizace, 
která svými kořínky sahá až 
do dob Karla IV. a nerušeně 
bují a vyhání odnože 
dodnes.  
Kolik jich je: Český zahrád-
kářský svaz sdružuje 
na 170 000 členů v 3000 
organizacích a je největší 
nepolitickou organizací 
u nás.
Co dělají: Sdružují se, radí, 
chrání a informují členy 
i veřejnost. Provozují 
moštárny, palírny, pořádají 
zájezdy, výstavy a soutěže 

o nejkrásnější zeleninu. 
Vlastní nakladatelství Květ 
a vydávají měsíčník 
Zahrádkář, který vychází 
v astronomickém nákladu 
100 000 výtisků.
Jak je na vesnici najdete: 
Na zahrádce, v moštárně 
nebo v kulturáku.

Fotbalisté
Co to je: Všechny čutálisty, 
co u nás po trávnících 
běhají, zastřešuje Českomo-
ravský fotbalový svaz. 
Skandály kolem předsedají-
cích ivánků stejně jako lesk 
ligových trávníků mohou 
vesnické kluby povětšinou 
sledovat jen v televizi 
a kopačkami orat hřiště 
okresních, krajských nebo 

přinejlepším divizních 
soutěží. Pokud tedy místní 
družstvo nekoupí šílený 
miliardář.
Kolik jich je: ČMFS sdružuje 
na 4000 klubů a přes 
600 000 hráčů.
Co dělá: Organizuje (nebo se 
o to snaží) český fotbal, jedná 
s mezinárodními organiza-
cemi FIFA a UEFA, pořádá 
rozvětvený žebřík soutěží 
I. liga, II. liga, Česká liga 
a Moravskoslezská liga, 
divize, krajský přebor, 
I. A třída, I. B třída, okresní 
přebor (II. třída), III. třída, 
IV. třída.
Jak je na vesnici najdete: 
Na hřišti. Když tam 
nebudou, hledejte vývěsky se 
jmény Spartak, Hvězda, TJ, 

Dynamo nebo podobnými 
dynamickými tituly. Večer 
v hospodě u stolu, nad 
kterým visí barevné vlaječky 
a zarámované diplomy 
s nápisem „Za účast“.

Dobrovolní hasiči
Co to je: Jednotky chla-
píků a ostrých dam, kteří 
v případě nouze naběhnou 
do hasičárny a rozdají si to 
s každým fajrákem. A nic 
za to nedostanou. 
Co dělají: Když hoří, tak 
zasahují společně s profi ha-
siči. Jinak pořádají oblíbené 
hasičské bály a účastní se 
soutěží, které plní vesnici 
řevem motorových čerpadel. 
Také ale mají svou vlastní 
pojišťovnu. 

Kolik jich je: Pod Sdružením m
hasičů Čech, Moravavavy ay ay  SlS ez-
ska je organganangangang izoizozoizováno 341 848
členů v 7903 sborech.
Jak je na vesnici najdete: 
V hasičárně, o víkendu 
na cvičišti, kde skáčou přes
bariéry a trénují požární 
útok. Večer u čestného stolu 
v hospodě. 

Včelaři
Co to je: Tajemná organiza-
ce pánů včelstev známá pod 
názvem Český svaz včelařů. 
Patří do celosvětové organi-
zace Apimondia a slovanské
Apislavia.
Co dělají: Ví se, že pěstují 
včely, stáčejí a prodávají 
med. Zbytek je zahalen 
tajemstvím.

VLÁDCI VESNICE
Co by byla vesnice bez organizovaného společenského života?

Zahrádkáři
Co to je: Všude ve světě mají 
zednáře, my máme zahrád-
káře. Prastará organizace, 
která svými kořínky sahá až
do dob Karla IV. a nerušeně
bují a vyhání odnože 
dodnes. 
Kolik jich je: Český zahrád-
kářský svaz sdružuje 
na 170 000 členů v 3000 
organizacích a je největší 
nepolitickou organizací 
u nás.
Co dělají: Sdružují se, radí, 
chrání a informují členy
i veřejnost. Provozují 
moštárny, palírny, pořádají 
zájezdy, výstavy a soutěže

o nejkrásnější zeleninu. 
Vlastní nakladatelství Květ
a vydávají měsíčník 
Zahrádkář, který vychází 
v astronomickém nákladu 
100 000 výtisků.
Jak je na vesnici najdete:
Na zahrádce, v moštárně
nebo v kulturáku.

Fotbalisté
Co to je: Všechny čutálisty, 
co u nás po trávnících 
běhají, zastřešuje Českomo-
ravský fotbalový svaz.
Skandály kolem předsedají-
cích ivánků stejně jako lesk
ligových trávníků mohou 
vesnické kluby povětšinou
sledovat jen v televizi 
a kopačkami orat hřiště 
okresních, krajských nebo

přinejlepším divizních 
soutěží. Pokud tedy místní 
družstvo nekoupí šílený 
miliardář.
Kolik jich je: ČMFS sdružuje 
na 4000 klubů a přes
600 000 hráčů.
Co dělá: Organizuje (nebo se
o to snaží) český fotbal, jedná 
s mezinárodními organiza-
cemi FIFA a UEFA, pořádá 
rozvětvený žebřík soutěží 
I. liga, II. liga, Česká liga
a Moravskoslezská liga,
divize, krajský přebor, 
I. A třída, I. B třída, okresní 
přebor (II. třída), III. třída, 
IV. třída.
Jak je na vesnici najdete:
Na hřišti. Když tam
nebudou, hledejte vývěsky se 
jmény Spartak, Hvězda, TJ, 

Dynamo nebo podobnými
dynamickými tituly. Večer 
v hospodě u stolu, nad 
kterým visí barevné vlaječky 
a zarámované diplomy
s nápisem „Za účast“.

Dobrovolní hasiči
Co to je: Jednotky chla-:
píků a ostrých dam, kteří 
v případě nouze naběhnou 
do hasičárny a rozdají si to 
s každým fajrákem. A nic 
za to nedostanou. 
Co dělají: Když hoří, tak 
zasahují společně s profi ha-
siči. Jinak pořádají oblíbené 
hasičské bály a účastní se
soutěží, které plní vesnici
řevem motorových čerpadel. 
Také ale mají svou vlastní 
pojišťovnu.
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Kolik jich je: Víc než 46 tisíc 
lidí a několik desítek miliard 
včel. Svaz sdružuje přes 
97 % všech včelařů u nás. 
Kde je najdete: Na okrajích 
lesů a řepkových polí, 
v okolí pestře pomalovaných 
maringotek. 

Rybáři
Co to je: Sdružení rybářů, co 
nemají rádi, když se kolem 
jejich rybníků ochomýtá 
někdo jiný. 
Co dělají: Ve stanovách 
mají spoustu úkolů, jako 
vykonávání rybářského 
práva, provozování akvakul-
tury, metodickou pomoc, 
výchovu dětí a tak podobně. 
V podstatě to ale znamená, 
že chodí na ryby, prodávají 

rybářské lístky a pořádají 
závody. Také vydávají 
časopis Rybářství a více či 
méně legálními prostředky 
bojují s pytláky. 
Kolik jich je: Dělí se na Český 
rybářský svaz (Čechy 
a severní Morava) – 254 000 
členů a Moravský rybářský 
svaz ( jižní Morava) – 73 000 
členů.
Kde je najdete: U místního 
rybníka. Připravte se ale, že 
vás od něj vyhodí.  

Myslivci
Co to je: Parta chlapíků, 
co má ve skříni brokovnici. 
Říká se jim  Českomoravská 
myslivecká jednota. 
Co dělají: Ve stanovách mají 
hlavní dva úkoly: rozvoj 

myslivosti a ochranu přírody. 
To znamená, že v lese postaví 
krmelec, kam se chodí zví-
řátka najíst, a kousek od něj 
posed, odkud se ta zvířátka 
střílí. V zimě pak ještě 
uspořádají myslivecký bál, 
kde je hlavní cena tomboly 
zastřelené zvířátko. 
Kolik jich je: Jde o hodně 
rozvětvenou organizaci, 
která zahrnuje třeba i so-
kolníky, trubače, fotografy, 
Videoklub ČMMJ, Klub 
Přátel ČMMJ a další. Celkem 
má asi 90 000 členů. Kromě 
toho existují i samostatné 
spolky jako Myslivecká ma-
tice česká nebo Safari Club 
International Bohemia, ze 
kterých si jednotní myslivci 
dělají legraci.  

Kde je najdete: Během 
lovecké sezony se orientujte 
podle zvuku výstřelů a chro-
potu umírající zvěře. Mimo 
ni většinou v hospodě, kde 
se baví o fl intách. 

Spolky mají krabici. 
Chceme říct tradici. 
A proto mají i derby. 
Teda erby. 

Kolik jich je: Víc než 46 tisíc 
lidí a něněněkolkokok ik desítek miliard 
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práva, provozování akvakul-
tury, metodickou pomoc, 
výchovu dětí a tak podobně. 
V podstatě to ale znamená, 
že chodí na ryby, prodávají 

rybářské lístky a pořádají 
závody. Také vydávají 
časopis Rybářství a více či
méně legálními prostředky 
bojují s pytláky. 
Kolik jich je: Dělí se na Český 
rybářský svaz (Čechy
a severní Morava) – 254 000 
členů a Moravský rybářský 
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rybníka. Připravte se ale, že
vás od něj vyhodí. 

Myslivci
Co to je: Parta chlapíků, 
co má ve skříni brokovnici. 
Říká se jim  Českomoravská
myslivecká jednota. 
Co dělají: Ve stanovách mají :
hlavní dva úkoly: rozvoj

myslivosti a ochranu přírody. 
To znamená, že v lese postaví 
krmelec, kam se chodí zví-
řátka najíst, a kousek od něj
posed, odkud se ta zvířátka
střílí. V zimě pak ještě 
uspořádají myslivecký bál, 
kde je hlavní cena tomboly 
zastřelené zvířátko. 
Kolik jich je: Jde o hodně 
rozvětvenou organizaci, 
která zahrnuje třeba i so-
kolníky, trubače, fotografy, 
Videoklub ČMMJ, Klub
Přátel ČMMJ a další. Celkem 
má asi 90 000 členů. Kromě
toho existují i samostatné 
spolky jako Myslivecká ma-
tice česká nebo Safari Club 
International Bohemia, ze
kterých si jednotní myslivci 
dělají legraci.  

Kde je najdete: Během 
lovecké sezony se orientujte 
podle zvuku výstřelů a chro-
potu umírající zvěře. Mimo 
ni většinou v hospodě, kde
se baví o fl intách. 

Spolky mají krabici.
Chceme říct tradici.
A proto mají i derby. 
Teda erby. 
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Černobílé fotky v tomhle 
tématu jsou od Jindřicha 
Štreita. Jestli je máte rádi tak 
jako my, další najdete v jeho 
publikaci Retrospektiva 
a na www.jindrichstreit.cz

Černobílé fotky v tomhle
tématu jsou od Jindřicha
Štreita. Jestli je máte rádi tak
jako my, další najdete v jeho 
publikaci Retrospektiva 
a na www.jindrichstreit.cz
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Nepřipadáte si na vítězství moc malí? 
Lidi, kteří říkali, co že v tom Tučíně máme tak 
zvláštního, že jsme vyhráli, pochopili až po návštěvě 
několika akcí. V obci máme abnormálně bohatý 
kulturní, společenský a sportovní život. 

Stala se z vás díky vítězství obec-celebrita?
Lidi si zvykli na návštěvy zájemců o prohlídku obce 
včetně médií a dělají to, co jsou zvyklí. Obec navští-
vilo v průběhu roku asi 12 autobusových zájezdů. To 
se dá vydržet. 

Co plánujete dál?
Budeme mít naučnou stezku 
kolem obce, včetně vyhlídky 
v podobě větrného mlýna, 
který v minulosti v obci stával. 
Oprava čeká školku, vybudují 
se odpočinková místa a dětská 

hřiště na návsi, zvonice dostane novou střechu. Vše 
by mělo být hotovo do konce listopadu. 

Jak se u vás lidi scházejí? 
Ve vsi funguje devět spolků včetně Mladých zahrád-
kářů a dětského country tanečního souboru Divoké 
růže. Nejaktivnější je spolek Sešlost obecních nad-
šenců  a hasiči. Své spolky mají i ženy a dámy, dobře 
funguje klub šipkařů a klub malé kopané. Tradicí se 
stal Tučínský špekáček – festival country, tramp-
ské a folkové muziky. V Tučíně se lidi taky skládají 
na velký společný novoroční ohňostroj. Momentálně 
je naším symbolem vláček Tučolíno, který Nadšenci 
vyrobili sami pro obec, a vlastní mince 1 Tučňák. 

Soutěž Vesnice roku se u nás pořádá od roku 1995. 
Mrkli jsme se na jejího aktuálního vítěze, obec Tučín 
v Olomouckém kraji. Tučín má něco okolo pěti set 
obyvatel. S takovým počtem by člověk čekal, že 
život v obci nebude žádný odvaz. Jenže starosta Jiří 
Řezníček to vidí jinak.

Dobře funguje 
klub šipkařů 
a malé kopané
�

ČÍM PROŠLA ČESKÁ 
VESNICE

Náš venkov je hodně rozdro-
bený a demografové i socio-
logové si nad tím dlouho 
lámali hlavu, aby nakonec 
usoudili, že je to důsledek 
přirozeného vývoje, 
a nechali to tak. Státní 
úředníci tak smířliví nebyli 
a v 70. letech vytáhli do boje 
proti minivesnicím 
s takzvanou střediskovou 
soustavou obcí. Ta direk-
tivně určila, které obce 
budou plnit důležité funkce 
a dostávat na to tučné 
dotace a z kterých se stanou 
pouhými přidruženými 
satelity. Po dvaceti letech se 
ukázalo, že to celé byl 
nesmysl. 

V 90. letech se kolonizované 
vesnice začaly houfně 
odtrhávat a dodnes, přes 
všechny problémy, které 
plynou z miniaturních 

rozpočtů a malého vlivu 
v regionální politice, takřka 
neexistují vesnice, které by 
se chtěly slučovat zpátky. 
Velké drobení v 90. letech 
nepostihlo vesnice jen 
navenek, ale rozložilo je 
stejně důkladně i zevnitř. 
Po pádu socialistického hos-
podaření totiž došlo 
ve vesnickém životě k jedné 
zásadní změně. Rozpadla se 
JZD, která patřila do té doby 
k hlavním zaměstnavatelům 
na vesnici. Lidé, kteří byli 
zvyklí vídat se každý den 
v práci, odpoledne přes plot 
a večer v hospodě, se 
najednou stýkali jen v té 
hospodě. Pokud tedy vinou 
špatné ekonomické rozvahy 
hostinského nezkrachovala. 
Vesnice ztratila funkci místa, 
kde se chodí do práce, a čím 
dál tím víc se přetváří 
na místo, kde lidé především 
bydlí a za prací dojíždějí 
do měst.

VESNICE
ROKU
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Pochovávání basy
Kde: Všude, kde se drží 
tradice masopustních 
průvodů
Kdy: Konec února
Divný masopustní obřad, při 
kterém místní muzikanti 
vystrojí slavnostní pohřeb 
zesnulému kontrabasu. 
Kapelník nebo místní 
policajt přednáší tklivou řeč 
ve smyslu: Na vědomodosť 
sa dává táto smutná zpráva. 
Smutná je muzika, plače 
všecka chasa, lebo nám 
umřela naše drahá basa.  

Gulášovka 
Miroslav
Kde: Miroslav na Znojemsku
Kdy: Listopad
Společenský večer s ochut-
návkou asi 40 druhů nejrůz-
nějších gulášů a gulášových 
polévek.

Babiččin víceboj
Kde: Dolní Žandov
Kdy: Březen
Soutěž tříčlenných družstev 
ve třech disciplinách – 
štupování ponožky, žehlení 
košile obyčejnou žehličkou 
a příprava těsta na nudle.

Žabí běh
Kde: Prachov u Jičína
Kdy: Březen
Běh, skákání, lezení nebo 
chůze po určené trati. Každý 
závodník předem odhadne 
čas, za který trať zdolá. 
Vyhrává nejpřesnější 
odhadce.

Vynášení Mařeny
Kde: Kajlovec u Hradce 
nad Moravicí a leckde jinde
Kdy: Smrtná neděle
Průvod nese figury Smrti 
(Mařeny) a Smrťáka 
(Mařáka) po vsi ke kravínu, 
kde je spálí a mají z toho 
radost.

Kam se poděl ovčí 
kožíšek Stožec
Kde: Stožec na Prachaticku
Kdy: Červenec
Copak je to rouno 
a krample? Proč je ta vlna 
tak mastná? Praní, česání, 
předení a tkaní u ovečky 
Rozárky.

Papírový svět 
Kde: Polička
Kdy: Červenec
Slet české origami společ-
nosti. Skládání a vystavování 
všeličeho z papíru. 

Dožická trakto-
riáda
Kde: Dožice u Nepomuku
Kdy: Červenec
Sjezd domácky vyrobených 
a upravených traktorů. 

Slavnosti slámy 
Kde: Radvánovice u Turnova
Kdy: Srpen
Třídenní oslavy slámy. 
Slaměný hrad, bludiště 
v kukuřičném poli, stavba 
soch ze slámy.  

Pečení u obecní 
pece
Kde: Lenora
Kdy: Červen
Pečení chleba, koláčků 
a lenošských placek
u obecní pece. 

Neckyáda
Kde: Koštov (a leckde jinde)
Kdy: Srpen
Plavba bizarních plavidel 
po řece Bílině. Letos se 
zúčastnily včelí úl, parník, 
tank, hrobka, drak, boxerský 
ring a putyka.

Na venkově se děje spousta zajímavých věcí. I když si
odmyslíme skákání na zábavě a tanec na fotbale. 

NEJDIVNĚJŠÍ
AKCE NA VSI

Obojživelníci 
a plazi nejen 
Českého ráje
Kde: Prachov
Kdy: Srpen
Setkání přátel obojživelníků 
a plazů.

Divoká plavba 
Baška
Kde: Kunčičky u Bašky
Kdy: Srpen
Soutěž konstruktérů fanta-
zijních korábů, výstředních 
lodí a netradičních plavidel 
na přehradě Baška.

Šlapání zelí
Kde: Břestek u Uherského 
Hradiště
Kdy: Září
Slavnost šlapání zelí, 
dobrého jídla a muziky.

Holovouský 
malináč
Kde: Holovousy na Jičínsku
Kdy: Říjen
Slavnosti věnované odrůdě 
jablek Holovouský malináč. 
Soutěž o nejlepší štrúdl, 
plavení koní a další legrace.

Žehnání vínu
Kde: Čejkovice 
Kdy: Prosinec
Tradiční požehnání mladým 
vínům doprovázené zpěvem 
mužského pěveckého sboru.



Téma
Stáhněte si omalovánku v pdf na www.cilichili.cz 

v sekci Vychytávky / Ke stažení
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FOLKÓR

Tak trochu město, tak trochu 
ves. Pohodlné šaty z tepláko-
viny krásně rozněžní folkórní 

výšivka. Gumové lodičky 
přidají na vtipu a králičí 
kabelka pojme všechny 

kořínky a bylinky, co najdete 
cestou.  

Šaty, La Femme Mimi, 
2190 Kč

Lodičky, La Femme Mimi, 
2000 Kč

Kabelka, H&M, 399 Kč
Čelenka, Julius Fashion

Shop, 590 Kč
Náušnice, La Femme Mimi, 

590 Kč

X

Česká ves je studna módní inspirace. Trendy 
se přece nemusejí rodit na ulicích přeplněných 
velkoměst a v hlavách pološílených návrhářů. 

Foto: www.coco-rococo.com, make-up a vlasy: Nina Macháčková,

produkce a styling: Daniela Šimková a Natálie Veselá 

Děkujeme restauraci Vozovna Stromovka za poskytnutí zázemí.

Vesnický 
román
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LOVECKÁ SEZONA

Myslivecká uniforma je svěží 
alternativou ke klasickému 
obleku. Do města se vám 
bude hodit kamufláž ve 

formě trička s graffiti 
potiskem. Za klobouček 
péro z bažanta, a můžete 

vyrazit. 

Oblek, Lovecké potřeby, 
4990 Kč

Triko, Reserved, 399 Kč
Brož Strom, Julius Fahion 

Shop, 450 Kč
Klobouk, 

Lovecké potřeby, 560 Kč
Odznak na klobouku, 
Lovecké potřeby, 55 Kč
Dalekohled, Lovecké 

potřeby, 2000 Kč

S
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DOJIČKA

Na ženském těle a s dívčími 
doplňky budou i prach-

sprosté montérky neuvěři-
telně sexy. Volné laclové 

džíny nosí kdekdo, vy 
můžete tenhle trend 

dotáhnout do důsledků. 
A klidně i do opery. Tečka.  

Šátek, Zara, 399 Kč
Blůzka, Reserved, 699 Kč

Montérky, pracovní oděvy 
Červa, info na webu
Náramky, Reserved, 

49 Kč/kus
Pásek, Reserved, 399 Kč

Květina, stylistčina vlastní

j
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VE VATĚ

Hiphopová móda fandí 
pohodlí. My fandíme vaťáku. 
Je to léty prověřená klasika 
a v novém podání dodá za 
málo peněz hodně muziky. 
Bude vám teplo, a přesto 
budete mimořádně cool.  

Vaťák, pracovní oděvy 
Červa, info na webu

Mikina, Adidas Original 
Store, 1499 Kč

Tepláky, Adidas Original 
Store, 1499 Kč

Tenisky, Adidas Original 
Store, 3090 Kč

Brýle Black Flys, Mystic 
Skates, 1690 Kč

Čepice, pracovní oděvy 
Červa, info na webu

Sluchátka, pracovní oděvy 
Červa, info na webu

t
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HOLKA S PYTLEM

Slušel by vám i pytel? Tak si 
ho zkuste vzít rovnou na 
ples. Nikdo vás nepře-

hlédne. Sukni jsme ušili 
z juty z obchodu pro kutily 

a pro jistotu doplnili 
holínkami. To aby bylo úplně 

jasné, odkud že to naše 
popelka dorazila.  

Bundička, Fashion Station 
Outlet, 350 Kč

Brož Jelen, Julius Fashion 
Shop, 650 Kč

Sukně: Juta, Kutil, 45 Kč/m
Stuha v pase, galanterie, 

100 Kč/m
Spodnička, Twomen, 

750 Kč
Punčocháče, H&M, 299 Kč

Holínky, pracovní oděvy 
Červa, info na webu

h

ADRESÁŘ: Adidas Original Store, Jungmannova 34, P-1; ČERVA Export Import a.s., www.cerva.com; Fashion Station Outlet, Štefánikova 33, P-5; H&M, Václavské nám. 19, P-1; 

Julius Fashion Shop, Ostrovní 20, P-1; Kutil, Vítězná 10, P-1; La Femme Mimi, Štěpánská 51, P-1; Laterna Magika, www.laterna.cz; Lovecké potřeby, Mariánská 24, P-4; Mystic Skates, Štěpánská 31, P-1; 

Reserved, OC Paladium, Náměstí Republiky 1, P-1; Twomen, www.twomen.cz; Zara, Na Příkopě 15, P-1



www.klenotyaurum.cz

Šperky nejsou
hřích
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Dobrý den, mluvte na mě, prosím, jako na dítě, 
nebo se ztratím.
Dobře, pokusím se.

Vzpomenete si na svůj první počítač?
Úplně první? Ale jo, PMD 85 – byl černobílý 
a vyznačoval se tím, že už uměl programovací jazyk 
Basic. Bylo to v roce osmdesát něco a já na něm hrál 
Manic Miner; hru, ve které pobíhá horník bludištěm 
a žerou ho tam potvory.

Tehdy začala vaše láska k počítačům?
Do té doby jsem chtěl dělat ošetřovatele v zoo, ale 
když přišel počítač, najednou jsem měl jasno. A brzy 
jsem začal programovat.

To zní tak jednoduše! Mě by v dětství ani nena-
padlo začít něco programovat...
Jenže mě vždycky fascinovalo, když jsem dokázal 
pochopit nějaký problém. A tak jsem chtěl vědět, 
jak počítač pracuje. Poprvé se tahle moje vlastnost 
projevila, když jsem chtěl zjistit, jak fungují naše 
kukačkové hodiny – zkoumal jsem je tak dlouho 
a urputně, že už si pak nikdy nezakukaly.
 

Sedíte občas několik dnů a nocí v kuse před 
monitorem?
Stávalo se mi to. A přiznám, že se to občas stane 
dodnes – nějaká hra mě chytne na celý víkend, 
ale potom tahle vášeň na několik dalších měsíců 
opadne.

Jaké hry dnes hrajete?
Ty s příběhem. Moc mě nebaví jen chodit a střílet, 
chci vyprávění, které má nějaký vývoj – ve stylu 
knížky. Vždycky mě hodně bavily třeba hry Fallout, 
apokalyptické příběhy z vybombardované země.

A řeknete si někdy, tak, a teď si od počítačů 
a od internetu na pár dní povinně odpočinu?
Moc často ne, protože u počítače dovedu relaxo-
vat – bezduše na něco klikám a tím si odpočinu. Ale 
na Silvestra před čtyřmi lety jsem byl na velblou-
dech v Tunisku, tam internet nebyl, a cítil jsem se 
příjemně. Takže to zvládám.

No a teď se pustím na tenký led, opravdu mluvte 
jak s miminem. V létě jste se prý stal jedním ze 
sedmi expertů, kteří mají klíče od světového inter-
netu. Mně celá ta zpráva připadá šílená, vůbec jí 
nerozumím. Není to jen nějaký reklamní trik?
Částečně to jako reklama vzniklo. >

Bezpečnost světového internetu střeží sedm lidí. Jedním z nich 
je internetový expert Ondřej Surý (33) ze sdružení CZ.NIC. 
Jako počítačový analfabet jsem si jeho jméno nejdřív vygoo-
gloval. Našel jsem fůru odkazů. Bohužel jsem z nich vůbec nic 
nepochopil…
Text: Goča Komárek Foto: Michael Kratochvíl

Český pán 
internetu
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Ondřej Surý (* 1977), 
vedoucí výzkumného týmu 
Laboratoře CZ.NIC
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Rozhovor

Třeba jsem se dočetl, že jste ten klíč od internetu 
dostal někde v tajných amerických bunkrech!
Když mí britští kolegové tuhle zprávu vydali, tak 
lehce nadsadili. Ty bunkry jsou tak tajné, že orga-
nizace ICANN, která je spravuje, má jejich přesnou 
adresu na webu. 

A prý vám před vstupem kontrolovali oční 
duhovky!
To taky není úplná lež, skenery tam byly, ale při mé 
návštěvě je ani jednou nepoužili. 

Proč jste se stal klíčníkem?
Pracuju ve sdružení CZ.NIC, kde se zabýváme 
technologií DNSSEC.

Teď jsem se ztratil.
Prostě zabezpečujeme domény.

A doména, to je třeba www.cilichili.cz?
Přesně tak, a na tuhle doménu by mohl zvenku 
někdo zaútočit, čemuž protokol DNSSEC zabraňuje.

To je perfektní. Takže internet je teď díky vám 
a nějakému DNSSEC bezpečný?
Úplně bezpečný nebude nikdy, ale bezpečnější jo.

A k čemu jsou klíče?
Teď mě zkuste vnímat: internetové domény mají 
nějakou hierarchii. My, Češi, máme doménu „.CZ“, 
pak je třeba švédská doména „.SE“ anebo známá 
„.COM“. A všechny tyhle domény jsou spojené 
do takového stromečku, na jehož vrcholu je jedna 
neviditelná tečka. A to je takzvaná kořenová zóna. 

Něco jako internetový pánbůh?
V podstatě. Centrální místo. Kdyby přestalo fun-
govat, tak přestane fungovat i všechno pod ním. 
A správcem téhle kořenové zóny je právě organizace 
ICANN, která mě pozvala do městečka Culpeper 
ve Virginii, kde se završil proces podpisu té koře-
nové zóny. Hledali důvěryhodné zástupce interne-
tové komunity a sdružení CZ.NIC nominovalo mě.

Co se pak ve Virginii dělo doopravdy?
Třeba to zabezpečení bylo opravdu na vysoké 
úrovni.

A mělo nějaký smysl?
Mělo. Kořenová zóna je důležitá. Je třeba ukázat, že 
je dobře zabezpečená.

Ale bunkr to není...
Obyčejný barák taky ne. Je to klimatizované 
technologické centrum, do kterého se umísťují 
servery, a ICANN si tam nechal vybudovat speciální 
místnost, která má ještě vyšší úroveň bezpečnosti 
– tam je například ocelová mříž ve zdech, aby se 
do té místnosti nedalo jednoduše probourat. Jsou to 
vlastně dvě klece, v té menší jsou trezory. V jednom 
z nich je speciální zařízení, které se jmenuje Hard-
ware Security Module, a v něm jsou uložené ty klíče.

Jak to vypadá?
Je to taková krabička, se kterou kdyby člověk třísk-
nul, tak se vymaže obsah. A kdyby se příliš zvýšila 
nebo snížila teplota v místnosti, tak taky – je prostě 
chráněná, aby se z ní klíče nedostaly. 

Kdyby se někdo dostal k obsahu té krabice, způ-
sobil by katastrofu?

Z dostupných nástrojů mohu doporučit DNSSEC Tools nebo ZKT. Určený HSM je kryptoakcelerátor Sun SCA6000.
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CO JE VLASTNĚ 
TECHNOLOGIE DNSSEC?

DNSSEC je rozšíření 
systému DNS, které zvyšuje 
bezpečnost služby doméno-
vých jmen.

Principem DNS je překlad 
jmenných internetových 
adres, jako například www.
cilichili.cz, na adresy číselné, 
kterým počítače rozumějí 
a jejichž pomocí dokážou 
zajistit zobrazování 
webových stránek, odesílání 
e-mailů, telefonování 
po internetu a další běžné 
internetové služby.

DNSSEC zvyšuje bezpeč-
nost při používání DNS tím, 
že brání podvržení 
falešných, pozměněných či 
neúplných údajů o doméno-
vých jménech. 

Je to taková krabička, se 
kterou kdyby člověk třísknul, 
tak se vymaže obsah
�

Mohl by zaútočit na to, co jsme se poslední dobou 
snažili zabezpečit, dokázal by podvrhnout odpo-
vědi... Je to podobné, jako byste měl digitální podpis 
a kvalifi kovaný certifi kát, někdo by vám to ukradl 
a digitálním podpisem se pak podepisoval za vás.

Takže by vytvořil chaos a mohl by ve velkém krást?
To zase ne, ale oslabil by zabezpečení, které jsme 
nastavili a podpisem kořenové zóny zapnuli.

Co má na starosti ta vaše parta sedmi držitelů 
klíčů?
Nás sedm bylo přítomno vůbec první ceremonii, 
kde se hlavní klíč ke kořenové zóně vytvořil. A teď 
držíme v rukou bezpečnostní klíč, kterým je zašifro-
vána jeho záloha.

Jak si mám ten klíč 
představit?
Nejlépe jako bílou 
kreditní kartu, která 
má na sobě čip. Nás 
sedm drží v rukou 
tyhle karty, na kterých 
je heslo, a když se nás 
sejde pět, tak můžeme 
zálohu hlavního klíče 
odšifrovat.

Takhle nějak to je přece s korunovačními klenoty!
Ano, české korunovační klenoty jsou taky zamčené 
a pro jejich otevření se musí sejít sedm lidí, z nichž 
každý má jiný klíč, a odemykat musí všichni naráz 
– je to podobné... Kdyby došlo k nějaké havárii hlav-
ního klíče kořenové zóny, kdyby přestala ta zařízení, 
ve kterých je teď uložený, fungovat, tak se nás musí 
sejít pět, abychom ho nahráli do nové krabičky. >

ONDŘEJ SURÝ (*1977), 

Jako vedoucí Laboratoří 
CZ.NIC je odpovědný 
za pětičlenný tým, jehož 
hlavním úkolem je hledat 
možné problémy spojené 
s bezpečností a stabilitou 
internetu a vyvíjet vlastní 
nástroje na rozvoj interne-
tové infrastruktury.

Potřebné znalosti získal 
studiem informatiky 
na Matematicko-fyzikální 
fakultě Univerzity Karlovy.

Zkušenosti ze světa interne-
tových domén nasbíral 
během práce ve společnosti 
ACTIVE 24 (dříve Globe 
Internet) v letech 1998 až 
2005.

Ve sdružení CZ.NIC pracuje 
od roku 2005. Od roku 2007 
dálkově studuje psychologii 
a sociologii na Fakultě 
so ciálních studií Masarykovy 
univerzity.

Rád plave a jezdí na kole, 
plynně mluví anglicky. 

Ano, do budoucna počítáme i s použitím NSEC3.
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Ta důležitá krabička, Hardware Security Module, 
jak vy říkáte, je jenom jedna?
Jsou čtyři a všechny v sobě mají identickou kopii 
hlavního klíče. Ale kdyby všechny přestaly z něja-
kého důvodu fungovat, tak se vezme pátá krabice, 
kterou bychom zinicializovali našimi klíči-kartičkami. 
Nahráli bychom zálohu a zase by se obnovil provoz.

Může se taková havárie někdy stát?
Osobně se domnívám, že ne. Ještě si tak dovedu 
představit, že dojde k chybě, že bude něco špatně 
naprogramované, ale nemyslím, že by třeba mohlo 
dojít k teroristickému útoku a k fyzické destrukci 
těch zařízení.

Takže uznáváte, že ten klíč je jenom symbol...
Je to další úroveň zabezpečení, kdyby snad 
k něčemu došlo. Ale bude moc dobře, když ho nikdy 
nebudeme muset použít.

Kde ho máte?
Uložený v bance, v bezpečnostní schránce.

A zůstane vám navždy?
Na pět let – pak proběhne další ceremonie. Do té 
doby mě budou jednou ročně kontrolovat, jestli 
mám pořád tu kartu v držení.

To jim budete posílat fotky?
Ano, třeba svoji kartu vyfotím 
s dnešními novinami. Pak ji 
zase na rok vrátím do bezpeč-
nostní schránky, a to je celé.

Znamená pro vás celá ta 
akce s klíčem něco důleži-
tého? Zbohatnete? Jste teď 
slavnější?
Nezbohatnu, ta funkce 
je čestná. Ani kdovíjakou 
prestiž mezi odborníky mi to 
nepřineslo, v naší komunitě 
se na medaile nehraje. Je to 
jen taková pochvala, důkaz, 
že jako CZ.NIC máme dobré 
jméno, že jsme aktivní. Mimo-
chodem Česká republika má 

v současnosti na celém světě nejvíc domén zabez-
pečených technologií DNSSEC, překročili jsme číslo 
100 tisíc – to je sedmina všech českých domén!

Mně už to stačí, děkuju. Pane Surý, jste schopný 
žít i s lidmi, kteří se v počítačích nevyznají?
Vzhledem k tomu, že jsem se právě oženil... Jsem.

Vaše manželka je odbornicí na internet?
Není. Ta mojí práci úplně nerozumí.

A uměla by vysvětlit, co je to DNSSEC?
Myslím, že ani to asi ne.

Opravdu děkuju. 
Poněkud jste mě 
uklidnil. <

Třeba svoji kartu vyfotím 
s dnešními novinami.
�

Na Linuxu lze dnes 
použít tři řešení: Bind9 
(minimálně 9.5.0-P2), 
NSD a nový rekurzivní 
DNS server Unbound.
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V Austrálii je to na silnicích nalevačku
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jednoduchým dýchacím šachtám. Všechno vypadá 
jako z levných sci-fi  fi lmů. Rozhledna připomíná 
létající talíř, na jednom z náměstí leží kosmická loď. 
Nejspíš pozůstatek po natáčení tří dílů dryáku Šílený 
Max. Dole v podzemí jsou i knihkupectví a kostely. 
„Často se stává, že se soused prokope k druhému 
do ložnice. To je pak poprask,“ dodává barman 
v hospůdce k vzezření jeskynní sluje. Dávám si 
jedno na kuráž, čímž skoro plním přání místního 
nebožtíka. „Dejte si na mě panáka!“ zní epitaf vyrytý 
do padesátilitrového soudku-náhrobku na místě 
posledního odpočinku Karla Bratze na zdejším hřbi-
tově. Přijel sem z Německa, zbohatl a uchlastal se. 

MEZI OPÁLOVÝMI ŠACHTAMI 
Na samotných nalezištích nemá nikdo pevnou půdu 
pod nohama. Spousta lidí už tam zařvala pádem 
do hluboké šachty. Při noodlingu, tedy hledání 
opálů na haldách, se mi blyštivý kamínek taky 
podaří objevit. Profesionálové hledají vybaveni auty 
přizpůsobenými pro přesívání písku či sedí v marin-
gotkách, kde polodrahokamy vybírají pod ultračer-
veným světlem. Méně movitým horníkům nezbývá 

než vzít krumpáč, lopatu a tvrdě si máknout. 
„V roce 1914 se sem tři muži s klukem vypravili 

hledat zlato. Zanedlouho se jim kluk ztratil 
a po návratu vytáhl z kapsy pár opalizujících 
kamenů. O týden později byl vykolíkován 
první zábor, ale rozsáhlejší těžba začala 
až po první světové válce, kdy sem přijeli 
demobilizovaní vojáci,“ dá mi lekci místní 
historie  obchodník s opály. Jejich ceny se 

prý určují podle barvy či velikosti. Ten můj 
ohodnotí na sedm dolarů. >

  Země
V úplném středu Austrálie leží monolit, který někdy vypadá jako pulzující 
srdce. Hlavně když slunce drandí po obloze plné mraků. Za jeho aortu by 
se dala brát cesta napříč pustinou. Tu jsem absolvoval.  
Text: Jan Drtil Foto: Profi media

Prostředkem Austrálie vede dlouhá Stuartova 
dálnice. Je pojmenována po jednom z průzkumníků 
minikontinentu. Kolem se rozprostírá poušť anebo 
buš. Právě tady vznikají trampské příběhy moder-
ního ražení. „Nedávno za námi přišel domorodec, 
kterej měl za sebou kolem dvou set kilometrů. Byl 
hladovej, žíznivej a měl s sebou jen bederní roušku 
a starý vydání Playboye. S klukama jsme si říkali, 
že si při cestě alespoň sexu užil dosytosti,“ vypráví 
cestář, co zrovna látuje díry na dálnici asfaltovými 
záplatami, když vyrážím do pustiny. V batohu toho 
mám požehnaně, slunce začíná dost grilovat, a tak 
jdu, mávnu palcem a hned jedu. 

MĚSTO TUNELÁŘŮ 
Futuristická zastávka uprostřed pouště se jmenuje 
Coober Pedy. V jazyce místních to znamená díra 
v zemi od bílých mužů. Aby ne, když jde o jedno 
z největších nalezišť opálů na světě. Kolem se 
nachází zhruba 250 000 šachet a v některých bydlí 
místní obyvatelé. A vůbec nejde o blbý nápad. 
V rozpáleném dni, kdy se teploty drží na pětačtyři-
ceti stupních Celsia, je v šachtách příjemné chladno. 
Taky si do jednoho tunelu vlezu. V jeskyni jsou 
po stranách vyrubané komůrky, 
v nich dvouposchoďové 
postele. Prostě hotýlek. 
Po cestách městečkem 
šlapu po střechách, což je 
poznat díky umělým trubkám, 
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Kuk na strejdu 
a zaplať!

Na proděravělých polích kolem Coober Pedy 
přežívá legenda. V současnosti už nejspíš dodý-
chala, ale historky o ní se pořád přetřásají. Opilec 
Krokodýl Harry ze své jeskyně často nevycházel, 
a proto museli zájemci o prohlídku rovnou za ním. 
Starý pán pocházel z Lotyšska, a když mu rudo-
armějci zabírali zemi, odstěhoval se co nejdál. 
Návštěva jeho jeskynního komplexu stála za to. 
Z ložnice se mu po stěnách rozlézaly šňůry plné kal-
hotek, na nich jmenovky. Kristin z Německa, Jackie 
z Kanady, Li z Japonska, ale i česká Marie. „Jak jste 
je sbalil,“ ptali se prý pětasedmdesátiletého pána. 
„Některý překecal, některý opil a dalším nabulíko-
val, že tady mám ukrytý opálový poklad. Všechno 
se hodí,“ odvětil největší Casanova široko daleko. 
A ukrutně daleko je tady všechno. 

NA HOŘE DOMORODCŮ
Přejíždím hranici dvou území. Austrálie je totiž 
rozdělena na šest států a dvě pevninská teritoria. Já 
se teď dostávám do Severního teritoria. Ze silnice 
odbočuju doleva a zjevuje se mi úpatí Ayers Rocku, 
domorodecky Uluru. Jde o největší hladký monolit 
na světě, přičemž slovo hladký má svůj význam. 
V Západní Austrálii totiž leží Mount Augustus, což 
je větší monolit, ale zarostlý jako prorokova brada. 
Kolem hory, stejně olysalé jako hlava Petera Gar-
retta z Midnight Oil, který kdysi v nepsané hymně 
domorodců Dead Heart zpíval o tom, že bílý muž 
přišel a všechno vzal, se odehrálo dost restitučních 

strkanic. Nakonec byla zčásti vrácena tradičním 
majitelům z kmene Anangu, kteří si myslí, že v ní 
dřímá nebezpečný lidožravý had. 

I proto se na Uluru nedoporučuje lozit. Lidí, co 
tam každodenně leze, je ale tolik, že by z nich plaz 
už byl dávno po infarktu z tloušťky, takže nebojácně 
stoupám. Odevšad je vidět dálky zabarvené do pís-
kové žlutě a nebeské modře. A taky uřezané hlavy. 
Jde o Kata Tjuta, v domorodštině hodně hlav, hory 
připomínající gigantické lidské šišky. Uprostřed nich 
v Údolí větrů sviští fi čák ze všech stran. Musíte si držet 
klobouk. Kdo to nezvládne, zažije studené fénování.

ALENKA V ŘÍŠI PÍSKU
A pořád na sever. Na místní poměry nedaleko, 
na naše přes tři sta kilometrů, je kruhový objezd jako 
dvě dostihové dráhy a za ním město Alice Springs.  
Jako dítě z učitelské rodiny, tedy postižený jedinec, 
si nemůžu nechat ujít místní prapodivnou školu. 
V jedné ze čtvrtí se nachází, jak hlásá nápis, „Největší 
škola na světě“. Na první pohled úplně obyčejná, 
na druhý už méně. Uvnitř je kromě normálních 
tříd, kam chodí děti ubytované na kolejích, několik 
malých místností připomínajících nahrávací studia. 
V jednom zrovna učitelka probírá s osmiletým 
klučinou odkudsi z oblasti Tanami vzdálené přes 
čtyři sta kilometrů slohovou úlohu na téma Moje 
záliby. Školáček nikde, z vysílačky je však slyšet, že 
má moc rád zvířátka a jízdu na koni. A takhle tady 
učí děti z nejvzdálenějších farem a různých stanic. 
Přes frekvence.

„V Austrálii je celkem sedmnáct radioškol. Spo-
lečně se sesterskou školou v Katherine pokrýváme 
1 300 000 čtverečních kilometrů, což je největší 
plocha vysílání na kontinentu. Učíme tak zhruba sto 
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dvacet školáčků, jejichž rodiče si nás vybrali,“ zorien-
tuje mě řídící učitelka Key. Vzdáleným školákům 
přiletí sešity, video a audiokazety vrtulníkem, který 
doplňuje i zásoby potravin, a pak se po skupinách 
nebo privátně učí po rádiu s kantorem. Nalejvárnu 
odpoledne přebírá jeden z rodičů. V současnosti se 

samozřejmě hodně věcí řeší po inter-
netu, nicméně i tady věří, že síť sítí 
radioškolství ještě dlouho netrumfne. 
Učitelé jezdí i na inspekční návštěvy 
a začátkem školního roku se všichni 
i s žáky sejdou v téhle škole. Dokážu 
si představit, jak výuka s abstraktním 
učitelem vypadá, takže výsměch typu 
„vrať se do základky“ bych tady bral 

jako výzvu k nekonečným prázdninám. 

DOMORODÉ HADIVADLO
Na zelené louce v parku hrají domorodci karty 
a notně si přihýbají z lahví ukrytých v papírových 
pytlících. Chtějí zaplatit i za to, že na ně pokukuju. 
Ani náhodou. V Centru domorodé kultury si kvůli 
půldennímu domorodému školení nechám udělat 
inventuru peněženky ofi ciálně a dobrovolně. „Naše 
fi lozofi e připomíná trojúhelník, na jehož rozích jsou 
umístěny hlavní okruhy moudrosti. Fyzický svět, 
svět lidí a posvátný svět. Od prvního jsou odvozeny 
nebe, zvířata a země. Druhý tvoří lidé, rodinné 

TIPY A TRIKY

Kde spát
Každý podle svých potřeb 
a možností. I v odlehlých 
rezervacích lze najít hotely, 
které mají v nabídce prezi-
dentská apartmá. Asi 
největší nával turistů však 
zažívají levné ubytovny pro 
baťůžkáře. Podle počtu 
lůžek na pokoji stojí 
do třiceti australských 
dolarů. V Coober Pedy si 
užijte noc v jednom z jeskyn-
ních hotelů. Na okrajích 
měst jsou ještě levnější 
kempy, kde mají veškeré 
vybavení.  V národních 
parcích a rezervacích jsou 
k táboření vyhrazená místa. 
Nedbáte-li na ně, zaplatíte! 
V pustině je možné postavit 
stan anebo schrupnout pod 
širákem kdekoliv. 

Jak cestovat
Vzduchem nebo po zemi. 
Každé menší městečko má 
malou přistávací plochu. 
Po outbacku, jak se tamní 
pustině říká, křižuje několik 
soukromých autobusových 
linek. A když si člověk koupí 
lístek na několik tisíc 
kilometrů, přijde to i dost 
levně. Napříč zemí vede 
Stuartova dálnice, ale 
i transkontinentální 
železnice Ghan. Auto se dá 
pořídit za kapesné, ale běda, 
když někde v zemi nikoho 
přestane řehtat motor. 
Jestliže se nebojíte 
stopování, na delší vzdále-
nosti lze vřele doporučit 
takzvané road trainy. Jde 
o trucky, které za sebou 
táhnou několik návěsů. 
Jejich řidiči si rádi poklábosí. 

Co si přivézt
Klasikou od protinožců jsou 
bumerangy, trika 
s malůvkami, kožené 
bušmanské pláště 
a klobouky. Oblíbeným 
a mnohem kreativnějším 
nástrojem než buranská 
vuvuzela je dřevěná fujara 
zvaná didgeridoo. Hře na ni 
se při troše trpělivosti naučí 
i hudební embryo. Také 
místní vína se dostávají 
na výsluní zájmu a vyhrávají 
i mezinárodní sommeliérské 
soutěže. A proč nenakoupit 
přímo u pramene. Pak ještě 
plnou digikartu fotek 
a zápisník tuláckých 
historek. Třeba o tom, jak 
blbí turisté našli u cesty 
mrtvého klokana, navlékli ho 
do svých hadrů, a ještě než 
stačili zmáčknout spoušť 
fotoaparátu, zvíře odskákalo 
do pustiny a několik let se 
v krajině pohyboval skákající 
trhan. 

Co si dát
Úplně všechno. Kvůli mezi-
národnosti australské 
kuchyně neexistuje 
v podstatě nic, o co by byl 
mlsný jazyk ochuzen. Jinak 
se jí všechno, co se dá 
v pustině skolit nebo sebrat. 
Velmi výživné a na druhou 
stranu dietní je maso ze 
Skippyho. Sto gramů 
klokaního obsahuje zhruba 
polovinu cholesterolu jako 
stejné množství telecího 
nebo srnčího, které jsou 
u nás považovány za nej-
zdravější. Na jídelníčcích 
jsou i steaky z krokodýla či 
velblouda nebo ze zvířat 
z domácích chovů. Zajímavě 
chutná i takzvané ovoce 
z buše, tedy divoké švestky, 
broskve či citrony. Austra-
lané jsou celkem slušní pijáci 
tvrdého, takže třeba rum 
Bundaberg určitě nezklame. 

Jeskynní 
obyvák 
v Coober Pedy

Letem světem

Dvanáctiletý ušmudlanec 
na mě vybalí opravdovou 
zákeřnost: „Znáš 
Pokémona?“
�

Vysíláme velkou přestávku
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Co nedělat

Jak známo, Austrálie se hned 
po objevení stala odkladiš-
těm trestanců. Nicméně 
protinožci to dost neradi 
slyší. Při sportovních 
utkáních uvidíte, že 
za nejmenší kontinent berou 
medaile jména jako Někrasi-
nová, Todescu, Rasim. 
Hlavně v nadupané hospodě 
nepolemizujte, že bez 
emigrantů by Austrálie ze 
sportovišť odcházela 
s holým zadkem. Úplně 
původních Australanů, tedy 
domordců, není už v zemi 
moc. Narážkami na jejich 
chlastání, fetování a zneuží-
vání sociálních dávek 
přilijete jen více benzinu 
do ohně oboustranné 
etnické nesnášenlivosti. 

Čím místní oslníte

Bušmany hlavně hospod-
skou poetikou a vytrvalostí, 
takže vtipy i výkonem. 
Austrálie je tak rozlehlá, že 
místní stráví roky cestová-
ním po vlastním kontinentu, 
a když jim nabídnete zkuše-
nosti z jiných zemí, většinou 
nadšeně naslouchají. Výčet 
obdivuhodných protinožců 
nemusí končit jen u Nicka 
Cavea, Nicole Kidmanové, 
INXS anebo Kylie Minogue. 
Vždyť třeba film Desek kánoí 
je k popukání. Komedie 
Priscilla, královna pouště 
jakbysmet a dětský seriál 
o klokanovi jménem Skippy 
si určitě pamatujete. Známá 
je kapela jménem Cruel Sea, 
sprinterka Cathy  Freema-
nová a pár dalších. Když 
o nich začnete, budete mít 
před sebou tolik piv zdarma, 
že se nestačíte divit. Prostě 
za upřímný obdiv k místní 
kvalitě dostanete obdiv 
ke znalostem a kocovinu 
jako bonus.
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sázím na city. Za přívětivou sumu si rozbalím spacák 
v jedné z místností prodavačova domku. Bloumám 
po okolí. Vzpomínám, jak mi o domorodcích někteří 
běloši vykládali, že si je k nim třeba najít cestu, 
protože zažili dost ubližování a trpkost mají pořád 
v sobě. „Pořád jsou mezi námi lidé, kteří byli násilím 
odvedeni od rodičů.  Říká se jim ukradená generace. 
Každý si rány na duši léčí po svém. Někdo pije, jiný 
gambleří, další chce žít normálně,“ poučí mě bytný 
Pat po několika dnech, a tím i vysvětlí suchý zákon 
v komunitách.

Jednou v noci se u táboráku snažím ponouknout 
mladší generaci ze společenství kmenů Arrernte, 
jehož členové obývají tyhle pustiny, do nekašírova-
ného folkloru: „A co tanec, písně, legendy?“ Nejdřív 
začnou poskakovat, jak to nejspíš viděli v televizi, 
pak zahrají na kytaru něco z vlastní bluesové 
provenience, ale i Metalliku, a báje si mám prý 
přečíst v knížkách. Dvanáctiletý ušmudlanec vybalí 
opravdovou zákeřnost: „Znáš Pokémona?“ Když 
vidí moje trapné přemítání, jestli jde o nějakého 
japonského ninju či co, mávne rukou a jde se dívat 
na televizi. A tak končí i můj etnopobyt i cestování 
středem Austrálie. <

vztahy a ceremonie. Třetí obnáší předpovídání 
budoucnosti, staré příběhy či tresty. Uprostřed 
trojúhelníku se nachází země, takže je všechno 
propojeno se vším,“ vysvětluje v improvizovaném 
táboře domorodý mladík s kokrhelem na hlavě. 

Následně ukáže, jak třením dřeva rozdělat oheň 
a kterak rozlišovat zvířecí stopy v písku. Kvíz začíná. 
Vlnovka, had, tři čárky, pštros a šest teček ve čtverci! 
Nikdo neví? „To je přece televizní kanál 6,“ rozjedou 
se mu koutky úst. Další úkol, házení bumerangem. 
„Profesionálně hozený bumerang udělá deset 
obrátek za sekundu a na obloze opisuje elipsovitou 
dráhu,“ zní poučení. Ten mnou hozený má dráhu 
skoro rovnou a přistane mi na hlavě, takže si dám 
radši čaj. „Do plechovky od fazolí nalijete vodu, 
přivedete do varu, pak tam hodíte hrst čajových 
listů a minutu vaříte. Pak dva listy rozžvýkat, přihodit 
a vařit ještě dvě minuty,“ zní recept na dryák zvaný 
Billy Tea. Při ochutnávání pozoruji corroboree, tedy 
domorodou taneční show. Tři obarvení tanečníci 
předvádějí Klokaní tanec, Emu tanec, Hadí tanec 
a další zvířecí šlapáky. Piknik končí, dost bylo kašíro-
vaného folkloru. 

SUCHÝ ZÁKON A POKÉMON
Opravdovou domorodou komunitu najdu po sjezdu 
z dálnice na venkově. U brány stojí cedule se 
zákazem alkoholu pod pokutou tisíc dolarů. V osadě 
postávají před jediným obchodem domorodci, 
ale nevyhlížejí moc přátelsky. Uvnitř nechci hned 
přiznat, že jsem je přijel okukovat, tak se jen zeptám 
na nocleh. „A proč?“ Změří si mě prodavač. „Jsem 
kluk z města a v buši bych moc dlouho nepřežil,“ 

Corroboree, domorodá diskoška
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Víkendovka

Dneska je Cheb „nejzápadnější západ“ Česka. 
Možná vás překvapí jeho kosmopolitní ráz, ve sku-
tečnosti byl ale vždycky branou z východu na západ. 
Celá staletí tohle převážně německé město věrně 
stálo na straně Českého království. Tahle pohoda 
je bohužel už úplně zapomenuta kvůli několika 
desetiletím oboustranně vyhrocených nacionalistic-
kých vášní.

V Čechách je málo tak staroslavných míst, jako je 
Cheb. Chebský hrad je románská německá stavba 
stojící na akropoli slovanského hradiště a nemá 
v našich krajích obdoby. Historické náměstí je 
právem městskou památkovou rezervací. Obojí je 
v kulisách malebné krajiny okolních hřebenů Smr-
čin; prastarých hradů, lesů a legend.

„O Valdštejnovi se většinou mluví nejvíc,“ tvrdí 
místní knihovník. „Málo se ale ví, že se tu často 
zastavoval Goethe – měl tady řadu přátel! Nebo 
Schiller...“ No na mě ale stejně největší dojem udě-
lala replika Valdštejnovy děravé zakrvácené košile, 
vystavená v chebském muzeu; to sídlí přímo v domě, 
kde se vražda stala! Huh! 

Cheb nicméně není jenom skanzen vzpomínek 
na staré časy. Každého neznalého návštěvníka pře-
kvapí spousta kulturních akcí, jež se tu pořádají. 

Mimochodem víte, jak vlastně město ke svému 
jménu přišlo? Řeka Ohře tu teče trochu do zatáčky 
a vytváří jakýsi ohyb. Staročesky to byl „ocheb“. Tak 
ahoj v Chebu. 

Cheb, 25. února 1634. Historici nejspíš netuší, co si Valdštejn 
myslel ve chvíli, kdy ho jeden z jeho důstojníků propichoval 
halapartnou. Podle nás litoval, že už si do Chebu nestihne zajet 
někdy jindy. Jen tak, třeba na víkend.
Text: Petr Šimáček Foto: Profi media

Che, che, chebské náměstí

Město v ohybu
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SOOS se čte 
stejně oběma 
směry... No 
nic, také tam 
mají bahenní 
sopky.

PRO MILENCE

Přímo z města vyrazte 
na příjemnou procházku 
– po zelené značce KČT 
zhruba čtyři kiláky 
na Zelenou horu (nejvyšší 
vyvýšeninu českých Smrčin), 
kde stojí rozhledna, tzv. Bis-
marckova věž. Z výšky lze 
obdivovat daleké i blízké 
krásy Chebska. Třeba ve vás 
na prchavý okamžik 
germánsky monumentální 
Bismarckturm vyvolá pocit, 
že po ochozu bloudí duchové 
milenců z dávných legend 
– třeba Guntera a Brunhildy. 
Nebo Siegfrieda s Kriemhil-
dou... Jen oni a vy! Projděte 
se ruku v ruce samotným 
městem. Je velmi krásné 
a vaši důkladnou pozornost 
jistě zaslouží. Pánové, 
můžete vyprávět své milé 
pověst o jedné místňačce 
Rozálii, kterážto byla tak 
marnivá, až ji odnesl čert. 
Nebo ji můžete vzít 
na nákupy na pěší zónu. 
Nebo obojí.

PRO PARTU

Obujte pořádné boty 
a pokuste se projít alespoň 
část Chebska. Jedna 
z dobrých tras vede na sever 
do Františkových Lázní a dál 
k rezervaci SOOS. Pakliže si 
za základnu zvolíte Cheb, 
dělá to i s návratem cca 
35–40 km, což se za den ujít 
dá. Nebo pro méně zdatné 
okruh kolem Bismarckovy 
věže a zříceniny hradu 
Liebeneck. Stejně tak se dá 
každá trasa jet na kolech 
– vůbec, celé Chebsko je 
cyklotrasami hustě potkané. 
Teda protkané. 

Červená zeď  a Černá věž na  hradě
v Chebu. Ten tam stojí už od 12. století.

PRO RODINU

Určitě ukažte dětem 
rezervaci SOOS. Nachází se 
asi dvacet kilometrů severně 
od Chebu. V rozlehlém, 
přísně chráněném rašeliništi 
si můžete prohlédnout 
množství bahenních sopek 
– mofet. Evropská rarita, tzv. 
křemelinový štít – nahroma-
děná křemelina z jezerních 
řas –, způsobila, že dno 
zdejšího vyschlého jezera 
dnes vypadá jako „měsíční 
krajina“: nic tu neroste ani 
nežije. To udiví a zaujme 
každého nezbedu a zajistí 
vám chvíli klidu. Třeba 
i pěkných deset vteřin! 
V místním muzeu si dětičky 
užijí modelů prehistorických 
oblud v životní velikosti 
(zvlášť strašidelně působí 
mládě mamuta). V přilehlé 
restauraci se můžete najíst! 
Pokecáte-li se někdo při jídle 
kečupem, můžete si s dětmi 
pohrát na vojevůdce pro-
píchlého v Chebu.

KDE TO ‚SAFRA‘ JE?

174 km / 2 hod. károu
470 km / 7,18 hod. károu
372 km / 5,36 hod. károu
23,7 km / 24 min. károu

Praha
O
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Brno

Cheb
Aš
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ň
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Sporák
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Features

 Česnečka 
zahání upíry

Uvařte brambory a roz-
dělte si je na půlky. Na 
plotnu prskněte hrnec 
a jedem – nejdřív v něm 
na sádle nebo másle 
orestujte 4 stroužky 
česneku nakrájené na 
plátky. Když je zlatý, 
přilijte vývar. Oškrábejte 
opečený česnek a do 
polívky prolisujte nebo 
nastrouhejte vařené 
brambory. A teď ještě 
zbylý česnek prohnaný 
přes lis. 

Jasně, zahání. Ale kolikrát za život jste to potřebovali? Česnečku si 
radši udělejte na to, aby vám z hlavy vyhnala partu trpajzlíků,
co vám v ní bubnují ráno po mejdanu. Je to ideální vyprošťovák.   
Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

Vařte 10–15 minut, osolte a opepřete 
podle libosti, a jestli tušíte, že ráno bu-
dete potřebovat něco silnějšího, přidejte 
ještě trochu čerstvého lisovaného čes-
neku. Kdyby se vám zdálo, že je polívka 
nějak řídká, mrskněte tam trochu jíšky. 

Patříte k lidem, co si 
myslí, že jak na hladině 
neplavou mastná oka, 
není to polívka? Tak při-
dejte ještě lžičku sádla. 
Krátce povařte, přidejte 
majoránku, a hotovo. 
Ráno ohřát a srkat po 
lžičkách. Podávat mů-
žete s krutony z housky, 
ale na oblíbený sýr se 
vykašlete, akorát se od 
něj zaprasíte.  

Když nemáte esnek, tak ješt  p idejte s l. 

Pro ČILICHILI vaří máma Iva 

z Penzionu v polích

www.penzionvpolich.cz

NA HRNEC 
VYPROŠŤOVÁKU: 

2 větší brambory

10 stroužků česneku

vývar z hovězích kostí,
ale klidně stačí kostka 
bujonu

ideálně domácí husí nebo 
kachní sádlo, ale může být 
i normální sádlo nebo máslo

špetka majoránky

sůl a pepř

20 minut času

POZOR:
Česnečku na pomejdanové 
osvěžení si připravte den 
předem – ráno už budete mít 
sílu akorát tak ji ohřát. A jestli 
se vám nechce dělat si nejdřív 
půl dne vývar z kostí, udělejte 
ji z masoxu nebo bujonu 
v kostce. Akorát bacha, jak 
jednou zkusíte tu s vývarem, 
nebudete už chtít jinou.

TIP STARÝ BABICI:
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Ventil 

Jeli jste někdy v sanitě? Jestli ano, 
obvykle to bylo ve vodorovné 
poloze, a i když jste náhodou byli při 
vědomí, sotva si pamatujete detaily. 
Možná houkání sirény a doktora 
kmitajícího okolo vás s hadičkami. 
A jestli vám bylo na blinkání, asi 
sotva to měly na triku náklony 
vysoké karoserie. Bylo-li lehátko 
pohodlné a dostatečně vypolstro-
vané, si málokdo pamatuje. Tak 
jsme to vyzkoušeli za vás.

Už jen lehnout si na lehátko zdráv a za plného 
vědomí není jen tak. Ta věc není moc stabilní, 

žádné schůdky nebo zábradlíčko. A člověk 
přemýšlí, jak se sem může vejít někdo s hmot-
ností vyšší než metrák. Boční madla tlačí do 
boků a ramen i drobného člověka. Pomocí 
pásů nicméně pacoše stabilizujete (nebo 
paralyzujete), aby se nevrtěl a nemohl 
vám vypadnout. Saniťáci to vůbec mají 
jednodušší, převoz i plného lehátka je díky 

mobilním kolečkům hračka. 
Zato tahat plnou rakev, nic moc. „Nó, to víte, 
taky nám občas někdo vypadne,“ zkouší na mě 
profl áklý funebrácký vtípek chlapík v černém 

obleku, řidič pohřebního vozu, a po očku 
sleduje moje pohoršení. Evidentně se vyžívá 

Na lehátku,
    nebo 
   v penálu?
Saniťáci i funebráci se v jednom shodnou – pracují s lidmi. V sanitce 
bývá hlučno a živo. Zato v pohřebáku je klid jako v hrobě. Tahle 
rubrika je tady ovšem kvůli autům, takže jsme odhlédli od stavu 
pasažéra a soustředili se na jízdní vlastnosti a pohodlí. 
Text a foto: Eva Srpová, redaktorka časopisu Autocar

v tom, že jeho humor je na můj vkus 
černý jako tunel Blanka.  

Rakev bez popruhů tudíž utržila 
trestný bod. Ale jinak spíš vypadá jako 
skládačka z ábíčka. Lehký kartonový 
korpus uzvednete skoro jednou 
rukou. „Plně ekologická rakev,“ skví se 

natištěno na víku. Takže pálením se nedopouštíte 
na životním prostředí větší újmy, než je záhodno. 
A vypadá i pohodlně. Polštářky s krajkou, skoro jako 
v kočárcích z  dětství. Ovšem když dochází na něko-
likasekundové zavření, vzdá to nejen klaustrofob. 
Šířka navíc taky není nijak ohromná, takže rukama si 
moc nezamáváte.  

První výsledek našeho testu je tedy jasný: 
Lehátko je pořád daleko pohodlnější než penál. 
Nehledě na ten pocit.  

Pokud jde o jízdní vlastnosti, s rakví se prostě 
rychle nejezdí. Sanitka zase prakticky nejezdí 
pomalu, takže se špatně srovnává. Každopádně 
výhled je z obou aut nevalný. Sanitka má lepší tlu-
miče a celkově je lépe ovladatelná. Takže i v tomhle 
srovnání vítězí, tedy nepotrpíte-li si na důstojnou 
pomalou jízdu. <

54

Už jen le
vědomí ne

žádné s
přemý
nost
bok
pás
pa
vá
jed

mob
Zato
taky n
profl á

oble
sle

Nó, to víte, taky nám 
občas někdo vypadne 

�

Jeho humor je na 
můj vkus černý 
jako tunel Blanka.
�



55 
ČiliChili | 10 | 2010

cilicili.cz |  facebook.com/cilichili

  CO NÁM NESEDLO

V sanitce
Málo soukromí. Skrz 
pískovaná skla je přece jen 
vidět dovnitř. Takže kdybyste si 
chtěli někde v blízkosti civili-
zace zahrát hru na pacienta 
a osobní ošetřovatelku, na 
soukromí nespoléhejte.

V pohřebáku
Není pro každého. Obvykle 
velká spotřeba. Navíc tak 
nějak obecně doufáme, že na 
tohle auto jsme ještě moc 
mladý.  

FORD TRANSIT KOMBI 
VAN 2.2 TDCI MWB 
TREND

Cena holátka 637 900 Kč
Cena konkrétního vozu se 
zástavbou SICAR pro sanitní 
vůz 922 793 Kč
Motor řadový čtyřválec, 2,2 l
Výkon 115 koní
Točivý moment 300 Nm
Převodovka 6stupňová 
manuální

  CO NÁM SEDLO

V sanitce
Houkačka. Kdo nikdy neřídil 
sanitku v akci, nepoznal, co je 
adrenalin za volantem. Taky 
vám dojde, že skuteční saniťáci 
si zaslouží obdiv. Nejenže 
dovezou pacienta v pořádku 
do nemocnice, ale že mají 
nervy ze železa a nedají 
věčným „myškařům“ pořádnou 
nakládačku.

V pohřebáku
Božský klid. Málokdo vám 
hodí myšku, nikdo na vás 
neukazuje prostředníček, 
všichni vám uctivě ustupují. 
Prostě pohoda. 

Pohřebákem byste stejně jet 
nechtěli, tak jsme vám vypsali 
jenom sanitku. 

Lůžková úprava

Hlavou napřed

Za půjčení tmavšího vozu 
děkujeme specializované
firmě Tranquillitas Kladno.

VYJEĎ!

Napište nám na e-mail 
redakce@cilichili.cz nejlepší 
pohřební nebo sanitkovou 
příhodu, vítěz vyhraje 
modýlek sanitky a pohřebáku.
Víc informací najdete na
www.cilichili.cz
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Remix

Doporučujeme, co jsme 
sami prubli a dostalo nás 

do kolen. Anebo čemu 
věříme, že se povede 

a dostane do kolen vás. 
Kašleme na novinky 

z posledního týdne, tohle 
prostě bude stát za to 

pořád. 
Text: Michal Pařízek 

Foto: Profi media, archiv

ZA ROK PŮJDE Z RÁDIÍ...  

O téhle partě z texaského Houstonu bylo poprvé slyšet před cca pěti lety, 
když vydali debut Passover. Následující album Directions to See a Ghost 
potvrdilo pozice, tvrdá psychedelická hudba někde mezi The Sonics, Joy 
Division a The Jesus and Mary Chain ukázala všem podobným spolkům 
okamžitě záda. Nyní jsou The Black Angels zpět s novinkou Phosphene 
Dream. Skvělá sbírka ukazuje doposud netušené hitové ambice, psychede-
lický tvrdý zvuk zůstal, jen písně jsou daleko přehlednější a mnohem chyt-
lavější. Rozostřené kytary, divutvorné klávesové zvuky a razantní energie. 
Tahle kapela umí víc než jen týrat zpětnou vazbu, rádia se jich zatím bojí. Ale 
je to jen otázka času...
www.theblackangels.com

NEKOREKTNÍ SEBEDRÁSY  

Jeden by čekal, že knížky vyzobané 
z blogů budou samožerná nuda. Nejsou. 
Jejich vydávání je nový trend a stojí za to 
je i číst. Vyzkoušejte třeba dvě: Sebedrás 
Jiřího Vaňka nabízí překvapivě otevře-
nou, svěží, vtipnou a hlavně naprosto 
autentickou sondu do života mladého 
muže. Z mejdanu na mejdan, z postele 
do postele, z Prahy do Nepálu, z mánie 
do deprese... Je to strhující a zábavná 
jízda, ze které občas pěkně trne 
v zádech. Nedejte se 
zmást tím, že vyšla 
v Albatrosu. Je pro 
dospělé! No a Neko-
rektní zápisky Jiřího 
T. Krále zase břitce 
glosují média, novi-
náře, literaturu a kul-
turní publicistiku. 
Je to bžunda. Pan 
Král nově publikuje 
i na cilichili.cz, tak si 
ho nenechte ujít!

AUTISTKA, KTERÁ JDE PO KRKU RAIN MANOVI  

Pravidlo číslo jedna: když se někdo chová jako pošuk, ale sem tam z něj 
vypadne geniální myšlenka, vsaďte si na něj. A ne na tu hordu kreténů, 
co se pochechtávají kolem. Temple Grandinová je americká slečna, 
která trpěla autismem už v době, kdy to ani hypochondričtí Američani 
nepovažovali za nemoc. Každá změna pro ni znamenala trauma a dveře 
na fotobuňku doslova bránu pekelnou. Dneska je podle vizuálního 
myšlení téhle paní designována většina chovných stanic skotu na ame-
rickém Středozápadě a přednáší 
o autismu na několika univerzi-
tách. A životopisný fi lm z pro-
dukce HBO začíná v hodnocení 
pomalu stírat kultovního Rain 
Mana. Až na Temple Grandino-
vou kápnete v telce, určitě za kul-
turou nevyrážejte nikam ven. Nic 
lepšího jinde nebude! 

Nekorektní 
zápisky Ji í T. Král

Jd te do prdele. Ty kecy o mé  
orientaci bych vám odpustil, ale  
tu podlézavost, to m  vážn  serete.

Ji í Pe ás, literární kritik

Netuší, že netuší, o em mluví.

Vladimír Novotný, literární kritik

Pohrdá literáty a literaturou,  
ale také nekomer ními asopisy.

Božena Správcová, redaktorka Tvaru

A  jsou jeho texty jakékoliv, a  moc nechápeme 
jejich ú el, myšlenkovou m lkost, jež dovoluje 
šmahem set ít kdeco, musíme ocenit alespo  
ochotu reagovat nejspíš asi na všechny druhy  
text  a zpráv, jimiž nás masírují média.

Jakub Vaní ek, literární kritik

Z d r vylézají oponenti v podob  záhadných 
pisatel  jménem Ji í T. Král.

Aleš Knapp, literární kritik
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LEGENDÁRNÍ 
PRODUCENT 

NA PÓDIU 

Jméno Steva Albiniho zná 
snad každý, kdo se alespoň 

okrajově zajímá o punkovou 
nebo alternativní scénu. 

Geniální producent (Nirvana, 
Pixies a tuny dalších) se ale 
cítí být hlavně muzikantem. 

Jeho bývalé kapely Big Black 
nebo Rapeman jsou pojmy 
a současná formace Shellac 

už taky patří mezi legendy 
noise scény. Hlasité trio chystá 
nové album a při té příležitosti 

se vrací do Prahy. Hudba 
Shellac je naprosto svébytná, málokdo 

hraje s takovou energií, nápřahem a záro-
veň s nebývalou lehkostí. Famózní post 

punkové riff y, drtivé bicí a rámusící basa. 
Konkretizovat nelze, Shellac hrají prostě 
jako Shellac, nekompromisně, technicky 

dokonale, ale od boku a s úsměvem. 
Jejich koncerty jsou vážně zážitek; drtivý 
zvuk, na pódiu tři naprosto soustředění 

starší chlápci, kteří na sebe neustále 
šibalsky pomrkávají. To nám to ale hraje 

co? 10. října ve Futuru.
www.silver-rocket.org

HLAS PŘEVLEČENÉHO MEDVĚDA  

Pouhých pět vystoupení v kontinentální Evropě má 
v plánu americká zpěvačka a harfenistka Baby Dee. Jeden 

z nich uvidí poslední říjnový den návštěvníci Malostran-
ské besedy v Praze. Baby Dee je jednou z největších 
současných hvězd newyorské avantgardy, její písně 

na pomezí kabaretu, popu, folku a operních árií okouzlily 
spoustu lidí. Vystupuje v nejprestižnějších koncertních 
síních, ale i v kabaretu nebo převlečena do medvědího 

kostýmu v Central Parku. Baby Dee vystoupí v Praze 
spolu s pianistkou Little Annie, které také patří mezi 

uměleckou newyorskou smetánku. Zralé ženy s barbí-
novskými přezdívkami a jeden hromový až mužský hlas.

www.scrapesound.org

23.198.862.435

FILM, KTERÝ SI ZAHRAJETE 

Brutální teenagerovská zabíjačka Scott Pilgrim 
otvírala letošní Fresh Film Fest. Takhle se na střední 
škole žije ve třetím tisíciletí. Zábavná směs 
romantické komedie, rockové hudby a videoher 
vás napumpuje. Starší osoby budou mít občas tro-
chu problém stíhat ve fi lmu zrychlené akční scény, 
ale takhle to ve hrách chodí. Hlavní hrdina pendluje 
mezi několika děvčaty, kapelou a superhrdinskými 
schopnostmi, všeho si užívá plnou měrou, a jak to 
tak bývá, někdy mu z toho jde hlava kolem. Stejně 
jako nic netušícímu divákovi, který možná vůbec 
nečekal, že se půlku fi lmu bude pohybovat uvnitř 
počítačové hry. V hlavní roli Michael Cera (Juno). 
Nečekejte řešení, rady a realitu, důležité jsou ty 
tuny zábavy. A popcorn si rozhodně vemte, jenom 
ať vám nezaskočí!
www.scottpilgrimthemovie.com

HOLLYWOOD JE MASOVÝ VRAH! 

Vůči násilí na obrazovkách jsme už všichni trochu otupěli. 
Litry stříkající krve a maso nasekané pěkně najemno už nás nerozhází. Někdo si ale 

dal tu práci, že od roku 2006 začal mrtvoly ve fi lmech počítat. Stránka se jmenuje 
Bodycounters a pravidla jsou dost podrobná (počítají se i zabitá zvířata; zombíci 
se počítají jen jednou, klony každý zvlášť; vraždy ve snu se nepočítají, fl ashbacky 

ano atd.). Dnešním dnem bylo v 642 dosud zkoumaných fi lmech zmasakrováno 
celkem 23 198 862 435 těl. A co teprve všechny ty nepovedené záběry?

www.bodycounters.com

í 
rál
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Fenomén

Anglicky mluvící svět ovládá e-bookové 
šílenství. Elektronické knihy už se prodávají 
víc než klasické. V Česku je ale ticho po 
pěšině. Proč čeští nakladatelé a vydavatelé 
na e-boom kašlou? 
Text: Zuzana Zemanová Foto: MARTIN PINKAS / MF DNES / Profi media, ČTK

Když 
jsou 
knížky 
e-e

V Českuu je ale ticho po 
í nakla é adatelé a vydavatel
u? 
RTIN PINKASS / MF DNES / Profi media, ČTK
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Říká se, že pro elektronické knihy u nás neexistuje 
trh. Možná neexistuje proto, že nabídka zatím není 
valná. „V reálu se dá koupit jen několik desítek titulů 
a většinou ne příliš zajímavých. Výrazně lepší nabídka 
je v oblasti novin a časopisů,“ říká Viktor Horel, který 
pracuje pro největšího distributora čteček v ČR a pro-
vozovatele serveru digiknihy.cz. 

ČTEČKA, TO JE DRAHÝ ŠPÁS
„V ČR prodáváme čtečky elektronických knih od 
roku 2008. A odhaduje se, že je tu asi deset tisíc 
zákazníků, kteří už takovou věc vlastní. První modely 
stály kolem 12 000 korun. Dnes se nejlevnější 
čtečky prodávají v ČR pod 5000 Kč. Na trhu je již 
víc než třicet modelů, velikostí a barevných variant,“ 
vysvětluje Viktor Horel. Výhodou lepších čteček je 
bezkonkurenční výdrž na baterii, která se nepočítá 
na minuty, hodiny ani dny, ale na týdny nepřetr-
žitého provozu bez nutnosti dobíjet baterii. Lepší 
výbava znamená i perfektní čitelnost i na přímém 
slunci.

Ke čtení e-booků ale nepotřebujete nejdražší 
čtečku. „Elektronické knihy se dnes čtou i na stolních 
počítačích a mobilních telefonech. Na trh přicházejí 
i další platformy, zejména inteligentní tablety typu 
Apple iPad,“ připomíná Lucie Vávrová ze serveru 
Palmknihy.cz.

UŽ TO BUDE?
Nakladatelé u nás dlouho váhali. Je ale možné, 
že letošek bude pro české e-knihy zlomový. Na 
podzim se chystá rozjet několik velkých distri-
bučních projektů. Mezi ty, jež jsou už vidět, patří 
třeba www.wknihy.cz či www.palmknihy.cz, které 
po letech distribuce e-knih zdarma oznámily 
vstup na trh placených e-knih. Něco podobného 
inzeruje také projekt www.gutenberg.cz, o kterém 
se toho ještě moc neví. Mezi další nové projekty 
patří například www.litero.cz, www.elibellus.cz, 
www.ereading.cz.
Zmiňovaný server Palmknihy.cz je na trhu už deset 
let a je největším distributorem elektronických knih 
na českém internetu. Během existence serveru si 
čtenáři podle údajů společnosti stáhli na 5,5 milionů 
knih, velké komerční taháky tu ale samozřejmě zatím 
nejsou a najdete je jen v knihkupectvích. „K dispozici 
je na serveru téměř 3,5 tisíce svazků. K dispozici 
jsou elektronické knihy s propadlými autorskými 
právy, tj. ty, jejichž autor je více než 70 let po smrti. 
Nebo ty, jejichž autor dal svolení k šíření svých 
děl v elektronické podobě,“ říká Lucie Vávrová ze 
serveru. S Palmknihami chtějí začít spolupracovat 
například nakladatelství Albatros, Academia, Frag-
ment a Galén. >

„Obchod s elektronickými knihami u nás v rozumné 
míře neexistuje. S prodejem začne malé množ-
ství nakladatelů na vánočním trhu,“ říká Zdeněk 
Jaroš, vedoucí marketingu nakladatelství Grada 
publishing. 

„Elektronické tituly v našem nakladatelství zatím 
nevydáváme. Spíš čekáme, jak se vyvine situace na 
trhu. Té se pak budeme snažit přizpůsobit,“ potvr-
zuje Marie Böhmová z nakladatelství Paseka. 

První problém pro e-knihy u nás představují 
autorská práva. U většiny děl nemají nakladatelé 
sjednána práva na elektronické šíření. Náš zákon 
s ním obecně moc nepočítá. 

Petr Ráček z vydavatelství Portál přidává další 
důvody: „Většina nakladatelů se bojí toho, že 
pokud bude kniha dostupná rovnou v elektro-
nické podobě, bude se mnohem více kopírovat 
a nelegálně šířit.“ Dnes je k nelegálnímu šíření po 
internetu potřeba knihu naskenovat, nechat načíst 
text speciálním programem, pak udělat korekturu 
a opravit pokud možno všechny chyby. To všechno 
nelegální kopírování ztěžuje. Naši nakladatelé se 

zatím moc neorientují v tom, jak knížky proti 
kopírování zabezpečit – navíc to dokonale ani 

nejde. Nakladatelé mají strach z nelegálního 
šíření, a tudíž i úbytku prodejů tištěných 

knih. „Nikdo nemá zkušenosti. Hlavně jde 
ale o psychologické obavy. Podle mého 

liché,“ říká Zdeněk Jaroš z Grady. 
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ZA KOLIK TA SRANDA BUDE
Jak už jsme psali na začátku, v anglosaském světě 
e-booky frčí. „Pro anglickojazyčný trh se berou jako 
norma výsledky obchodů O’Reilly a Amazon. Inter-
netový obchod Amazon na konci července oznámil, 
že na 100 prodaných knih v pevné vazbě připadá 
180 knih digitálních. 

Amazon prodává elektronické knihy zhruba za 
polovinu ceny těch tištěných. V Česku je obtížné 
o ceně hovořit, protože trh s placenými e-knihami 
neexistuje, naopak čtenáři si už zvykli za e-knihy 
neplatit. Podle Zdeňka Jaroše budou ceny elek-
tronických knih v ČR kopírovat cenovou politiku 
v zahraničí: „Tzn. slevy 20–60 % oproti tištěné knize. 
Musíme ale dávat pozor na DPH, na elektronické 
knihy je 20% oproti 10% na tištěné.“

TI DRUZÍ A ZBYTEK EVROPY
V anglosaském světě se e-booky staly běžně přijíma-
ným způsobem, jak číst. Ale co jinde? „Podle mých 
informací prodeje v neanglicky mluvících zemích 
nejsou zatím významné,“ říká Hana Žáková z distri-
buční fi rmy Kosmas, přičemž důvody jsou podobné 
jako u nás. 

„Situaci na trhu v jiných státech – resp. jiných 
jazyků – jsme zatím příliš nesledovali. Například 
v Německu se hovoří o společném projektu domi-
nantních vydavatelů novin a časopisů. Jeho cílem je 
vyvinout čtečku vhodnou také pro noviny, která by 
pro předplatitele novin měla být za 1 euro,“ říká Jiří 
Pechoč ze společnosti Warbler, s. r. o., která provo-
zuje portál wKnihy.cz

EVROPSKO-ČESKÁ BUDOUCNOST E-KNIH
„Nějakou budoucnost elektronické knihy jistě mají, 
netroufám si ale odhadnout, kterým směrem se 
obchod s nimi vydá. Klasická kniha nepotřebuje 
žádný zdroj energie a pořád je i uměleckým artefak-
tem,“ poznamenává opatrně ředitel nakladatelství 
Academia Jiří Padevět. Odvážnější je Hana Žáková 
z fi rmy Kosmas: „Dříve nebo později se e-knihy 
prosadí i mimo anglicky mluvící země. Tištěné knihy 
pravděpodobně zcela nezmizí z trhu, ale významně 
přetrvají jen v některých segmentech trhu – např. 
u dětských knih, uměleckých titulů apod. Z tištěných 
knih se stane fajnšmekrovská záležitost.“ <

Fenomén

PETRA 

SOUKUPOVÁ

„Elektronické knihy jsou 
super. Kdybych uměla číst 
knihy v angličtině, už bych to 
využívala. Českých knih je 
zatím k dispozici málo. Před-
pokládám, že si časem 
zakoupím i elektronickou 
čtečku knih. Ale o papírové 
knihy se nebojím, jako se 
nebojím o hudbu, o obrazy, 
o tanec a třeba o oheň. 
Papírové knihy nikdy 
nezmizí. Kniha je předmět, 
s knihou se dá mazlit. A když 
si nějakou dobrou knihu 
přečtu elektronicky, stejně ji 
budu chtít mít i fyzicky“.

IVA 

PEKÁRKOVÁ

„Já se přiznám, že o elektro-
nických knihách zatím vím 
pramálo. Myslím, že je na 
nich skvělé, jak je 
promakaná obrazovka, 
takže vlastně nesvítí (i to se 
možná ještě časem dotáhne 
k dokonalosti). Zrovna pro 
lidi jako já by mohly být 
ohromně užitečné. Bydlím 
v Anglii, tak bych si mohla 
spoustu českých knížek 
stáhnout do jediné čtečky, 
aniž bych kvůli tomu musela 
do Prahy, všechno se dá 
dělat přes internet. Navíc si 
můžu nastavit velikost 
písma, což je úžasně 
výhodné právě pro starší 
lidi. Ovšem až na výjimky se 
právě ti starší lidi budou 
podobným vymoženostem 
nejvíc bránit, myslím. Ale 
i mezi mladšími je fůra těch, 
kteří by se jen těžko 
vzdávala možnosti listovat 
knihou, čichat vůni stránek. 
Elektronické knihy působí 
jaksi sterilně, méně osobně, 
řekla bych.“
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ POD KONTROLOU
S novým telefonem z galaktické 
rodiny budete hvězdou mezi 
svými přáteli. Ať už se budete po-
hybovat ve škole, na party, nebo 
v práci, bude stylový a elegantní 
telefon Samsung Galaxy 550 
poutat pozornost vašeho okolí. 
A navíc – až poznáte, že díky Gala-
xy 550 budete vždy přesně vědět, 
co dělají vaši přátelé na sociálních 
sítích, zcela mu propadnete.  

ŠPIČKOVÉ FUNKCE
Smartphone Samsung Galaxy 550 
vás okouzlí nejen funkcí Social Hub 
a dokonalým vzhledem, ale také 
svými multimediálními schopnost-
mi. K dokonalému poslechu hudby 
je určen 3,5mm jack, kam stačí 
připojit špičková sluchátka nebo 
domácí repro soustavu. Videopře-
hrávač je kompatibilní s formátem 
MPEG4, a navíc přehrává videa bez 
nutnosti konverze na 2,8" velikém 
LCD displeji telefonu. Pro vaše data 
je k dispozici 150MB interní paměť, 
kterou můžete rozšiřovat pomoci 
microSD karet až na16 GB. Díky 
baterii s dlouhou výdrží můžete 
fi lmy sledovat bez obav, že vám 
dojde energie.  

APLIKACE JAKO NA DLANI
Díky intuitivnímu uživatelskému 
rozhraní TouchWiz 3.0 je ovládání 
telefonu Samsung Galaxy 550 sku-
tečně snadné. Díky funkci Swype 
budete hvězdou při psaní SMS. 
Umožňuje psát zprávy až 1,5krát 
rychleji než běžným způsobem, 
přitom stačí jednoduše posouvat 
prst z jednoho písmena, na druhý. 
Telefon Samsung Galaxy 550 navíc 
podporuje HTML5 a HSPDA 7.2, 
což zajistí rychlejší zobrazení 
všech typů intenetových stránek 
a stažení souborů.

UŽ NIKDY SE NEZTRATÍTE
S prohlížečem Layar Reality máte 
všechno na dosah ruky bez ohledu 
na to, kde se právě nacházíte. 
Díky kombinaci fotoaparátu, 
kompasu a GPS zobrazuje Layar 
prohlížeč informace o vašem okolí 
přímo na displeji telefonu. Jedi-
ným pohledem skrz fotoaparát 
telefonu tak snadno najdete tu 
správnou ulici, nejbližší stanici me-
tra nebo oblíbenou kavárnu. Sam-
sung Galaxy 550 podporuje také 
AllShare DLNA konektivitu, Wi-Fi 
a Bluetooth. S telefonem Samsung 
Galaxy 550 tak zůstanete v kon-
taktu se svými přáteli prakticky 
neomezeně. 

ZŮSTAŇTE COOL, 
AŤ JSTE KDEKOLIV
SE STYLOVÝM 
SAMSUNG GALAXY 550!
Stylový a elegantní design, 
výbava pro dokonalou 
správu účtů na sociálních 
sítích a špičkový 
operační systém Android 
2.1. Takový je nový 
smartphone Samsung 
Galaxy 550. Zůstaňte cool 
a v dosahu svých přátel – 
ať jste kdekoliv!
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Pozvánka

M.A.D.
 Snové 
krajiny 
komiksu

KomiksFEST! 2010 se v říjnu pořádně rozjede a třeba 
v Meetfactory na pražském Smíchově bude k vidění 
výstava plná fantazie. Sejdou se na ní německá výtvarnice 
Moki a dvě česká uskupení – vývojářská společnost 
Amanita Design a vizuální ateliér DRAWetc.
Text a foto: KomiksFEST!

M.A.D.
é

M.A.D.
v 
výst
Moki 
Amanita



MOKI
Mladá německá výtvarnice Moki žije 
v Hamburku od roku 2001. Je členkou 
skupiny „The Bee to Bee Net“ a s přá-
teli pomáhá vést nezávislý galerijní 
prostor. Od roku 2006, kdy vyšla její 
první monografi e „Asleep in a Foreign 
Place“, se věnuje komiksu a čím dál víc 
se zaměřuje na výstavní činnost. Moki 
se soustředí především na malbu, 
komiksy a animovanou tvorbu. Nejra-
ději zobrazuje přírodu. Je pro ni tajem-
ným místem, v němž se člověk může 
schovat před moderním světem. Její 
melancholické komiksy a obrazy jsou 
plné milých bytostí z dětské fantazie. 
V její práci najdete i vliv asijské kultury, 
například čínské malby.
www.mioke.de

AMANITA DESIGN
Amanita Design je česká nezávislá 
herní vývojářská společnost, založená 
roku 2003 Jakubem Dvorským, což 
je mimo jiné výtvarník fi lmu „Kuky se 
vrací“. Amanita Design se zaměřuje 

na vývoj fl ashových her, z nichž některé získaly 
ocenění Webby Award, a vzdělávacích nebo 
reklamních miniher a animací. I tvůrci z AD se při 
tvorbě počítačových her inspirují přírodou. Jejich 
první fl ashová hra „Samorost l“ se okamžitě po svém 
vzniku a zpřístupnění na internetu (2004) stala 
globální webovou fl ashovou superstar. Jednoduchá 
hratelnost a divácky příjemné prostředí nadchlo 
hráče po celém světě. V roce 2009 
vyšla nová hra „Machinarium“. 
Pod pojmem Amanita Design jsou 
schovaní tvůrci: Jakub Dvorský, 
Václav Blín, Tomáš Dvořák, Adolf 
Lachman, Zdeněk Daněk, Šimon 
Ornest, David Oliva a Jaromír 
Plachý. 
www.amanita-design.net

DRAWETC. 
DRAWetc. je vizuální ateliér, který 
se specializuje na veškeré formy 
ilustrace, storyboardy, fotorealistické 
airbrushe, 3D a foto postprodukci, 
komiks, animaci, nová média a gra-
fi cký design. Ateliér založil v roce 2002 
Vladimír Strejček, od té doby se tým 
DRAWců rozrostl na široké port-
folio autorů, kteří se věnují celému 
spektru kreativní ilustrace a designu. 
V roce 2007 proběhla v DRAWetc. 
malá revoluce – v zázemí grafi ckého 
ateliéru vznikl label Urban Legend 
a s ním i první kolekce originálních 
designových trik a dalších módních 
doplňků, kterých každým rokem 
přibývá v limitovaných edicích. 
DRAWetc. spolupracuje s desítkami 
ilustrátorů, grafi ků a dalších autorů 
– patří mezi ně autorská dvojice Jirka 
Franta a David Böhm, Jindřich Hájek, 
Miloš Engelberth, Petr Holub, Jiří Grus 
a mnoho dalších. 
www.drawetc.cz <

ČiliChili | 10 | 2010
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DRAWETC.
DRAWetc. je vizuáln
se specializuje na ve
ilustrace, storyboard
airbrushe, 3D a foto 
komiks, animaci, nov
fi cký design. Ateliér z
Vladimír Strejček od

KOMIKSFEST! 2010

5. ročník mezinárodního 
komiksového festivalu proběhne v Praze 
od 30. 10. do 6. 11. 2010

www.komiksfest.cz

DRAWetc.

Moki
Amanita Design
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ZADÁNO PRO VODAFONE

Tahle parta byla už druhou v pořadí, která vy-
jela pomáhat. Ostatně všichni zaměstnanci 
Vodafonu mohou strávit jeden den prací pro 
neziskovou organizaci a přitom dostanou za-
placeno, jako by v práci byli. Z Chrudimi vyra-
zili v 7 ráno, my z redakce v Praze stejně tak.  
Přijíždíme v 7:55, stíháme to. Vodafone už je 
na místě. Obloha zlověstně šedá. „Co se bude 
dít? Už něco víte?“ ptáme se. Z výrazu Petry je 
jasné, že už by rádi vyrazili do terénu. „Zatím 
nevíme. Čekáme na koordinátora ADRY,“ chr-
lí na nás Petra. „ Přijeli jsme pomáhat a už by-
chom rádi jeli tam, kde je to potřeba. Můžeme 

tady být jenom jeden den. Když jdete malovat 
dětská hřiště, je jeden den až až. Když ale vyrá-
žíte na pomoc lidem, kterým nezbylo nic, vní-
máte čas trochu jinak“. Koordinátor se naštěstí 
za chvilku ukazuje a začíná relativně rychle roz-
dělovat lidi na skupiny a velet, kam kdo pojede. 
Na naši partu vychází Raspenava. Říčka Smědá 
tam stoupla snad o čtyři metry. O život připra-
vila jednoho člověka a zbořila několik domů. 
Pomoc v obci je dost složitá. Voda vesnici roz-
dělila na dva břehy. Z jedné strany byla vesnice 
několik dní odříznutá od světa. Lidi byli odká-
záni pouze na minerálky a suchý chleba. 

Instrukce zněly poměrně jasně a rázně. Sraz v Liberci u Červeného kos-
tela mezi 7:45–8:00. Rozdělení práce později není možné. To byly pokyny 
pro Petru, Pavlu, Verču, Jirku a Anetu z Chrudimského Call centra Voda-
fonu. Ti vyrazili pomoct odstraňovat škody po povodních, které se letos 
v srpnu prohnaly Libereckem. 

Operovali 
tentokrát v terénu

V rámci programu Blesková 
pomoc posílá Nadace Voda-
fone na aktuální povodňová 
konta českých humanitárních 
organizací 3 koruny za kaž-
dou DMS, kterou na tato kon-
ta zasílají zákazníci Vodafonu. 
K tomu navíc ještě Nadace 
Vodafone darovala půl milio-
nu korun na povodňové kon-
to Člověka v tísni. 

Blesková pomoc
Povodňové DMS
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Ani teď, začátkem září není pomoc snadná. 
Raspenava se táhne podél říčky Smědá ně-
kolik kilometrů. Těžko se shromažďují údaje, 
kdo co všechno potřebuje. Základnou v Ras-
penavě je nová hasičárna. Kromě ADRY je 
tady také Člověk v tísni. Koordinace probíhá 
tak nějak vzájemně. Důležité je dostat pomoc 
k co nejvíce lidem. Dnes bude obnoven most 
přes říčku. Velká událost, která usnadní po-
moc. Cesta na druhý břeh se zkrátí o dlouhé 
kilometry. V 10 hodin holky z Vodafonu vyrá-
žejí do akce. Budou rozvážet, zjišťovat, kdo 
co potřebuje, uklízet, oklepávat omítky nebo 
vynášet bahno. 

Nebojte se 
platit mobilem 
Víte, že dnes můžete za různé služby a výrobky platit jednoduše přes 
mobil? Čeští mobilní operátoři dokonce nedávno spojili síly a rozhodli 
se podporovat tuto službu společně pod novou značkou Plať mobilem. 
Platbu provedete snadno pomocí SMSky nebo přes internet či wap.  

JAK TO CELÉ FUNGUJE? 
Nejsnáz SMSkou. Prostě si něco objednáte 
a po odeslání zprávy se vám strhne příslušná 
částka z kreditu nebo z paušálu. Platba tak-
zvanou Premium SMS má dvě podoby. První 
funguje tak, že se částka strhne hned  po ode-
slání. Poznáte to podle toho, že SMSku posí-
láte na sedmimístné číslo začínající devítkou. 
Poslední dvě čísla určují cenu SMS. Druhá 
podoba je  přes tzv. potvrzovací SMSku. Za-
platíte v okamžiku přijetí SMS. Tento způsob 
placení funguje třeba v pražské MHD. Jakmile 
pošlete SMS na pětimístné číslo 902 06, při-
jde vám do mobilu během chvilky elektronic-
ká jízdenka. Bez obav z revizora pak můžete 
cestovat metrem, tramvají či autobusem. 

Platba SMS jízdenky ale není jediným pří-
kladem. Pomocí SMS pohodlně zaplatíte za 
parkování, u lékaře, při hlasování v soutěžích 
nebo třeba za poslání dárcovské SMS, kdy 
pomáháte konkrétnímu charitativnímu pro-
jektu. Dnes můžete uskutečnit jednu platbu 
mobilem od 3 Kč do 99 Kč. Horní hranice pro 
mobilní platby se ale brzy zvýší, a s tím se také 
rozrostou možnosti těchto plateb. Kromě 
jednorázové SMS jízdenky se brzy můžete tě-
šit na celodenní či týdenní „tramvajenku“. 

A TO NENÍ VŠECHNO
Dalším způsobem, jak platit přes mobil, je tře-
ba platební metoda Vodafonu M-peněžen-
ka. Zaplacení funguje jednoduše. Na webu či 
mobilním internetu si vyberete zboží či služ-
bu. Poté metodu zaplacení M-peněženka 
a budete přesměrování na platební bránu Vo-
dafone M-peněženky, kde platbu potvrdíte. 
Vždy vám ale přijde informační SMS o tom, že 
transakce proběhla, za co a kolik jste zaplatili.

UŽITEČNÉ INFORMACE
Všechny mobilní platby najdou např. paušál-
ní zákazníci Vodafonu na faktuře v sekci „Plat-
by 3. stranám“. Třetí strana může být např. 
Dopravní podnik, provozovatel webových 
stránek, provozovatel nápojových automaů, 
a další. Určitě ale tuto službu neposkytuje Vo-
dafone. Pokud byste tedy potřebovali provést 
reklamaci či vystavit daňový doklad, je nutné 
obrátit se na poskytovatele služby. Toho zjistí-
te mimo jiné na  www.platmobilem.cz.

Mobilní platby v síti Vodafone měsíčně vy-
užívají stovky tisíc zákazníků. Mobilem se dá 
zkrátka zaplatit spousta věcí. Pomocí SMSky 
si můžete dát třeba nápoj v automatu, nebo 
si objednat předplatné ČILICHILI. Mrkněte 
na návod na straně 7 a prubněte to! 

Vyklízet vyplavené 
řeznictví byla obzvlášť 
lahůdka. Krabice už skoro 
chodily. Holky to ale 
zvládly na jedničku.

  Objednat si  SMSkou 
předplatné ČILICHILI

  Přispět přes DMS – populární 
dárcovskou SMSku

  Hlasovat v reality show
 Platit za parkovné či u doktora
  Koupit si nápoj v automatu
 Podat inzerát
  Stahovat java hry a melodie

Podrobnosti na 
www.platmobilem.cz

Co se dá zařídit 
přes mobil?
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ŠUP NA TO

MMSka ekne víc než tisíc slov
Zahoďte papírové pohlednice z dovolené. Ze zahraničí za MMSku zaplatíte jenom 11,40 Kč.
Je to o dost levnější a rychlejší než pohled, a ještě se vám tam vejde 6x delší text než do SMSky.

VODAFONE PARK A MMS

Co dokážete s MMS  

  Můžete poslat video, animaci, zvuk nebo text o velikosti 1000 znaků, což je jako 6 SMS, takže 
vás MMSka vyjde o dost levněji  

  MMSky můžete posílat i na e-mail – stačí místo čísla vyplnit e-mailovou adresu

   MMSky můžete posílat i na mobil bez MMS – uloží se na web – a tam si je můžete vyzvednout

  Dají se posílat na internet i z internetu přes www.vodafonepark.cz

  Posílání MMSky kamkoliv do zahraničí je za stejnou cenu jako v ČR

  Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

Zvládá váš telefon 
MMSky? 

  Většina mobilů si s obrázky 
bez zádrhelů poradí. Jestli 
ale takového šikulu náhodou 
nemáte, nevadí, rádi vám 
poradíme s výběrem nového.

  Nejste si jistí, jestli máte telefon 
vůbec nastavený na MMSky? 
Pokud je od nás, tak určitě. 
Pokud ne, nechte si ho od nás 
nastavit. Stačí, když mrknete 
na Internetovou samoobsluhu 
na www.vodafone.cz.

Tip
 

  Pokud na MMSkách opravdu 
ujíždíte, je tu pro vás pořád 
balíček 77 MMSek naplno za 
77 Kč měsíčně. Jedna MMS 
vás pak přijde pouze na jednu 
korunu. MMS ale můžete bez 
obav posílat i bez balíčku MMS. 
Jejich ceny jsme totiž natrvalo 
snížili na 4,50 Kč.

Všechno o MMS 
se dozvíte 
 

  Na www.vodafonepark.cz
  V našich prodejnách
  Nebo na 800 777 777

Služba Cena za MMS

MMSka v rámci ČR nebo z ČR 4,50 Kč

MMSka ze zahraničí 11,40 Kč

Balíček 77 MMSek naplno 1 Kč
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VODAFONE LIVE

Podzimní hrátky!  
Léto je minulost, a jestli nemáte zrovna náturu na pouštění draka, vyberte si 
některou z našich her. Všechny tyto a mnohem více najdete v sekci Stahuj! 
na portálu Vodafone live! přímo ve svém mobilu.

Zahrajem si na vo-
jáky, máme vidle 

a bodáky.

ŠUP NA TO

1  Nejdřív si vyberte hru. 
Ještě víc jich najdete 
na www.vodafonelive.com. 
Opravdu parádní výběr, 
budete koukat

2  Pokud nemáte na svém 
telefonu tlačítko pro přímý 
přístup na portál Vodafone 
live!, zadejte v prohlížeči 
svého telefonu adresu 
live.vodafone.com 

Predators TM a © 2010 Twentieth Century Fox Film Corporation. Všechna práva vyhrazena. Jurassic Park © 2010 Gameloft. Všechna 
práva vyhrazena. Gameloft a logo Gameloft jsou ochranné známky společnosti Gameloft v USA a/nebo jiných zemích. Jurassic Park je 
ochranná známka a autorská práva patří společnostem Universal Studios a Amblin Entertainment, Inc. Licence od společnosti Universal 
Studios Licensing LLLP. Všechna práva vyhrazena. Shrek: Zvonec a konec ™ a © 2010 DreamWorks Animation L.L.C, © 2010 Gameloft. 
Všechna práva vyhrazena © 2010 Electronic Arts Inc. All Rights Reserved.

Final Fantasy
Cena: 90,– s DPH

Final Fantasy, mezník mezi hrami na hrdiny, 
přichází na mobil! Zvolte si svou partu ze šesti 
různých skupin postav. Během cesty po zemi, 
po moři i ve vzduchu budete zápasit se 
stovkami netvorů a nepřátel! Vyhrajte souboj 
o záchranu světa!

Jurassic Park ™
Cena: 90,– s DPH

Prubněte jedinečné dobrodružství s mobilní 
hrou nejznámějšího dinosauřího filmu 
na světě. Ztratíte se v džungli a probrodíte 
řeky na ostrově Isla Nublar.  Užijte si zábavné 
bonusové úrovně a ovládejte rozzuřeného 
tyranosaura rexe!

Texas Holdem Poker
Cena: 60,– s DPH

Poker ve všech jeho podobách najdete 
v téhle skvělé hře. Dejte si turnaj, cash game 
i heads-up. Zlepšujte se a získejte zkušenosti. 
Naučte se vše potřebné o kombinacích 
a blafování. Bluetooth vám umožní hrát proti 
soupeřům na libovolné úrovni.

Predátoři
Cena: 90,– s DPH

Možná jste nejnebezpečnějším zabijákem 
na Zemi, jenže tentokrát nejste na své 
planetě. Zažijte strach, který vás přepadne, 
když jste lovenou kořistí predátorů v jejich 
vlastním světě. V džungli na jejich planetě 
zažijete spoustu akce v tom nejvyšším tempu. 
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Internet do mobilu

  Jediným tlačítkem se z mobilu dostanete na celý internet.

  Můžete si  vybrat připojení napořád, nebo jenom na jeden den.
Za jasnou a konečnou cenu (17 Kč na den, 177 Kč nebo 315 Kč na měsíc).

  Každou stránku přizpůsobíme přímo pro displej vašeho mobilu. 
Bude tak dobře čitelná a načte se rychleji.

  Vodafone Internet 
v mobilu na den

  Vodafone Internet v mobilu na den – 
ideální pro toho, kdo používá internet 
v mobilu jen občas – platíte pouze za dny, 
kdy se připojíte

  Vodafone Internet 
v mobilu

  Vodafone Internet v mobilu – pro 
každého, kdo používá internet v mobilu 
pravidelně – platíte pevný měsíční paušál

  Vodafone Internet 
v mobilu naplno

  Vodafone Internet v mobilu naplno 
– pro všechny, kteří internet v mobilu 
využívají hodně často nebo mají chytrý 
telefon (telefony s dotykovým displejem, 
s vestavěnými internetovými aplikacemi) – 
platíte pevný měsíční paušál

Internet v mobilu

P IPOJENÍ S VODAFONEM INTERNET V MOBILU

Co za to? aneb Malý ceník
Služba Cena s / bez DPH FUP

Vodafone Internet v mobilu na den 17,00 Kč / 14,16 Kč 5 MB

Vodafone Internet v mobilu 177,00 Kč / 147,50 Kč 100 MB

Vodafone Internet v mobilu naplno 315,00 Kč / 262,50 Kč 500 MB

FUP je limit pro stahování, po jehož dosažení vám internet trochu zpomalí

Kdo si ho m že užívat
  Každý zákazník Vodafonu – s kartou i s tarifem
  Stačí mít v mobilu internetový prohlížeč 
(např. Opera Mini) nebo Vodafone live! 

  Víc informací dostanete v našich prodejnách, na www.internetdomobilu.cz nebo na 800 777 777
  Více o nabídce Vyzkoušej a kup a službě Po svém najdete na www.vodafone.cz
 Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

S Vodafonem se k internetu připojíte tak, jak potřebujete. Ať 
máte kartu, nebo tarif, u nás si vyberete přesně takové připojení, 
jaké vám opravdu sedne. A je jedno, jestli surfujete občas, nebo 
každý den. 
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S Internetem v mobilu si užijete zábavu a spoustu dalších 
v cí, prubn te to na m.internetdomobilu.cz

  když potřebujete něco rychle zjistit nebo přeložit (Wikipedie, Google) 

  můžete číst e-maily, kdykoliv potřebujete 

  budete neustále v kontaktu s kamarády na sociálních sítích (Facebook, Twitter...)

  dokážete najít dopravní spojení nebo přečíst zprávy 

ŠUP NA TO

P IPOJENÍ S VODAFONEM INTERNET V MOBILU

1  V Internetové samoobsluze 
na www.vodafone.cz jděte na Moje 
služby – Aktivace a nastavení služeb – 
Datové služby – Připojení k internetu, 
WAPu a Vodafone live! – Změnit. 

2  Vyberte si datový tarif, zvolte ho 
a počkejte na potvrzovací SMSku.

OPERA MINI – internetový prohlíže  do vašeho mobilu

  Až 7x rychlejší načítání stránek, šetří spotřebu mobilních dat, a tím i vaše peníze!
  Přehledný úvod s odkazy a záložkami na nejoblíbenější služby (např. na Facebook)
  Snadné ukládání oblíbených stránek do přehledných záložek
  Rychlý přehled o aktuálních novinkách ve vašich účtech (např. nové e-maily)
  Možnost brouzdání v několika oknech najednou
  Přístup na Vodafone live! portál s hudbou, hrami a dalšími vychytávkami
 Lehká správa účtu přes mobil díky Mobilní samoobsluze

Opera Mini 

Internetový 

prohlíže  zdarma

ke stažení na 

mini.opera.com

S Internetem 
v mobilu se 
snadno připojíte 
k Facebooku či 
e-mailu a napíšete 
přátelům, co zrovna 
děláte. 

Chcete vědět,
co internet 
v mobilu všechno 
umí? Mrkněte 
na naše stránky 
m.internetdomo-
bilu.cz.

Hned se dozvíte, 
co se děje, a to 
z kteréhokoliv 
zdroje, který máte 
na internetu rádi. 
Novinky tak znáte 
dřív, než ostatní.
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P IPOJENÍ S VODAFONEM INTERNET V PC

Internet do po íta e

  Když se nechcete starat o to, kolik dat stahujete

  Jednoduché připojení s našim USB nebo Kombo Modemem

  Se službou Po svém ušetříte dalších 10 %

ŠUP NA TO

  P ipojení na stálo 
do notebooku nebo PC

  Připojení na stálo
Vhodné pro všechny, kteří surfují denně. Za měsíční paušál 472,50 Kč se službou 
Po svém, můžete brouzdat v mobilu i v PC, jak si zamanete.

Co za to? aneb Malý ceník 
Služba Ceny jsou včetně / bez 20% DPH

Připojení na stálo – standardní cena 525,00 Kč / 437,49 Kč 

Připojení na stálo – se službou Po svém 472,50 Kč / 393,75 Kč 

U Připojení aplikujeme FUP ve výši 3 GB z důvodu zachování kvality služby pro všechny zákazníky

1  Navštivte www.vodafone.cz/internet, 
kde najdete všechny informace o pokrytí 
a datových tarifech v místech, kde chcete 
internet používat. 

2  Zařízení pro a tarif si můžete přes 
internet rovnou objednat, nebo pokud 
vám není vše jasné, navštivte prodejnu 
Vodafone nebo zavolejte na 800 777 777 
a rádi vám s výběrem pomůžeme.

3  Surfujte, surfujte a… surfujte.

Kde všude se p ipojíte?

Rychlým internetem pokrýváme 70 % 
populace ČR. 

  Rychlý 3G mobilní internet od Vodafonu 
pokrývá Prahu, Brno, Plzeň, Karlovy 
Vary, Ostravu a Olomouc, což je 25 % 
populace České republiky (do konce 
roku 40 %).

  Naše nová a rychlá síť CDMA nabízí 
přístup k internetu pro 65 % obyvatel ČR.

  Technologií EDGE, jež umožňuje 
surfovat rychlostí až 236 kb za vteřinu, 
máme pokryto přes 95 % obyvatel ČR! 
A to jsme s rozšiřováním pokrytí zdaleka 
neskončili! 

Mrkněte na www.vodafone.cz 
na interaktivní mapu, a hned budete 
vědět, kde to můžete s daty rozbalit 
naplno.

S Vodafone internetem v PC můžete na svém počítači surfovat kdy-
koliv potřebujete. A je celkem jedno, jestli zrovna někam cestujete, 
nebo jen chcete mít všechny počítače doma on-line. 

On-line budete kdekoliv
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Připojení na stálo – standardní cena 525,00 Kč / 437,49 Kč 

Připojení na stálo – se službou Po svém 472,50 Kč / 393,75 Kč 

U Připojení aplikujeme FUP ve výši 3 GB z důvodu zachování kvality služby pro všechny zákazníky



  71

P IPOJENÍ S VODAFONEM INTERNET V PC

  Internet na cesty

  Rychlý internet na vašich cestách nebo obchodních schůzkách vám zajistí Kombo 
Modem. Je tak mazaný, že vás na internet pošle tou nejrychlejší dostupnou sítí.

  Ve městech se k rychlému internetu jednoduše připojíte pomocí 3G USB modemu (3G 
síť je k dispozici pro víc než 25 % populace a síť EDGE je k dispozici pro 95 % populace).

  Pokud hledáte ideální pocítač pro internet na cestách, pořiďte si Vodafone Netbook 
s vestavěným 3G modemem.

  Internet doma

  Rychlý internet doma můžete používat v síti 3G (k dispozici pro 25 % populace ČR) nebo 
nově spuštěné síti CDMA (pokrývá 65 % populace ČR).

  Datové zařízení si vyberete podle místa pokrytí – 3G nebo Kombo modem.
  Pokud chcete sdílet připojení k internetu na více počítačích přes Wi-Fi, pořiďte si 
Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock – za 877 Kč se k internetu přes 3G připojí 
celá vaše domácnost. Toto zařízení můžete také umístnit tam, kde je nejsilnější 3G signál 
ve vaší domácnosti pro co nejvyšší připojení k internetu.

Do p ti minut surfovat 
po internetu? 

  Stačí zajít do nejbližší Vodafone prodejny,  
do USB modemu vložit SIM kartu, 
a zasunout modem do počítače. Instalace 
připojovacího programu proběhne 
automaticky.

  USB modem je stejně jednoduché používat 
jako zaplatit – s tarifem Připojení na stálo 
stojí symbolických 77 Kč.

  Více informací o USB modemech najdete 
na stranách 94–95.

Rychlý internet na cestách 
i doma? 

     Nejjednodušší připojení k rychlému 
internetu pro váš počítač vám nabízí naše 
malé USB modemy, které využijete v 3G síti.

   Kombi Modem vás k rychlému internetu 
připojí jak přes 3G, tak přes naši novou síť 
CDMA.

   Více informací o USB modemech najdete 
na straně 94–95.

Rychlý mobilní internet 
tém  všude?

   Pokud chcete využívat rychlý internet 
opravdu všude, máte možnost!

   S našim univerzálním Kombo Modemem 
jsou vám k dispozici všechny sítě, včetně 
nově spuštěné sítě CDMA. A díky Kombo 
Modemu budete připojeni vždy do té 
nejrychlejší, jaká je k dispozici.

   Kombo Modem si s tarifem Připojení 
na stálo můžete pořídit od 77Kč.

   Více informací o CDMA modemu najdete 
straně 94.

Internet pro celou 
domácnost!

     Praktické zařízení vám z USB 3G modemu 
vyrobí Wi-Fi a poskytne internet pro 
všechny okolo. Jednoduše do zařízení 
Vodafone Mobile Sharing Dock zasunete 
3G USB modem, a můžete surfovat.

   Vodafone Mobile Sharing Dock se dá 
pořídit jako příslušenství za 877Kč.

   Více informací najdete na straně 95.

Maximální mobilita a výdrž 
baterií

   Nejpraktičtější zařízení, jaké pro internet 
na cesty máme, je Vodafone Netbook 
vyráběný firmou Samsung.

   Jedná se o malý, lehký netbook se 
zabudovaným 3G/EDGE modemem 
a výdrží baterií až 8 hodin.

   Netbook vám nikde nepřekáží a poskytuje 
vám komfort plnohodnotného počítače 
na vašich cestách.

   Vodafone Netbook se dá pořídit 
s Připojením na stálo už od 6 977 Kč!

   Více informací o netbooku Samsung 
najdete na straně 93.

P ipojení na stálo m žete využívat na cestách i doma Vestav ný 

internet

Wi-Fi  sí  

kdekoliv 
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Chystáte se za hranice? 
Ať už budete chtít v zahraničí volat, posílat SMSky, nebo surfovat, u nás si vyberete služby přesně tak, 
jak je budete potřebovat. Díky třem přehledným zónám navíc hravě zjistíte, co za to. Není to moc! A je 
jedno, jestli máte kartu, nebo tarif. Vyberou si všichni.

 Vodafone Passport – Volání a MMSky ze sv ta 

  Platíte jenom spojovací poplatek a pak už voláte za stejné ceny jako doma. A když někdo 
volá vám, taky zaplatíte jen spojovcí poplatek 

  Příjemce vašeho hovoru neplatí nic
  Spojovací poplatek platíte za každých započatých 20 minut 
  Volání z ciziny do třetích zemí a další služby, jako jsou data či SMSky, platíte podle aktuálních 
ceníků Vodafone Passportu či Vodafone World Roamingu

Zóna Spojovací poplatek

1 22 Kč

2 50 Kč

3 80 Kč

A dále voláte podle výše vašeho tarifu.

MMS Pro kartu i tarif

Posílání MMS ze všech zón 11,40 Kč

ŠUP NA TO

Vodafone Passport si můžete aktivovat 
od nás i z ciziny. 
Nejsnáz rovnou z mobilu: 

  Pro aktivaci Vodafone Passportu pošlete 
SMSku ve tvaru ROAM PASS A 1234 
na telefonní číslo 7700 (místo 1234 
napište své heslo do Samoobsluhy)

  Pro službu MMS pošlete SMSku ve tvaru 
MMS A 1234 na číslo 7700 (místo 1234 
napište své heslo do Samoobsluhy)

A ješt  nezapome te

  Za aktivační i deaktivační SMSku ze zahraničí vám budeme účtovat cenu podle aktuálního 
ceníku Vodafone World Roamingu. V ČR je ale zdarma! 

  Pro přijímání i odesílání MMSek si nezapomeňte zkontrolovat, zda máte aktivní službu MMS 
a telefon nastavený na přijímání zpráv v zahraničí – od výrobce je většinou nastavený jen 
na přijímání zpráv doma

  Aktuální ceníky Vodafone Passportu a Vodafone World Roamingu najdete na 
www.vodafone.cz/roaming

P ehled zón

 Kompletní přehled zemí najdete na www.vodafone.cz/roaming

S VODAFONEM V ZAHRANI Í

zóna
1

zóna
2

zóna

3

  Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777
  Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

  Liší se podle výše spojovacího poplatku 
a jsou jednotné pro služby Vodafone 
Passport, Vodafone World Roaming 
i datové služby

  Zóna 1: všechny země Evropské unie, 
Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island

  Zóna 2: evropské země mimo zónu 1, 
Spojené státy, Kanada, Austrálie, Čína

  Zóna 3: Rusko, Kazachstán, Hongkong, 
Indonésie, Brazílie
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ŠUP NA TO P ipojení ze zahrani í na den

 Je ideální, když se chcete připojit jenom na skok
 Platí pro tarifní zákazníky
 Díky optimalizaci dat pro mobilní telefony se vám stránky načtou mnohem rychleji 

Zóna do 5 MB od 5–50 MB za každý MB nad 50 MB

1 80 Kč 350 Kč 30 Kč/MB

2 ( + zóna 1) 160 Kč 700 Kč 30 Kč/MB

3 Cena jako v zóně 1 + 30 Kč za každý MB (včetně prvních 50)

 P ipojení ze zahrani í na stálo

 Vyplatí se, pokud v cizině surfujete opravdu často, např. kvůli svému byznysu
 Platí pro tarifní zákazníky

Zóna Cena tarifu do 200 MB

1 1600 Kč

2 3200 Kč

3 Cena jako v zóně 1 + 30 Kč za každý MB (včetně prvních 200)

Nad 200 MB stažených dat zaplatíte cenu 30 Kč/MB

 P ipojení ze zahrani í

 Když chcete platit opravdu jen za stažená data
 Platí pro tarifní zákazníky a zákazníky s předplacenými kartami
 Platíte za každý stažený kB 

Zóna Internet a WAP/MB MMS

1 30 Kč 11,40 Kč

2 250 Kč 11,40 Kč

3 300 Kč 11,40 Kč

1  Skočte si pro data od nás do libovolné 
prodejny Vodafonu nebo se přihlaste 
na Internetovou samoobsluhu na 
www.vodafone.cz.

2 Klikněte na Moje služby – Aktivace 
a nastavení služeb a nastavte si připojení, 
jaké chcete.

Tip
 

  Datové služby v roamingu můžete nově 
využívat také s předplacenou kartou. 

  Pohlídáme vaše data ze zahraničí! Výdaje 
za internet, maily a další datové přenosy 
ze zahraničí můžete mít dokonale pod 
kontrolou s Roamingovým datovým 
limitem.

S VODAFONEM V ZAHRANI Í

Myslíte p es pole?
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Kartu, nebo tarif?
Naše předplacené karty jsou skvělé. Jste-li zvyklí kupovat si kredit a vyhovuje vám to, můžete si vybrat 
tu nejlepší, a budete nadšení. Pokud ale chcete ještě víc, přejděte na naše Tarify na míru. Přizpůsobí 
se dokonale vašim potřebám – třeba každý měsíc jinak! Prostě porostou s vámi. Prubněte to!

VÝHODY NAŠICH KARET

  Žádný měsíční paušál ani vyúčtování 

  Stejné ceny za volání po celý den

  Po první minutě účtování po vteřinách

VODAFONE KARTA

 Divoká karta
 S Programem dvojka voláte dokonce za 2,38 Kč/min.

  Karta nic nestojí, kupujete si jenom kredit 

Vodafone divoká karta

Volání v síti Vodafone 3,00 Kč/min.

Volání do ostatních sítí v ČR 7,20 Kč/min.

SMS do všech mobilních sítí v ČR 2,40 Kč

Doplňkové balíčky k Vodafone divoké kartě

Program dvojka 
Levnější volání na 2 vybraná čísla v síti Vodafo-
ne, první nastavení čísel zdarma

Cena volání: 
2,38 Kč/min.

Balíček Nonstop víkend 
Neomezená víkendová volání v síti Vodafone 
na jeden víkend

Cena balíčku: 
59,50 Kč

SMS balíček 
40 volných SMS do všech mobilních sítí 
na 1 týden

Cena balíčku: 
59,50 Kč

 Nabitá karta

  Podle výše dobití můžete volat už od 3,03 Kč/min.

Po aktivaci automaticky voláte za 6,05 Kč/min. Cenu volání určuje částka vašeho 
posledního dobití. Cena platí do vašeho dalšího dobití, maximálně ale jeden 
měsíc. Pokud během měsíce žádnou částku nedobijete, budete opět volat 
za 6,05 Kč/min.

Ceny volání s Vodafone nabitou kartou

Hodnota dobití 349 
a méně 350–699 700–

1149
1150–
2099

2100 
a více

Cena volání za min. v ČR 6,05 Kč 5,04 Kč 4,04 Kč 3,42 Kč 3,03 Kč

Cena SMS do všech 
mobilních sítí v ČR 1,20 Kč 1,20 Kč 1,20 Kč 1,20 Kč 1,20 Kč

  Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone najdete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777
  Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

  Aktuální nabídku předplacených služeb od Vodafonu najdete na www.vodafone.cz

  Naše karty si snadno pořídíte zde:

Volání v síti Vodafone jen za 3 K /min.

Stejné ceny za volání do všech sítí
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Z KARTY NA TARIF

ŠUP NA TO

P EJD TE NA TARIF

Nestresujte se a nepřizpůsobujte se. Přejděte na Tarify na míru. Ty si 
můžete každý měsíc měnit a cena se přizpůsobí vám.

 Tarif na míru
 Bez písemné smlouvy

   Udělejte si tarifní prázdniny – když nepotřebujete, tak neplaťte

  Neomezené volání a SMS až na 8 oblíbených čísel

  Neomezené SMS do všech sítí bez dalších poplatků

  Neomezené volání do všech sítí za 2700 Kč

Abyste mohli se svým číslem přejít z karty 
na tarif, stačí splnit jen dvě jednoduché 
podmínky:

1  Dát za dobu, co jste u Vodafonu, 
do kreditu celkem aspoň 1000 Kč. 
Započítává se do toho i počáteční kredit 
při pořízení Vodafone karty, takže je to 
opravdu hračka.

2  Jste-li u Vodafonu méně než 3 měsíce, 
je potřeba mít při přechodu na tarif 
kredit aspoň 500 Kč.
Ten vám pro první 3 měsíce poslouží 
jako Volací jistina (limit, který můžete 
provolat nebo použít na jiné služby 
po vyčerpání svého paušálu). Volací 
jistinu vám vrátíme, hned jak uhradíte 
řádně a včas tři po sobě jdoucí 
vyúčtování. A jestli už u nás 3 měsíce 
jste, žádnou Volací jistinu potřebovat 
nebudete!

No a dál už stačí jen zavolat na *077.

Nepla te za v ci, které nepot ebujete

Mámo, prubnem oboje.
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Všichni podnikatelé o tom mluví 
Pořiďte si tarif na míru 2700 s Internetem v mobilu naplno 
a surfujte a volejte neomezeně za 2171 Kč měsíčně. 

VÝHODY TARIFU NA MÍRU 2700:
  Můžete neomezeně volat do všech sítí v ČR
 Se službou Vodafone  Passport voláte neomezeně i v zahraničí
 Získáte absolutní kontrolu nad svými výdaji i výdaji zaměstnanců

Co za to? aneb Malý ceník 
Tarif na míru 2700 2700 Kč včetně 20% DPH

Volání v síti Vodafone 0,00 Kč / min 

Volání do ostatních sítí v ČR 0,00 Kč / min 

  Pro více informací volejte zdarma Vodafone firemní prodej 800 77 77 00
  Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/firemni

Telefon Nokia C6 

  Wi-Fi, podporuje e-mail
  Navigace navždy zdarma
  Dotyková a QWERTZ klávesnice

Tarif na míru 2700

  Neomezené volání do všech sítí
  Telefony již od 7 Kč

PRO FIRMY NABÍDKA

Volejte neomezen  
do všech sítí

S Internetem v mobilu naplno a Tarifem 
na míru 2700 budete surfovat a volat 
neomezen  jen za 2171 K  m sí n .

Vyberte si jen ty služby, 
které využijete!

Jen za

7 K
s Tarifem 

na míru 2700
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Dát se na podnikání chce odvahu
A my jsme tu od toho, abychom všem těm šikovným odvážlivcům 
z řad našich zákazníků pomohli. 

Fandí eským tribunám
Vyrobí sedadla z kovu, plastu i a-
loun né fotely

Kovostal 

Co umí
Jestli plánujete rockový koncert nebo jiný 
mejdan, maníci z Kovostalu si poradí s tím, 
aby si všichni měli kam sednout. Vždyť už taky 
vyrobili nějaký ten milion sedadel. Dodají 
a namontují sezení a tribuny na stadiony, 
do sportovních a multifunkčních hal, divadel 
a kin, poslucháren i škol. Jejich výrobky na-
jdete  třeba v Německu, Skandinávii, ale také 
ve Švýcarsku, Nizozemsku, Rakousku, Rusku, 
Kanadě, Jihoafrické republice nebo Austrálii. 

Čím jsou výjimeční
Na jejich sedadlech v německém Mannheimu 
povzbuzovali fanoušci nedávného MS v led-
ním hokeji. Bez problémů vyrobí čalouněná 
křesla, kovové, dřevěné a plastové sedačky 
nebo teleskopickou tribunu. Používají 
nehořlavé či těžce zápalné materiály, které 
odpovídají přísným evropským standardům. 
Každou zakázku si zaměří, navrhnou, vyrobí 
i namontují. 

Kde je najdete
V Uherském Hradišti ve čtvrti Jarošov. A jestli 
nemáte zrovna cestu kolem, skočte se podívat 
na www.kovostal.cz.

Webovky od profík
Firma, co vznikla na demonstraci

NETservis 

Co umí
Začalo to na jedné demonstraci proti mono-
polu Českého Telecomu v roce 1999. Potkali 
se tehdy dva dlouholetí kamarádi a domluvili 
se, že založí počítačovou firmu. Dneska mají 
v týmu 15 lidí a zabývají se tvorbou interneto-
vých stránek, flashových animací i redakčních 
systémů na zakázku. Zaměřují se na SEO 
optimalizaci a věnují se i tvorbě originálních 
grafických návrhů webových stránek. 

Čím jsou výjimeční
Každý web od nich je originální kousek, žádný 
repas. Sami o sobě říkají: „Jakékoliv indivi-
duální požadavky bereme jako výzvu a těší 
nás, když někdo chce nekonvenční řešení. 
Nerozlišujeme mezi jednotlivci a velkými 
zákazníky. Všichni jsou pro nás důležití a záleží 
nám na jejich spokojenosti.“ A je to znát, 
vždyť jejich služby využily už takové firmy jako 
Neckermann, Národní muzeum, Procter & 
Gamble, Český rozhlas nebo Preol.

Kde je najdete
Můžete se u nich stavit v Praze-Dejvi-
cích, Thákurova 3. Nebo zajděte na web 
www.netservis.cz a odtud už trefíte. 

  Více informací o produktech a službách společnosti Vodafone naleznete na www.vodafone.cz nebo na 800 777 777

Autobazar se zárukou
Firma, co voní benzinem

Andy–Auta 

Co umí
Autobazar Andy-Auta má pro své zákazníky 
na 400 vozů. Většinou nepoznaly víc než jed-
noho majitele, nezažily havárku, mají sevisní 
knížky a užívaly si pravidelný servis u autorizo-
vaných prodejců. Sami si můžete ověřit původ 
a servisní historii nabízených aut. Andy-Auta 
vám navíc dají doživotní záruku na původ 
vozidel.   

Čím jsou výjimeční
Andy-Auta, to je solidní volba mezi novými 
a ojetými vozy. Profesionální přístup, velký 
výběr, výhodné financování i pojištění. A když 
auto vašich snů zrovna mít nebudou, klidně 
vám ho přivezou z Belgie, Francie nebo Ně-
mecka. Vozí odsud hlavně značky Audi, BMW, 
Citroën, Ford, Mercedes, Peugeot, Renault, 
Škoda a VW.  

Kde je najdete
Stačí jet z Českých Budějovic na Prahu a v Se-
zimově Ústí po pravé straně před benzinovou 
stanicí Shell to nemůžete přehlédnout. Chy-
bět nemůže ani web www.andy-auta.cz. 

PRO FIRMY PARTNE I
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 Vodafone auto manažer

Kdo by ve firmě neřešil auta! Knihy jízd, hlídání spotřeby, kde zrovna auta máte. Vodafone auto 
manažer to hravě ohlídá za vás. Platíte jen za data nebo SMS. Žádné dodatečné poplatky navíc. 

Pro  mít Vodafone auto manažer
  Poskytuje komplexní kontrolu vozového parku
  Generuje knihu jízd a rozlišuje firemní jízdy od soukromých
  Kontroluje rychlost, polohu, spotřebu atd.
  Funkce alarmu (prozvoní vás nebo pošle SMS při neoprávněném pohybu vozu)
  Snadná instalace měřicí jednotky buď do zásuvky zapalovače, nebo skrytě
  Snadné ovládání přes web aplikaci nebo SMS

Na kolik Vodafone auto manažer vyjde?
Cena vč. DPH bez DPH

Pořizovací cena měřicí jednotky 4977 Kč 4147,50 Kč

Měsíční paušál za datový provoz (Internet v mobilu) 177 Kč 147,50 Kč

SMS dle vašeho tarifu

Měsíční poplatek zahrnuje poplatek za data v ČR a používání aplikace

M jte celou firmu pod kontrolou
Stačí si aktivovat některý z našich datových tarifů. Vodafone auto manažer se pak postará, abyste 
měli pod kontrolou služební vozy. Vodafone kamera zase ohlídá fi rmu před zloději. To všechno 
za pár peněz. 

PRO FIRMY NABÍDKA

ŠUP NA TO

1  Jediné, co potřebujete, je datový tarif 
od Vodafonu

2  Pak už stačí nainstalovat měřicí jednotku 
nebo kameru a službu aktivovat

3  Pro přenos aktuálních informací 
o provozu auta je v každém z nich 
Vodafone SIM karta s hlasovým 
a datovým tarifem, kterou si sami nejdřív 
vyberete. Pak už jen on-line sledujete, co 
se s firemními vozy děje

  Více informací ke službě na 800 77 77 00  nebo na www.vodafone.cz/firemni

Sleva

50 %
na Vodafone 

Internet v mobilu 

na 2 m síce

Snadné ovládání p es 
web aplikaci nebo SMS

Poskytuje komplexní 
kontrolu vozového parku

nebo SMS
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 Vodafone bezpe nostní  kamera

Odteď už se nemusíte o svoji firmu bát. Vodafone bezpečnostní kamera vaše podnikání 
bezpečně ochrání. Funguje na principu přenosu dat, SMS a MMS. 

Pro  si kameru po ídit a co umí?
  Malé rozměry a relativně nízká pořizovací cena 
  Má bezpečnostní a monitorovací zařízení
  Zaznamená pohyb, tělesnou teplotu, zvuk i tříštění skla
 Lze ji ovládat na dálku 
  Hlášení ve formě SMS, MMS, e-mailu nebo na PCO
  Upozornění až na 10 telefonních čísel nebo e-mailů 
  Jednoduché ovládání a nastavení kamery, s počítačovou aplikací ZDARMA

Co za to?
Cena vč. DPH bez DPH

Pořizovací cena kamery 6477 Kč 5181,60 Kč 

Internet v mobilu 177 Kč 147,50 Kč

MMS balíček – 77 MMS 77 Kč 61,60 Kč

SMS balíček – 50 SMS 60 Kč 48 Kč

Volání 0 Kč 0 Kč

  Více informací ke službě na 800 77 77 01 nebo na www.vodafone.cz/firemni

PRO FIRMY NABÍDKA

ŠUP NA TO

1  Stačí si vybrat některý z datových
tarifů spolu s MMS a SMS balíčkem

2  Nainstalovat kameru a  přes mobilní 
telefon, nebo webovou aplikaci,
která je zdarma, už jen sledovat
co se s firmou děje.

í k l žbě 800 77 77 01 b d f /fi i

Sleva

50 %
na Vodafone 

Internet v mobilu 

na 2 m síce
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Limitovaná edice Tarif  na míru
Volejte už napořád o 28 % levněji. Stačí si pořídit Tarif na míru za 600 Kč nebo víc, s Internetem
v mobilu naplno a se službou Po svém. Všechno ostatní si v balíčku snadno navolíte podle svého!

TARIFY NA MÍRU

Neomezené volání 
v síti Vodafone a Internet 

v mobilu naplno.

625 K  450 K625 K

Tarif na míru za 
1315 K  950 K1315

915 K  660 K915 K

50 
volných 

minut

50 
volných

SMS

Internet
v mobilu
naplno

125 
volných 

minut

100 
volných

SMS

Internet
v mobilu
naplno
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VOLEJTE  A SURFUJTE KLIDN  DONEKONE NA: HORKÝ

TIP

DALŠÍ OBLÍBENÉ KOMBINACE:

  Více na www.vodafone.cz/namiru
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Limitovaná edice s novým iPhonem 4
Pořiďte si limitovanou edici Tarifů na míru s novým Apple iPhonem 4. Všechny novinky
kolem nového iPhonu 4 najdete na našem webu. Tak ať o nic nepřijdete! 

TARIFY NA MÍRU



TELEFONY

Vodafone 246 LG GS101

Nokia 1800

Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

klasické 670 mAh

Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

klasické 950 mAh

Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

klasické 800 mAh

   Podrobné informace najdete na str. 96. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz

Skv lá cena

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 77 Kč

od 477 Kč 77 Kč

od 777 Kč 77 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 577 Kč

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 477 Kč

od 477 Kč 77 Kč

od 777 Kč 77 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 877 Kč

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 77 Kč

od 477 Kč 77 Kč

od 777 Kč 77 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 677 Kč
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TELEFONY

Nokia 2330 classic

Sony Ericsson Spiro

Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

VGA klasické 1020 mAh

Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

2 Mpix vysouvací 1000 mAh

   Podrobné informace najdete na str. 96. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 1477 Kč

od 477 Kč 777 Kč

od 777 Kč 77 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 1777 Kč

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 977 Kč

od 477 Kč 77 Kč

od 777 Kč 77 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 1377 Kč

afone.cz

Vodafone 547
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

2 Mpix dotykové 800 mAh

Rychlý 

internet 

s prohlíže em 

Opera Mini

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 1277 Kč

od 477 Kč 577 Kč

od 777 Kč 77 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 1777 Kč

977Kč

77Kč

77Kč

77Kč

77Kč

377Kč

77Kč

77Kč

77Kč

1777Kč
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TELEFONY

   Podrobné informace najdete na str. 96 a 97. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz

Samsung B2100V
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

VGA klasické 860 mAh

Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

1,3 Mpix klasické 1000 mAh

Nokia 2690

Mobil do 

nepohody

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 1977 Kč

od 477 Kč 1177 Kč

od 777 Kč 477 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 2377 Kč

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 2377 Kč

od 477 Kč 1377 Kč

od 777 Kč 777 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 2777 Kč

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 1377 Kč

od 477 Kč 577 Kč

od 777 Kč 77 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 1777 Kč

LG GD510 POP
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

3 Mpix dotykové 900 mAh

1377Kč

777Kč

77Kč

77Kč

2777Kč
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TELEFONY

Samsung S5230 Star
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

3 Mpix dotykové 1000 mAh

   Podrobné informace najdete na str. 97. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz

Vyberte si ze 

dvou barevných 

kombinací

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 2477 Kč

od 477 Kč 1577 Kč

od 777 Kč 977 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 2777 Kč

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 2577 Kč

od 477 Kč 1777 Kč

od 777 Kč 1177 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 2977 Kč

Nokia 6303i classic
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

3 Mpix klasické 1050 mAh

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 2577 Kč

od 477 Kč 1777 Kč

od 777 Kč 977 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 2977 Kč

Nokia 7230
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

3 Mpix vysouvací 860 mAh

  85



TELEFONY

   Podrobné informace najdete na str. 97. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz

LG GT350 Town
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

2 Mpix vysouvací 950 mAh

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 2577 Kč

od 477 Kč 1777 Kč

od 777 Kč 977 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 2977 Kč

Pro radost 

z komunikace

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 2777 Kč

od 477 Kč 1977 Kč

od 777 Kč 1277 Kč

od 1177 Kč 277 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 3577 Kč

1277 Kč

277 Kč

77 Kč

3577 Kč

Vodafone 845
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

3 Mpix dotykové 1200 mAh

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 3177 Kč

od 477 Kč 2277 Kč

od 777 Kč 1577 Kč

od 1177 Kč 577 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 3777 Kč

Sony Ericsson Elm
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

5 Mpix klasické 1000 mAh
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TELEFONY

   Podrobné informace najdete na str. 97 a 98. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 3777 Kč

od 477 Kč 2977 Kč

od 777 Kč 2377 Kč

od 1177 Kč 1377 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 4577 Kč

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 3577 Kč

od 477 Kč 2777 Kč

od 777 Kč 2077 Kč

od 1177 Kč 977 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 4177 Kč

2377Kč

1377Kč

77Kč

4577Kč

2777Kč

2077Kč

977Kč

77Kč

4177Kč

Sony Ericsson Xperia X8

Samsung S5620 Monte

Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

3 Mpix dotykové 1200 mAh

Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

3 Mpix dotykové 960 mAh

Nokia C5-00
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

3 Mpix klasické 1050 mAh

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 3577 Kč

od 477 Kč 2777 Kč

od 777 Kč 1977 Kč

od 1177 Kč 977 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 4077 Kč

Skv lý 

pomocník pro 

podnikání 
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TELEFONY

   Podrobné informace najdete na str. 98. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 4577 Kč

od 477 Kč 3777 Kč

od 777 Kč 3177 Kč

od 1177 Kč 2177 Kč

od 2177 Kč 1077 Kč

Standardní cena 4977 Kč

LG Optimus One
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

3 Mpix dotykové 1500 mAh

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 4777 Kč

od 477 Kč 4077 Kč

od 777 Kč 3377 Kč

od 1177 Kč 2177 Kč

od 2177 Kč 977 Kč

Standardní cena 5477 Kč

HTC Wildfire
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

5 Mpix dotykové 1300 mAh

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 3977 Kč

od 477 Kč 3177 Kč

od 777 Kč 2377 Kč

od 1177 Kč 1577 Kč

od 2177 Kč 377 Kč

Standardní cena 4377 Kč

3177 Kč

2377 Kč

1577 Kč

377 Kč

4377 Kč

Samsung GALAXY 550
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

2 Mpix dotykové 1200 mAh

3,2" displej
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TELEFONY

Nokia E5-00 
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

5 Mpix klasické 1200 mAh

   Podrobné informace najdete na str. 98. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 4977 Kč

od 477 Kč 4077 Kč

od 777 Kč 3477 Kč

od 1177 Kč 2477 Kč

od 2177 Kč 1377 Kč

Standardní cena 5777 Kč

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 5177 Kč

od 477 Kč 4277 Kč

od 777 Kč 3777 Kč

od 1177 Kč 2477 Kč

od 2177 Kč 1077 Kč

Standardní cena 5977 Kč

Nokia E52
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

3 Mpix klasické 1500 mAh

Druhý kryt 

jako dárek

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 5377 Kč

od 477 Kč 4577 Kč

od 777 Kč 3977 Kč

od 1177 Kč 2977 Kč

od 2177 Kč 1777 Kč

Standardní cena 5977 Kč

Sony Ericsson 
Xperia X10 mini
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

5 Mpix dotykové 950 mAh
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Nokia C6-00
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

5 Mpix vysouvací 1200 mAh

   Podrobné informace najdete na str. 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz

Pro 

podnikatele 

již od 7K

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 5777 Kč

od 477 Kč 4977 Kč

od 777 Kč 4277 Kč

od 1177 Kč 3277 Kč

od 2177 Kč 2277 Kč

Standardní cena 6777 Kč

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 5977 Kč

od 477 Kč 5377 Kč

od 777 Kč 4777 Kč

od 1177 Kč 3577 Kč

od 2177 Kč 2277 Kč

Standardní cena 6577 Kč

Sony Ericsson Xperia 
X10 mini pro
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

5 Mpix vysouvací 970 mAh

LG GD880 mini
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

5 Mpix dotykové 900 mAh

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 5777 Kč

od 477 Kč 4977 Kč

od 777 Kč 4177 Kč

od 1177 Kč 3277 Kč

od 2177 Kč 1977 Kč

Standardní cena 6577 Kč

90  



TELEFONY

   Podrobné informace najdete na str. 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 12 577 Kč

od 477 Kč 11 277 Kč

od 777 Kč 10 577 Kč

od 1177 Kč 9577 Kč

od 2177 Kč 8577 Kč

Standardní cena 13 577 Kč

Samsung S8500 Wave
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

5 Mpix dotykové 1500 mAh

HTC Desire HD 
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

8 Mpix dotykové 1230 mAh

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 7777 Kč

od 477 Kč 6777 Kč

od 777 Kč 6177 Kč

od 1177 Kč 5077 Kč

od 2177 Kč 3777 Kč

Standardní cena 8577 Kč

Jedine ný 

dotykový 

displej 

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 telefonu

od 177 Kč 10 977 Kč

od 477 Kč 9777 Kč

od 777 Kč 9077 Kč

od 1177 Kč 8077 Kč

od 2177 Kč 6977 Kč

Standardní cena 11 977 Kč

Samsung I9000 
GALAXY S
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

5 Mpix dotykové 1500 mAh
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   Podrobné informace najdete na str. 99. Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz

Apple iPhone 4
Fotoaparát Provedení MP3 GPS Baterie Internet

5 Mpix dotykové 1420 mAh

Minimální 
měsíční plnění

Cena telefonu
16GB varianta

Cena telefonu
32GB varianta

od 177 Kč 14 277 Kč 16 977 Kč

od 477 Kč 13 277 Kč 15 977 Kč

od 777 Kč 12 577 Kč 15 177 Kč

od 1177 Kč 11 777 Kč 14 277 Kč

od 2177 Kč 9777 Kč 12 277 Kč

Standardní cena 15 577 Kč 18 477 Kč
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Standardní cena 7777 Kč

   Více o Vodafone live! na www.vodafone.cz

Samsung N150
Operační systém Windows 7 Starter edition
Rozměry 26 x 18 x 2,7 cm
Váha 1,26 kg
Displej 10,1"
Rozlišení 1024 x 600
Procesor Intel Atom N450 (1,66 GHz)
Operační paměť 1 GB
Harddisk 250 GB
Grafika Integrovaná
USB porty 3
Webová kamera 1,3 Mpix
Připojení 
(LAN, Wi-Fi, Bluetooth)

Ano/Ano/Ano

Připojení GPRS/EDGE/3G Ano/Ano/Ano
Baterie 6 članků Li-Ion

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 zařízení

od 177 Kč 7777 Kč

od 477 Kč 6977 Kč

od 777 Kč 6277 Kč

od 1177 Kč 5277 Kč

od 2177 Kč 3977 Kč

Standardní cena 8777 Kč

Sta í vložit 

SIM, a jste na 

internetu.

Dell Inspiron Mini 10v
Operační systém Windows XP Home Edition
Rozměry 26 x 18 x 2,7 cm
Váha 1,2 kg
Displej 10,1"
Rozlišení 1024 x 576
Procesor Intel® AtomTM N270 (1,6 GHz)
Operační paměť 1 GB
Harddisk 160 GB
Grafika Integrovaná
USB porty 3
Webová kamera 1,3 Mpix
Připojení 
(LAN, Wi-Fi, Bluetooth)

Ano/Ano/Ne

Baterie 3 články Li-Ion

USB modem není součástí netbooku. 

Skv lá 

dvojka s USB 

modemem
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   Více informací najdete na www.vodafone.cz

USB modem
Vodafone Mobile Connect flash

Využití Notebook, PC
Spojení s počítačem USB port
Podporované systémy Windows Vista, XP, 7
Ovládací software Samoinstalace
Napájení Z počítače
Rozměry (mm) 70 x 12,5 x 25
Hmotnost (g) 50
Volání/SMS Ne/Ano
3G/HSDPA Ano/7,2 Mbps 
GPRS/EDGE Ano/Ano
Čtečka paměťových karet microSD

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 zařízení

od 177 Kč 77 Kč

od 477 Kč 77 Kč

od 777 Kč 77 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 1977 Kč

Kombo modem
Vodafone Mobile Connect Kombo

Využití Notebok, PC
Spojení s počítačem USB
Podporované systémy Windows 2000, 7, Vista, XP, 

Mac OS 10.4 a vyšší
Ovládací software Samoinstalace
Napájení Z počítače

3G/HSDPA Ano/7,2 Mbps
GPRS/EDGE/CDMA Ano/Ano/Ano
Výbava Externí anténa

Rychlý 

internet i mimo 

3G lokality

Rychlý

 internet ve 3G 

oblastech

Minimální 
měsíční plnění

Cena při úvazku 
na 6 měsíců

Cena při úvazku 
na 12 měsíců

od 177 Kč 977 Kč 77 Kč

od 477 Kč 977 Kč 77 Kč

od 777 Kč 977 Kč 77 Kč

od 1177 Kč 977 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 977 Kč 77 Kč

Standardní cena 4577 Kč 4577 Kč
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   Více na www.vodafone.cz

Datová karta
Vodafone Mobile Connect Express karta

Sdílení mobilního internetu
Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock

Využití Notebook
Spojení s počítačem ExpressCard slot
Podporované systémy Windows Vista, XP, Mac OS
Ovládací software Samoinstalace
Napájení Z počítače
Rozměry (mm) 110 x 36 x 15
Hmotnost (g) 50
Volání/SMS Ne/Ano
3G/HSDPA Ano/7,2 Mbps
GPRS/EDGE Ano/Ano

Využití Notebok, PC, herní konzole
Spojení s počítačem Wi-Fi
Podporované systémy Windows 7, Vista, XP, MacOS
Ovládací software Samoinstalace
Napájení Externí
Podporované standardy 802.11 b/g/n
Zabezpečení WEP/WPA/WPA2/WPA (PSK) 

/WPA (PSK2)

Kompaktní 

sou ást 

vašeho 

notebooku

Minimální 
měsíční plnění

Cena
 zařízení

od 177 Kč 1577 Kč

od 477 Kč 777 Kč

od 777 Kč 77 Kč

od 1177 Kč 77 Kč

od 2177 Kč 77 Kč

Standardní cena 2577 Kč

Dopl kové 

ešení k USB 

modemu

Standardní cena 877 Kč
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  Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné 
snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze.

Vodafone 
246

LG 
GS101

Nokia
1800

Nokia 
2330 classic

Sony Ericsson 
Spiro

Vodafone 
547

Samsung 
B2100V

Nokia
2690

ZÁ
BA

VN
É 

 F
U

N
KC

E

MMS – – – • • • • •

Hry • • • • • • • •

Podpora Java – – – • • • • •

Výměnné kryty – – – – – – – –

Fotoaparát – – – VGA 2 Mpix 2 Mpix 1,3 Mpix VGA

Snímání/přehrávání videa –/– –/– –/– •/• •/• •/• •/• •/•

FM rádio – – • • • • • •

MP3 zvonění – – – • • • • •

MP3 přehrávač – – – – • • • •

Konektor na sluchátka 3,5 mm – – • – • – – •

U
ŽI

TE
ČN

É 
 F

U
N

KC
E

Kalendář / Budík / Kalkulačka •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Vibrační vyzvánění / Převodník měn •/• •/• •/• •/• •/– •/• •/• •/•

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9) • • • • • • • •

Doporučujeme pro internet v mobilu – – – • • • • •

GPRS / EDGE / 3G –/–/– –/–/– –/–/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/– •/•/–

Wi-Fi – – – – – – – –

Modem – – – – – – • •

Bluetooth – – – • • • • •

GPS modul – – – – – – – –

Připojení datovým kabelem – – – – • • • •

Synchronizace s PC – – – • • • • •

E-mailový klient – – – • ne • • •

Hlasité handsfree • • • • • • • •

Uživatelská paměť telefonu – – – až 11 MB až 5 MB až 20 MB až 9 MB až 15MB

Paměťová karta / 
velikost paměťové karty v balení –/– –/– –/– –/– microSD/– microSD/– microSD/– microSD/–

TE
CH

N
IC

K
É 

PA
RA

M
ET

RY

Paměť na jména (v telefonu/SIM) až 300/220 až 300/220 až 500/220 až 1000/220 až 5 MB/220 až 1000/220 až 1000/220 až 2000/220

Paměť na SMS až 100 až 100 až 250 až 11 MB až 500 až 200 až 300 až 15MB

Frekvence (MHz) 900/1800 900/1800 900/1800 900/1800 900/1800 900/1800
850/900

/1800/1900
850/900

/1800/1900

Rozměry (mm) 107x46x11 103,5x43,5x12,9 107x45,4x15,4 107x46x13,8 92x48x16,75 102x50x12,5 113x49,5x17 107,5x45,5x13,8

Hmotnost (g) 60 65 72,6 80 90 100 102  80,7

Kapacita baterie / typ 670 mAh/Li-ion 950 mAh/Li-Ion 800 mAh/Li-ion 1020 mAh/Li-ion 1000 mAh/Li-Pol 800 mAh/Li-ion 1000 mAh/Li-ion 860 mAh/Li-ion

Délka hovoru (minut) až 240 až 360 až 780 až 288 až 270 až 200 až 540 až 270

Pohotovostní doba (hodiny) až 200 až 420 až 837 až 528 až 476 až 320 až 600 až 336

Počet barev displeje 65 536 65 536 65 536 65 536 262 144 262 144 262 144 262 144

Rozlišení displeje 128x128 128x128 160x128 128x160 240x320 240x400 128x160 128x160

Barevné provedení černá bílo-zelená stříbrná černá černá černá černo-červená grafitově černá

Operační systém Vodafone LG Nokia S30 Nokia S40 Sony Ericsson Vodafone Samsung Nokia S40

TELEFONY
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LG 
GD510 POP

Nokia 
7230

Nokia 
6303i classic

Samsung 
S5230 Star

LG
 GT350 Town

Vodafone
 845

Sony Ericsson 
Elm

Samsung 
S5620 Monte

ZÁ
BA

VN
É 

 F
U

N
KC

E

MMS • • • • • • • •

Hry • • • • • – • •

Podpora Java • • • • • – • •

Výměnné kryty – – – – – – – –

Fotoaparát 3 Mpix 3 Mpix 3 Mpix 3 Mpix 2 Mpix 3 Mpix 5 Mpix 3 Mpix

Snímání/přehrávání videa •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

FM rádio • • • • • • • •

MP3 zvonění • • • • • • • •

MP3 přehrávač • • • • • • • •

Konektor na sluchátka 3,5 mm – • • – • • – •

U
ŽI

TE
ČN

É 
 F

U
N

KC
E

Kalendář / Budík / Kalkulačka •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Vibrační vyzvánění / Převodník měn •/• •/• •/• •/• •/• •/– •/• •/•

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9) • • • • • • • •

Doporučujeme pro internet v mobilu • • • • • • • •

GPRS / EDGE / 3G •/•/– •/•/• •/•/– •/•/– •/•/– •/•/• •/•/• •/•/•

Wi-Fi – – – – – • • •

Modem • • • • • • • •

Bluetooth • • • • • • • •

GPS modul – – – – – • • •

Připojení datovým kabelem • • • • • • • •

Synchronizace s PC • • • • • • • •

E-mailový klient • • • • • • • •

Hlasité handsfree • • • • • • • •

Uživatelská paměť telefonu až 42 MB až 70 MB až 55 MB až 50 MB až 40MB až 150 MB až 280 MB až 200 MB

Paměťová karta / 
velikost paměťové karty v balení microSD/– microSD/2 GB microSD/2 GB microSD/– microSD/– microSD/– microSD/– microSD/–

TE
CH

N
IC

K
É 

PA
RA

M
ET

RY

Paměť na jména (v telefonu/SIM) až 1000/220 až 2000/220 až 2000/220 až 2000/220 až 1000/220 až 150 MB/220 až 1000/220 až 2000/220

Paměť na SMS až 500 až 70 MB až 55 MB až 500 až 220 až 150 MB až 280 MB až 1300

Frekvence (MHz) 850/900
/1800/1900

850/900
/1800/1900/2100

900/1800/1900
850/900

/1800/1900
850/900

/1800/1900
900/1800

/1900/2100
850/900

/1800/1900/2100
850/900

/1800/1900/2100

Rozměry (mm) 97,8x49,6x11,2 98x48x14,75 108,8x46,2x11,7 104x53 x119,9 107,5x52,5x15,9 100x56x14 110x45x14 108,8x53,7x12,4

Hmotnost (g) 88 100 96 92 124 110 90 93,1

Kapacita baterie / typ 900 mAh/Li-ion 860 mAh/Li-ion 1050 mAh/Li-ion 1000 mAh/Li-ion 950 mAh/Li-ion 1200 mAh/Li-ion 1000 mAh/Li-Pol 960 mAh/Li-ion

Délka hovoru (minut) až 210 až 318 až 480 až 600 až 300 až 270 až 600 až 420

Pohotovostní doba (hodiny) až 350 až 384 až 504 až 700 až 440 až 270 až 430 až 400

Počet barev displeje 262 144 262 144 16 777 216 262 144 262 144 262 144 262 144 262 144

Rozlišení displeje 240x400 240x320 240x320 240x400 400x240 240x320 240x320 240x400

Barevné provedení stříbrná černá stříbrná černá, La Fleur bílo-modrá černo-stříbrná černá černo-oranžová

Operační systém LG Nokia S40 Nokia S40 Samsung LG Android 2.1 Sony Ericsson Samsung

TELEFONY
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  Telefony pořízené od Vodafonu už jsou pro užívání našich služeb (např. internet, MMS, Vodafone live!) přednastavené. Telefony od jiných operátorů je možné 
snadno nastavit např. v Internetové samoobsluze.

TELEFONY

Sony Ericsson
Xperia X8

Nokia 
C5-00

HTC 
Wildfire

Samsung 
GALAXY 550

LG 
Optimus One

Nokia
E5-00

Nokia 
E52

Sony Ericsson 
Xperia X10 mini

ZÁ
BA

VN
É 

 F
U

N
KC

E

MMS • • • • • • • •

Hry • • • • – • • •

Podpora Java – • – – – • • –

Výměnné kryty • – – – – – – •

Fotoaparát 3 Mpix 3 Mpix 5 Mpix 2 Mpix 3 Mpix 5 Mpix 3 Mpix 5 Mpix

Snímání/přehrávání videa •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

FM rádio • • • • • • • •

MP3 zvonění • • • • • • • •

MP3 přehrávač • • • • • • • •

Konektor na sluchátka 3,5 mm • • • • • • • •

U
ŽI

TE
ČN

É 
 F

U
N
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E

Kalendář / Budík / Kalkulačka •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Vibrační vyzvánění / Převodník měn •/– •/• •/– •/• •/– •/• •/• •/–

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9) • • • • • • • •

Doporučujeme pro internet v mobilu • • • • • • • •

GPRS / EDGE / 3G •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Wi-Fi • – • • • • • •

Modem • • • • • – • •

Bluetooth • • • • • • • •

GPS modul • • • • • • • •

Připojení datovým kabelem • • • • • • • •

Synchronizace s PC • • • • • • • •

E-mailový klient • • • • • • • •

Hlasité handsfree • • • • • • • •

Uživatelská paměť telefonu až 128 MB až 50 MB až 384 MB až 170 MB až 165 MB až 250 MB až 60 MB až 128 MB

Paměťová karta / 
velikost paměťové karty v balení microSD/2 GB microSD/2 GB microSD/2 GB microSD/1 GB microSD/2 GB microSD/2 GB microSD/1 GB microSD/2 GB

TE
CH

N
IC

K
É 

PA
RA

M
ET

RY

Paměť na jména (v telefonu/SIM) až 128 MB/220 sdílená/220 až 384 MB/220 až 170 MB/220 až 166 MB/220 až 200 MB/220 až 60 MB/220 až 128 MB/220

Paměť na SMS až 128 MB až 50 MB až 384 MB až 220 až 999 až 200 MB až 60 MB až 128 MB

Frekvence (MHz) 850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100

Rozměry (mm) 99x54x15 112x46x12,3 106x60x13 108x56x12,3 113,5x59x13,3 115x59x12,8 116x49x9,9 83x50x16

Hmotnost (g) 104 89,3 118 101 127 126 98 80

Kapacita baterie / typ 1200 mAh/Li-Pol 1050 mAh/Li-ion 1300 mAh/Li-Ion 1200 mAh/Li-Ion 1500 mAh/Li-Ion 1200 mAh/Li-ion 1500 mAh/Li-Pol 950 mAh/Li-ion

Délka hovoru (minut) až 340 až 720 až 490 až 570 až 360 až 450 až 480 až 240

Pohotovostní doba (hodiny) až 476 až 672 až 690 až 520 až 450 až 705 až 672 až 360

Počet barev displeje 16 777 216 16 777 216 65 536 16 777 216 262 144 262 144 16 777 216 16 777 216

Rozlišení displeje 320x480 240x320 240x320 240x320 320x480 320x240 240x320 240x320

Barevné provedení bílá, bílo-stříbrná šedá šedo-černá, červená černá černá černá černá černá a limetková

Operační systém Android 1.6 Nokia S60 Android 2.1 Android 2.1 Android 2.2 Nokia S60 Nokia S60 Android 1.6
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Nokia
 C6-00

LG 
GD880 mini

Sony Ericsson
Xperia X10 mini pro

HTC 
Desire HD

Samsung 
S8500 Wave

Samsung 
I9000 GALAXY S

iPhone 4 

ZÁ
BA

VN
É 

 F
U

N
KC

E

MMS • • • • • • •

Hry • • • • • • •

Podpora Java • • • • • – –

Výměnné kryty – – • – – – –

Fotoaparát 5 Mpix 5 Mpix 5 Mpix 8 Mpix 5 Mpix 5 Mpix 5 Mpix

Snímání/přehrávání videa •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

FM rádio • • • • • • –

MP3 zvonění • • • • • • –

MP3 přehrávač • • • • • • •

Konektor na sluchátka 3,5 mm • • • • • • •

U
ŽI
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ČN
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N
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E

Kalendář / Budík / Kalkulačka •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Vibrační vyzvánění / Převodník měn •/• •/• •/• •/– •/• •/• •/–

Zjednodušené psaní SMS zpráv (T9) • • • • • • •

Doporučujeme pro internet v mobilu • • • • • • •

GPRS / EDGE / 3G •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Wi-Fi • • • • • • •

Modem • • • • • • •

Bluetooth • • • • • • •

GPS modul • • • • • • •

Připojení datovým kabelem • • • • • • •

Synchronizace s PC • • • • • • •

E-mailový klient • • • • • • •

Hlasité handsfree • • • • • • •

Uživatelská paměť telefonu až 200 MB až 80 MB až 128 MB až 768 MB až 2 GB až 8 GB až 16 GB/až 32 GB

Paměťová karta / 
velikost paměťové karty v balení microSD/2 GB micoSD/– microSD/2 GB microSD/2 GB microSD/– microSD/– –/–

TE
CH

N
IC

K
É 

PA
RA

M
ET

RY

Paměť na jména (v telefonu/SIM) až 200 MB/220 až 1000/220 až 1000/220 až 768 MB/220 až 2 GB/220 až 8 GB/220 až 16 GB/až 32 GB/220

Paměť na SMS až 200 MB až 1000 až 128 MB až 768 MB až 1000 až 500 až 16 GB/až 32 GB

Frekvence (MHz) 850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100

850/900/1800
/1900/900/2100

850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100

Rozměry (mm) 113x53x16,8 102x47,6x10,6 90x52x17 123x68x11,5 118x56x10,9 122,4x64,2x9,9 115.2x58.6x9.3

Hmotnost (g) 150 99 120 164 118 119 137

Kapacita baterie / typ 1200 mAh/Li-Ion 900 mAh/Li-ion 970 mAh/Li-Pol 1230 mAh/Li-Ion 1500 mAh/Li-ion 1500 mAh/Li-Ion 1 420 mAh/Li-Ion

Délka hovoru (minut) až 420 až 240 až 240 až 320 až 950 až 769 až 840

Pohotovostní doba (hodiny) až 400 až 300 až 360 až 490 až 650 až 750 až 300

Počet barev displeje 16 777 216 16 777 216 16 777 216 65 536 16 777 216 16 777 216 16 777 216

Rozlišení displeje 360x640 854x480 240x320 480x800 480x800 480x800 640x960

Barevné provedení černá černá černá hnědá ebenová šeď černá metalíza černá

Operační systém Nokia S60 LG Android 1.6 Android 2.2 Bada Android 2.1 iOS 4

TELEFONY
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FINANCOVÁNÍ

Vodafone mobily 
za hotové i na splátky
Nemáte zrovna po kapsách peníze na nový mobil, který chcete? 
Nevěšte hlavu! S námi si ho bez problémů pořídíte!

Koukn te, kolik za sv j vysn ný telefon m sí n  zaplatíte:

Co se ješt  vyplatí v d t

Ceny v tabulce budete platit měsíčně po dobu 10 měsíců a po složení 10 % ceny telefonu 
při jeho koupi. Celková částka, kterou zaplatíte, nezahrnuje cenu služeb. Všechny ceny jsou 
uvedeny s DPH.

ŠUP NA TO

Telefon Standardní 
splátka

MMP 
177 Kč

MMP 
477 Kč

MMP 
777 Kč

MMP 
1177 Kč

MMP 
2177 Kč

Vodafone 845 358 Kč – – – – –

Sony Ericsson Elm 378 Kč – – – – –

Nokia C5-00 408 Kč 358 Kč – – – –

Samsung S5620 Monte 418 Kč 358 Kč – – – –

Sony Ericsson Xperia X8 458 Kč 378 Kč – – – –

Samsung GALAXY 550 438 Kč 398 Kč – – – –

LG Optimus One 498 Kč 458 Kč 378 Kč – – –

HTC Wildfire 548 Kč 478 Kč 408 Kč 338 Kč – –

Nokia E5-00 578 Kč 498 Kč 408 Kč 348 Kč – –

Nokia E52 598 Kč 518 Kč 428 Kč 378 Kč – –

Sony Ericsson Xperia X10 mini 598 Kč 538 Kč 458 Kč 398 Kč – –

Sony Ericsson Xperia 
X10 mini pro

658 Kč 578 Kč 498 Kč 418 Kč – –

Nokia C6-00 678 Kč 578 Kč 498 Kč 428 Kč – –

LG GD880 mini 658 Kč 598 Kč 538 Kč 478 Kč 358 Kč –

Samsung S8500 Wave 858 Kč 778 Kč 678 Kč 618 Kč 508 Kč 378 Kč

Samsung I9000 GALAXY S 1198 Kč 1098 Kč 978 Kč 908 Kč 808 Kč 698 Kč

HTC Desire HD 1358 Kč 1258 Kč 1128 Kč 1058 Kč 958 Kč 858 Kč

Apple iPhone 4 16GB 1558 Kč 1428 Kč 1328 Kč 1258 Kč 1178 Kč 978 Kč

Apple iPhone 4 32GB 1848 Kč 1698 Kč 1598 Kč 1518 Kč 1428 Kč 1228 Kč

  Více informací najdete na www.vodafone.cz
  Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

Zato í vám šiškou

Telefony můžete dokonce zkouknout 
ve třech rozměrech (pěkně dokola) 
na www.vodafone.cz. 

Pořídit si telefon na splátky je u Vodafonu 
jednoduché jako facka. 

Sta í ud lat t i v ci:

  Vzít s sebou občanku + další doklad 
totožnosti (řidičák, pas, rodný list apod.)

  Opsat si v práci telefon a adresu svého 
zaměstnavatele

  Noví zákazníci si mohou telefon 
pořídit spolu s naší SIM kartou v našich 
prodejnách nebo na Vodafone prodej 
800 777 777

Stávající zákazníci si mohou pořídit telefon 
na *077.
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JISTINA

Volací jistina
Volací jistinu složíte při pořizování našeho tarifu nebo při přechodu 
z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji zase vrátíme. 

Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tři měsíce vezmeme 
jistinu na volání nad rámec tarifu. Jakou jistinu nám dáte, tolik můžete provolat navíc. A když tři 
Vyúčtování za sebou bez problémů zaplatíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni 
Vyúčtování.  

Výše volací jistiny

Minimální měsíční plnění

Minimální měsíční plnění (Kč)

Minimální výše volací 
jistiny / limitu bez 
zvýhodněného 

telefonu

Minimální výše volací 
jistiny / limitu se 

zvýhodněným tele-
fonem

Minimální výše volací 
jistiny pro stávající 

zákazníky při pořízení 
další SIM

0–176,99 500 Kč Nenabízíme 
zvýhodněný telefon 0 Kč

177–476,99 500 Kč 500 Kč 0 Kč

477–776,99 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč

777–1176,99 1000 Kč 1500 Kč 0 Kč

1177–2176,99 1000 Kč 2000 Kč 0 Kč

2177 a více 1000 Kč 3000 Kč 0 Kč

Aby bylo jasno

Co je minimální měsíční plnění? 
  Možná to zní složitě, ale v zásadě jde o to, za kolik si u Vodafonu poskládáte svůj měsíční 
Tarif na míru. 

A jak to souvisí s dotací na zařízení, třeba s dotací na telefony? 
Tato dotace závisí právě na tom, kolik vaše minimální měsíční plnění dělá. 

  Když si dotované zařízení pořídíte, zavazujete se tím, že budete používat naše služby aspoň 
v minimální výši spodní hranice Minimálního měsíčního plnění. Takže když se třeba zavážete, 
že budete volat v rozmezí 177–476,99 Kč, musíte každý měsíc utratit aspoň 177 Kč, abyste si 
mohli telefon nechat za dotovanou cenu.  

  Je jenom na vás, jak z reálně zaplacených měsíčních poplatků dosáhnete oné minimální spodní 
hranice. Jestli to prostě provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. 

  Když porušíte dané pásmo směrem k nižšímu minimálnímu měsíčnímu plnění do 6 měsíců od 
pořízení dotovaného zařízení, může vám Vodafone doúčtovat rozdíl mezi dotovanou cenou 
zařízení a standardní cenou v době pořízení. Prostě pak telefon doplatíte a voláte vesele dál, 
jak potřebujete. 

  Více na www.vodafone.cz
  Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

Jediná jistina je ta 
s kosou.
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PRODEJNY

Naše prodejny 
Praha
Václavské nám. 47, 110 00 Praha 1
Po–Pá: 9.00–21.00, So: 9.00–20.00,
Ne: 10.00–20.00

Na P íkop  8, 110 00 Praha 1
Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00,
Ne: 10.00–18.00

Národní 28, 110 00 Praha 1
Po–Pá: 9.00–20.00, So: 9.00–18.00,
Ne: 10.00–18.00

Hlavní nádraží, Wilsonova 300/80, 
120 61 Praha 2
Po–Pá: 7.00–20.00, So: 8.00–19.00,
Ne: 13.00–19.00

Jugoslávská 11, Praha 2, 
u metra I. P. Pavlova 
Po–Pá: 8.30–19.30, So 9.00–13.00, 
Ne: zav eno

NC Palác Flóra, 3. patro, 
Vinohradská 149, 130 00 Praha 3
Po–So: 9.00–21.00, Ne: 10.00–21.00

OC Arkády, Na Pankráci 86, 140 00
Po–Ne: 9.00–21.00

nová prodejna

OC Nový Smíchov, p ízemí, 
Plze ská 8, 150 00 Praha 5
Po–Ne: 9.00–21.00
dv  prodejny

Tesco Zli ín, Skandinávská 25/144,
155 00 Praha 5
Po–Ne: 9.00–21.00      

Kon vova 188/30, Praha 3
(vedle Cizinecké policie)
Po– t: 7.30–17.30, Pá: 7.30–15.00

Centrum erný Most, Chlumecká
765/6, 109 00 Praha 9
Po–Ne: 9.00–21.00

Tesco Let any, 1. patro, Veselská 663,
199 00 Praha 9
Po–Ne: 10.00–21.00

NC EDEN, p ízemí, U Slavie 1527,
101 00 Praha 10
Po–Ne: 9.00–21.00

Dejvická 35/575, 160 00 Praha 6
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 10.00–13.00, Ne: 
zav eno

Vinohradská 167, 100 00 Praha 10
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00, 
Ne: zav eno

Centrum Chodov, 1. patro, Roztylská
2321/19, 148 00 Praha 4
Po–Ne: 9.00–21.00

Galerie Butovice, Radlická 117,
158 00 Praha 5
Po–Ne: 9.00–21.00

Obchodní centrum Novodvorská 
Plaza, Novodvorská 136, 142 00 Praha 4
Po–Ne: 9.00–21.00

Palladium, patro -2, market, nám. 
Republiky 1, 110 00  Praha 1
Po–St: 9.00–21.00, t–So: 9.00–22.00, 
Ne: 9.00–21.00

P íletová hala Terminálu 2 Ruzyn ,
K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
Po–Ne: 7.00–21.00

Beroun
Palackého 31/2, 266 01
Po–Pá 8.00–18.00, So 8.00–12.00

nová prodejna

Brno
NC Královo Pole, Cimburkova 4, 
612 00
Po–Ne: 9.00–21.00

Olympia, U Dálnice 777, 
664 42 Mod ice
Po–Pá: 10.00–21.00, So–Ne: 9.00–21.00

Tesco, Skandinávská 2, 619 00
Po–Ne: 9.00–20.00

Masarykova 2, 602 00
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.30, 
Ne: zav eno

Galerie Va kovka, Ve Va kovce 1, 
602 00
Po–So: 9.00–21.00, Ne: 9.00–20.00

eské Bud jovice
nám. P emysla Otakara II. 90, 370 01
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00, 
Ne: zav eno

IGY centrum, Pražská 1247/24, 370 04
Po–Ne: 9.00–21.00

eský T šín
Hlavní t ída 17, 737 01
Po–Pá 9.00–18.30, So 9.00–12.00

nová prodejna

D ín
Prokopa Holého 12, 405 02
Po– t: 9.00–18.00, Pá: 9.00–18.00,
So: 9.00–12.00, Ne: zav eno

Frýdek-Místek
nám. Svobody 16, 738 01
Po–Pá: 8.30–18.30, So: 8.30–12.00, 
Ne: zav eno

Haví ov
Fibichova 228/23, 736 01
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00, 
Ne: zav eno

Hradec Králové
S. K. Neumanna 281, 500 02
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–12.00, 
Ne: zav eno

Albert Hypermarket, 
Kutnohorská 226, 500 04
Po–Ne: 9.00–20.00

Futurum, Brn nská 1825/23a, 500 09
Po–Ne: 9.00–21.00

Cheb
Svobody 547/19, 350 02
Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00, 
Ne: zav eno

Jihlava
Benešova 28, 586 01
Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, 
Ne: zav eno

Karlovy Vary
T. G. Masaryka 697/5, 360 01
Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–13.00, 
Ne: zav eno

OC Varyáda, kpt. Jaroše 375/31,
Karlovy Vary – Dvory 360 06,
Po-Ne 09.00–21.00

Karviná, 
OC Karviná, Nádražní 1939/4a, 733 01,
Po–Ne 09.00–21.00

Kladno
T. G. Masaryka 772, 272 01
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, 
Ne: zav eno

Kolín
Sokolská 166, 280 02 
(vchod z Pražské ul.)
Po–Pá 8.00–17.00, So 9.00–12.00

nová prodejna

Krom íž
Vodní 88, 767 01
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00, 
Ne: zav eno

Liberec
Hypermarket Globus, Sousedská 600, 

460 11
Po–Ne 9.00–20.00

nová prodejna

Pražská 147/30, 460 01
Po–Pá: 8.30–18.30, So: 9.00–12.00, 
Ne: zav eno

OC Nisa, eské mládeže 456, 460 03
Po–Ne: 9.00–21.00

Litom ice
Novobranská 2, 412 01
Po–Pá 8.30–17.30, So 8.30–12.00

nová prodejna

Most
OC Central Most, Radni ní 3400, 
434 01
Po–Ne: 9.00–20.00

Mladá Boleslav
Olympia, Ji ínská 1350/III, 293 01
Po–Ne: 9.00–21.00

Bondy Centrum,
t . Václava Klementa 1459, 239 01
Po–Ne: 9.00–20.00

Náchod
Kamenice 143, 547 01
Po–Pá 8.30–17.30, So 9.30–11.30

nová prodejna

Olomouc
Ostružnická 15, 771 00
Po–Pá: 8.30–18.30, So: 9.00–12.00, 
Ne: zav eno

Globus, Pražská ul.,
v. k. u. ep ín, 779 00
Po–Ne: 8.30–20.30

OC Haná, Kafkova 1223/8, 779 00
Po–Ne 9:00–21:00

Opava
Globus, T šínská 83, 746 41
Po–Ne: 8.00–20.00

Ostrava
Avion Shopping Park Ostrava,
Rudná 114, 700 30
Po–Ne: 9.00–21.00

Zeyerova 347/4, 702 00
Po–Pá: 8.00–19.00, So: 9.00–13.00, 
Ne: zav eno

Futurum, Noviná ská 6a, 702 00
Po–Ne: 9.00–21.00



  103

Obch dek náš je dosti velký, / nemáme as chytat lelky.
Pro vás první poslední, / otev eno 7 dní

echy
1. 10.–2. 10.  Havlí k v Brod, p ed Kauflandem

4. 10.–6. 10.  Sokolov, nám stí Budovatel

7. 10.–9. 10.  Chomutov, p ed Globusem

11. 10.–13. 10.  Hradec Králové, p ed Tescem

14. 10.–17. 10.  Ústí nad Labem, p ed Globusem

18. 10.–23. 10.  Klatovy, p ed Kauflandem

25. 10.–30. 10.  eské Bud jovice, p ed Globusem

Morava
4. 10.–6. 10. Ž ár nad Sázavou, nám stí

7. 10.–9. 10. Svitavy, nám stí Míru

11. 10.–13. 10. Zlín, nám stí Práce

14. 10.–16. 10. Hodonín, Velkomoravská ulice

18. 10.–20. 10. T ebí , Karlovo nám stí

21. 10.–23. 10. B eclav, parkovišt  u OC

25. 10.–27. 10. Valašské Mezi í í, nám stí

28. 10.-30. 10. Hodonín, Velkomoravská ulice

Mobilní obchody

Vodafone turné
Pokud pot ebujete nabít baterku, sko te radši do našich 
kamenných obchod , ve Vodafone turné to nejde.
Po–Pá: 9.00–19.00, St: 9.00–17.00, So: 9.00–15.00, Ne: zav eno 

Když nás prošvihnete, nebojte, za m síc jsme tu zas.

Plze  – Borská Pole

Kontaktujte linku Vodafone prodej 800 777 777 nebo sko te 
na www.vodafone.cz, pokud nenajdete svou prodejnu.

Vodafone Centrum Vinice, recepce
Vinohradská 167, 100 00 Praha 10
Po-Pá: 8.00–18.00

Hypermarket Globus, Opavská 
236/90, Ostrava-Plesná
Po–Ne: 9.00–21.00
nová prodejna

OC Galerie, Sjízdná 5554/2, 722 00 
Po-Ne 10:00 - 20:00

Pardubice
Globus, Pod bradská 293, 530 09
Po–Ne: 8.30–20.30

nám. Republiky 56, 530 02
Po–Pá: 9.00–19.00, So: 9.00–13.00, 
Ne: zav eno

Písek 
Velké nám stí 7/12, 397 01

Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00 

Plze
nám. Republiky 3, 301 00
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 9.00–12.00,
Ne: zav eno

NC Borská pole,
U Letišt  2/1074, 301 00
Po–Ne: 9.00–20.00 

Tesco, Rokycanská 1385/130, 301 00
Po– t: 10.00–20.00, 
Pá–Ne: 10.00–21.00

OC Olympia, Písecká 972/1,
32600 ernice
Po–Ne 9:00–21:00

Prost jov
Tesco, Kone ná 25, 796 01
Po–Ne: 9.00–21.00

P erov – Hypermarket Albert 
Denisova 2907/11, 750 02
Po–Ne: 8.30–19.30

P íbram
T. G. Masaryka 157, 261 01
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, 
Ne: zav eno

Rychnov nad Kn žnou
Staré nám stí 53, 51601

Po-Pá 9:00–17:00, So 9:00–11:30

Rumburk
t . 9. kv tna 5, 480 01
Po-Pá 8.30–17.30, So 8.30–12:00

nová prodejna

Strakonice
Velké nám stí 144, 386 01
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00

nová prodejna

Šumperk
Hlavní t ída 3, 787 01

Po–Pá 9:00–18:00, So 9:00–12:00

Tábor
Erbenova 572, 390 02
Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, 
Ne: zav eno

Teplice
U Krupské brány 24, 415 01
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–13.00, 
Ne: zav eno

Olympia Teplice, Srbická 464, 415 01
Po–Pá 9:00–18:00, So 9.00–20.00

nová prodejna

Uherské Hradišt
Masarykovo nám. 37–38, 686 01
Po– t: 8.00–19.00, Pá: 8.00–18.00, 
So: 8.00–12.00, Ne: zav eno

Ústí nad Labem
Mírové nám. 207, 401 00
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, 
Ne: zav eno

Zlín
Obchodní a zábavní centrum ZLATÉ 
JABLKO, nám. Míru 174, 760 01
Po–Ne: 9.00–21.00

Centro Zlín, t ída 3. kv tna 1170,
Malenovice 763 02
Po–Ne: 9.00–21.00

Znojmo
Obroková ulice 19, 669 02
Po–Pá: 8.00–18.30, So: 9.00–12.00, 
Ne: zav eno

Na vás všechny se t ší: 
Adél, Jarda, Mon a, Oli, 
Ondra a šéf Martin. 
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 Vyberte si služby, které opravdu chcete

Co hledám Co mohu získat

Kamarádi
Neomezené volání
a psaní na vybraná čísla

Ve Vodafonu 1 číslo
175 Kč 

2 čísla
225 Kč 

3 čísla
260 Kč 

4 čísla
285 Kč 

Ve všech sítích 1 číslo
375 Kč 

2 čísla
425 Kč 

3 čísla
460 Kč 

4 čísla
485 Kč 

Volání
na ostatní čísla

0 volných 
minut
6,50 Kč/min 
0 Kč 

20 volných 
minut
5,50 Kč/min 
110 Kč 

50 volných 
minut
5 Kč/min 
250 Kč 

125 volných 
minut
4 Kč/min 
500 Kč 

250 volných 
minut
3 Kč/min 
750 Kč 

400 volných 
minut
2,50 Kč/min 
1000 Kč 

neomezené 
volání
0 Kč/min 
2700 Kč 

SMS
na ostatní čísla

0 volných SMS
1,50 Kč/SMS 
0 Kč 

50 volných SMS
1,20 Kč/SMS
60 Kč 

100 volných SMS
1 Kč/SMS 
100 Kč 

250 volných SMS
0,80 Kč/SMS 
200 Kč 

neomezené SMS
0 Kč/SMS 
500 Kč 

Internet
Buďte on-line, kdykoliv potřebujete

Vodafone Internet
v mobilu na den
17 Kč/den 
(platíte, jen když se připojíte)

Vodafone Internet 
v mobilu 
177 Kč 

Vodafone Internet 
v mobilu naplno
315 Kč 

Připojení 
na stálo v PC
525 Kč 

VPN fi rma neomezeně
Neomezené volání
a psaní v rámci firmy

Měsíční poplatek
240 Kč / SIM 

Něco navíc

Balíček MMS naplno 77 MMS měsíčně za 77 Kč 

Business email plus Neustálý přístup k e-mailům a kontaktům, i když zrovna nesedím u počítače 

Chytrý přehled Kdykoliv si zdarma zjistím, kolik už jsem provolal 

Vodafone Passport Volám v zahraničí jako doma. Navíc platím jen spojovací poplatek 

Všichni podnikatelé o tom mluví

 Vyberte si služby, které opravdu chcete

VOLEJTE NEOMEZENĚ V ČR* VOLEJTE NEOMEZENĚ VE VAŠÍ FIRMĚ

VOLEJTE NEOMEZENĚ SVÝM PARTNERŮM BEZ PÍSEMNÉ SMLOUVY

VYBERTE SI TARIF NA MÍRU KONTROLA NÁKLADŮ DLE VAŠICH AKTUÁLNÍCH POTŘEB

TELEFONY JIŽ OD 7 KČ

  * Platí s Tarifem na míru 2700 
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 Vybral jsem si

Můj Tarif na míru Měsíční paušální platba

Při pořízení zaplatím

JISTINA:

CELKEM:

Prodejce

 Vybral jsem si

  Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz/fi remni
  Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

S neomezeným voláním 
vás budou limitovat jenom 

hlasivky

Nabídka měsíce

Telefon Nokia C6 jen za 7 K  
s Tarifem na míru 2700

S Tarifem na míru 2700 a Internetem v mobilu naplno
m žete surfovat a volat neomezen  jen za 2171 K
m sí n . Nabídka platí do 31. íjna 2010.

7 K
s Tarifem na 

míru 2700
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SNADNÁ CESTA K VODAFONU

Pro  si vybrat Vodafone?

 Vyberte si služby, které opravdu chcete

Co hledám Co mohu získat

Kamarádi
Neomezené volání
a psaní na vybraná čísla

Ve Vodafonu 1 číslo
175 Kč 

2 čísla
225 Kč 

3 čísla
260 Kč 

4 čísla
285 Kč 

Ve všech sítích 1 číslo
375 Kč 

2 čísla
425 Kč 

3 čísla
460 Kč 

4 čísla
485 Kč 

Volání
na ostatní čísla

0 volných 
minut
6,50 Kč/min 
0 Kč 

20 volných 
minut
5,50 Kč/min 
110 Kč 

50 volných 
minut
5 Kč/min 
250 Kč 

125 volných 
minut
4 Kč/min 
500 Kč 

250 volných 
minut
3 Kč/min 
750 Kč 

400 volných 
minut
2,50 Kč/min 
1000 Kč 

neomezené 
volání
0 Kč/min 
2700 Kč 

SMS
na ostatní čísla

0 volných SMS
1,50 Kč/SMS 
0 Kč 

50 volných SMS
1,20 Kč/SMS
60 Kč 

100 volných SMS
1 Kč/SMS 
100 Kč 

250 volných SMS
0,80 Kč/SMS
200 Kč 

neomezené SMS
0 Kč/SMS 
500 Kč 

Internet
Buďte on-line, kdykoliv potřebujete

Vodafone Internet
v mobilu na den
17 Kč/den 
(platíte, jen když se připojíte)

Vodafone Internet 
v mobilu 
177 Kč 

Vodafone Internet 
v mobilu naplno
315 Kč 

Připojení 
na stálo v PC
525 Kč 

Po svém 10% sleva na měsíční paušál všech výše vybraných služeb za ovládání účtu přes internet 

Něco navíc

Balíček MMS naplno 77 MMS měsíčně za 77 Kč 

Chytrý přehled Kdykoliv si zdarma zjistím, kolik už jsem provolal 

Vodafone Passport Volám v zahraničí jako doma. Navíc platím jen spojovací poplatek 

  Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz/namiru
  Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

SESTAVÍME VÁM TARIF NA MÍRU STEJNÁ CENA VOLÁNÍ PO CELÝ DEN DO VŠECH SÍTÍ

ŽÁDNÉ PÍSEMNÉ SMLOUVY  PO PRVNÍ PROVOLANÉ MINUTĚ ÚČTOVÁNÍ PO VTEŘINÁCH

30DENNÍ ZÁRUKA SPOKOJENOSTI 

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA NA TRHU!

NÁKLADY POD KONTROLOU SE SLUŽBOU CHYTRÝ PŘEHLED

S TARIFEM 400 VOLNÝCH MINUT VOLÁTE V SÍTI VODAFONE ZADARMO!
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Nabídka měsíce

Získejte extra slevu 28 % NAPO ÁD!
Nap íklad s telefonem HTC Wildfire

 Vybral jsem si

Můj Tarif na míru Měsíční paušální platba

Při pořízení zaplatím

JISTINA:

CELKEM:

Prodejce

limitovaná edice 

Tarif  na míru

Nabídka je platná 

do konce íjna

Za 400 volných minut dosta-
nete nov  neomezené volání 

do sít  Vodafonu 

Sta í si po ídit
  Tarif na míru v hodnot  600 K  a vyšší
   Internet v mobilu naplno
   Službu Po svém

Měsíční pau
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