
Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 9 | 2014

do metropole

Z pole





Marie Venerová  FK Amfora 

-

FK Amfora  

 
Slavíme 40 let!   

Vája Zizlerová  FK Amfora 

Petr Salava:

Vája Zizlerová:

FK Amfora 

 |  |  |  

Cestovka vyšeptalých celebrit

85

Fotbalový klub Amfora

  

 FK Amfora 

Petr Salava:

Petr Salava:

FK Amfora 

Josef Bedrnica  FK Amfora 

-

Martin Javor  FK Amfora 

-

Antonín Fršták  FK Amfora 

-

Petr Salava:

FakebookČiliChili 9 | 2014 3
Fo

to
: P

ro
fim

ed
ia



Dočtete se u nás
i s obrázky 
6 Bedřich v Orientu 
8 Domácí navigace
10 Něco pro holky  
12 Lišky dávají dobrou noc online 
24 Bydlím mimo 
28 Našli jsme Káju Maříka 
32 Co nevíte o Praze  
34 Hipsteři na olympiádě
38 Kdy vydělává na muzice
40 Koláč naruby
42 Výběr z konzumu 

123: Vodafone
46  Turbo Internet 
48  Vodafone experti 
49  Zadáno pro Vodafone 
50  Naše stroje 
52  Všechno o telefonech 
60  Nabídka měsíce 
62  Připojení s Vodafonem 
64  Volání v cizině 
65 Předplacená nabídka 
68 Nabídka pro studenty 
70 Red tarify pro fi rmy 
73  Red tarify 

Data do každé rodiny
Dřív nebylo co řešit. Když jste měli babičku přes půl republiky, viděl 
ji člověk akorát o prázdninách, protože kdo by se tu dálku plahočil ješ-
tě jindy. K narozeninám se poslala čumkarta a na Vánoce papuče. 
A tak to bylo se vším. Ještě tak zavolat nebo poslat telegram se dalo. 
Ovšem z pošty, kde měli o víkendu fraj. Za větším nákupem se muse-
lo do města, na úřady jakbysmet a pracovat z domova mohli leda 
umělci. Zato dneska už jsou prostor a čas passé. Jakmile je člověk on-

line, může babičku vidět třeba denně, 
nákup si objedná v e-shopu a pracovat 
zvládne leckdo i z kanape. Díky Turbo 
Internetu víme, jak dokáže mobilní při-
pojení probudit i zapadlé vesničky. Tak 
jsme na to kapku mrkli. A jedno je jisté: 
jakmile máte signál, jste přímo v pupku 
světa. V Praze nebo v Kotěhůlkách.=<
michal.schindler@vodafone.com
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Dopis měsíce 

Víc takových!
Čau čurdi, vždycky se u vás řežu smí-
chy. Jen tak dál, kdyby byly všichni jako 
vy, to by byl svět brutál, totál metál baz-
mek! Nechtěli byste mě? Jsem z Kromě-
říže a cítím, že mám na víc.  
Marek Vadřich, Kroměříž

Ahoj, Marku,
neřež se, to je sebepoškozování. Kro-
měříž je taky totál metál, tak se neu-
kvapuj. Klidně zkus napsat něco pro 
cilichili.cz, pošli to na redakce@cilichi-
li.cz a uvidíme. To platí pro každého. 
Redakce=<

LIDÉ Z ČILICHILI NA VSI
Ředitelka redakce 
Markéta Starostka Moreno
Šéfredaktor 
Michal Předseda Schindler
Zástupci šéfredaktora 
Štefan Farář Švec
Filip Kutálka Horáček
Kreativní ředitel 
Tomáš Hasič Trnobranský 
Editor sekce Vodafone
Petra Agronomka Poláková 
Editoři a psavci
Jindřich Hrobník Novák
Martin Hostinský Groman
Online department
Martin Správce hřiště Pistulka
Jakub Kašpárek Kašpárek
Jakub Kronikář König
Marie Traktoristka Dudziaková
Fotoguru
Petr Kronika Toman
Designová mládež
Jakub Nástěnka Mařík
Karolína Výčepní Slováková
Manažer
Marek Přednosta stanice Slezák
Produkční
Pavel Výpravčí Matuška
DTP
Aleš Kantor Duroň
Manažeři inzerce
Marek Dojič Hammerschmied
Zdeněk Konzum Vaculík
Fotograf
Michael Kostelník Kratochvíl
Asistentka
Lenka Referentka Ciznerová
Obálka
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27 MILIARD KORUN 
BUDE STÁT STAVBA 

KLOUZAČKY NA 
DĚTSKÉM HŘIŠTI 

V PRAZE. „DĚTI 
JSOU PRO NÁS 

PRIORITOU,“ 
UVEDL 

MAGISTRÁT.

Duel

Škola : Práce
Cokoli vás štve, trvá max. dvě hoďky 1 : 0 Monotónní pruda se může táhnout roky!

Často vás chtějí vidět v lavici před osmou! 0 : 1
Šprti budou do kanclu vstávat
až na devátou

Jídelna je povinná, jinak hladovíte 0 : 1
Firemní kantýna je základ,
ale možností fůra!

Školu vám aspoň první roky garantuje stát 1 : 0 Když přijdete o fl ek, nikoho to netankuje

Hromada prázdnin, výlety, lyžáky, puťáky 1 : 0 Dovolenou máte vyfrcanou hnedle

Po škole je družina, úkoly, šprtání 0 : 1 Po práci se jde na jedno. Nebo do dvou.

3 : 3
Škola nebo práce mají evidentně hodně společného.

Minimálně fakt, že nejlepší je na nich volno. A škola ho má víc,
tak navzdory plichtě aspoň u nás o kousek vyhrála.

Kate má radost 

Princ George utrhal 
nožičky své první 
mouše 
Vychovatelé britského královského potomka ho 
svědomitě připravují na život ve vyšších vrstvách. 
Pro zbavení soucitu s příliš mnoha trpícími tvory mu 
předkládají hmyz a drobné členovce, které ho necháva-

jí rozšlapávat a drtit me-
zi dřevěnými kostkami. 
Tento týden zaznamenali 
první úspěch jemné mo-
toriky na malých létají-
cích tvorech, jak pyšně 
oznámila Královská tis-
ková agentura.=<

Technologie ve službě duše 

YouTube ví, jestli 
spácháte vraždu
YouTube dokáže z vašeho playlistu zjis-
tit, zda někdy spácháte hrdelní zločin. 
FBI už díky tomu začala internovat ur-
čené, prozatím nevinné lidi. „Pochytat 
a střílet,“ řekl k tomu její mluvčí. =<

Z endokrinologie   

LÉKAŘI 
ODHALILI 
NOVÝ HORMON 
TĚSTOSTERON. 
OBJEVUJE 
SE U MUŽŮ 
PO TŘICÍTCE. 

NEŠŤASTNÉ ZPOCENÉ BYTOSTI 

MUŽI CVIČÍCÍ
V POSILOVNÁCH 
JSOU VLASTNĚ 
ŽENY 
Svalovci s činkami jsou podle maďarského 
psychoanalytika posedlí zmohutněním své 
tělesné tkáně, zejména prsou. Profesor László 
Sekéš z Kečkemétu to v práci o genderové 
identitě kulturistů  vysvětluje dominantní 
ženskou identitou, kterou tito ubozí lidé 
skrývají. „Čím větší svaly mají, čím menší 
a neviditelnější je penis vzhledem k celému 
objemu těla, tím jsou šťastnější,“ píše profesor 
Sekéš.=<
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Pavlač Emila Hakla 

Online
Srostli jsme s technologiemi, nechali si je zalézt 
do míchy. Nejde bez nich žít. Díky nim jsme doslova 
všude a nikde. Raketový progres, který má jako všechny 
raketové evoluce (revoluce) svoje mouchy. Moc rychle 
se řeči říkají, sdělují hlášky, protáčejí informace – moc 
rychle. Často k dobru věci. Drobnost z okruhu mojí ne-
teřinky. Dívčinými rozmary ztýraný hoch píše dívce, že 
se kvůli ní věší. Super! odepíše ona. Hoch odloží pro-
vaz a zeptá se třiceti lidí 
na skajpu, co si o tom my-
slí. Vyslechnou ho, řek-
nou: Na to se vykašli, be 
single is the best, be your-
self, obalí ho záchran-
nou sítí svých (mnohem 

děsnějších) problémů, ukážou si palec, pusu, fejk a jdou 
do hajan – pod peřinou pokecat po mailu s kámoškou.  
Takže jde o jednoznačně zdravý vývoj – taky jsme se 
kdysi věšeli a bylo sakra těžké najít fyzického parťáka, 
který by měl zrovna náladu problém zdlouhavě relativi-
zovat a tím adepta odradit. Toho dneska spolehlivě na-
hradilo datové pokrytí. Hú a hú – každý do toho krafe, 
poulí oči, fotky sviští. Hoch se už nevěší, je jen smutný, 
pošle do éteru pár džouků, načež si zadá: What is the 
best thing about being single? It’s been nice to talk out 
my feelings on my career and being purposefully sin-
gle, and to hear your stories. I wish you all the best and 
ratata, zní odpověď.

Jeden známý, relativně ještě vtipný psychopat, se 
baví tím, že na seznamkách pravidelně piluje identitu 
přitažlivé, kamarádské sexy kámošky. Osamělci šílí, 

píší nejlepší řádky svého života, jsou připraveni o tu hle 
holku bojovat, a psychopat se tiše baví. A zase to jde 
brát z lepší stránky – nabízí lidem naději, byť falešnou. 
A naděje je základ, bez ní to nejde. Stačí pět deset mi-
nut naděje denně, na víc stejně není čas.=<

Ze světa 

KAZATEL VYZVAL 
K OBRÁCENÍ 
NEVĚŘÍCÍCH 
NARUBY.  

Čeští turisté si stěžují, že se 
v Kambodži nemluví česky. 

Afrika pořád hladoví.

Vladimir Putin rozhodně není 
robot, tvrdí ruská média.  

70 – Turban Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin
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Školství  

Tělesné tresty ve školách 
znovu povoleny
V reakci na alarmující fyzickou zchátralost českých dětí, již kon-
statovala zpráva Evropské rady pro lidi pod 150 cm, nařídilo MŠMT 

znovu zavést ve školách tělesné 
tresty. Exekuce budou vykonávat 
žáci na učitelích, kteří si budou pří-
liš stěžovat na nekázeň a krizi auto-
rity ve školství. Během kolektivního 
aktu se žáci odreagují od zbytků za-
těžujícího studia, nabudou potřebné 
fyzické vybavenosti a na učí se správ-
ně dýchat. Tendr na rákosky už před 
utajovaným rozhodnutím minister-
stva předvídavě vyhrála fi rma Hníz-
do s akciemi na doručitele.=<

FAKTA Z POLOVĚDY 

VESMÍR PŘIPOMÍNÁ 
ŘEDKVIČKU, OBJEVIL 

AMATÉRSKÝ ASTRONOM. 
VĚDCI OČEKÁVAJÍ VELKÉ 

CHROUP. 

Marketing 

DĚTI PREFERUJÍ 
VOZÍKY
V SUPERMARKE-
TECH PŘED KO-
ČÁRKY, UKÁZAL 
VÝZKUM. 

Zpráva, že nějaké jídlo škodí 
zdraví, zvýší jeho prodej 
o desítky procent, tvrdí 
reklamní expert. 

Tuzemák už se nebude moci 
nazývat Tuzemákem, protože 
se prodává i v cizině. Výrobci 
uvažují o názvu Brum.

SVĚT KOSMETIKY 

CHRAŇTE SI KŮŽI!
Dermatologové doporučují i v doznívajícím létě chránit se při 
opalování před sluníčkem. Jeho paprsky totiž můžou mít 

negativní vliv na pokožku. Při opalování proto 
dbejte na to, aby bylo co nejvíc těla zakryto!=<

Geografie 

Obývák – dorazili jste 
na místo určení 
Google představil službu Home Maps pro cesty vlast-
ním bytem. „Lidé jsou čím dál nesvéprávnější,“ konsta-
tuje v tiskové zprávě společnost. „Už dávno si 
nedokážou dohodnout schůzku, aniž pak mění čas ne-
bo místo, ani dojet na místo určení bez stálého sledo-
vání satelitní mapy. Vycházíme tomuto trendu vstříc 
a pro ty, kdo se bojí bloudění u sebe doma, nabízíme ře-
šení.“ =<
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ERPET MEDICAL 

CENTRUM

Pštrossova 10

110 00 Praha 1

Tel:  +420 221 595 000

e-mail:  

recepce@medical.erpet.cz

...abyste se 
mohli smát

www.erpetmedical.cz ...to make you smile!

INVISALIGN: Tak co myslíš? 
Mám rovnátka?

Mám! A jsou pohodlná, průhledná, snímatelná a hlavně 
neviditelná. Z Erpet Medical Centra!!!
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Mladý masíčko Super dudlíky
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Pro holky 
horňáky
Deset mužů bez podprsenky
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Kupte si od našich dobrovolníků tykadla, náramek se svítícím nápisem nebo píšťalku 
a pomozte nám rozzářit ulice našich měst. 

Děkujeme, Vaše pomoc nevidomým je vidět!

zřizovatel hlavní partneřigenerální partner pořadatel

Pomozte nevidomým a př ispějte na konto 99999 99999/0100 nebo odešlete dárcovskou 

SMS ve tvaru DMS SVETLUSKA na číslo 87 777. Pro roční podporu odešlete SMS ve tvaru 

DMS ROK SVETLUSKA a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, Světluška obdrží 

28,50 Kč. Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz. Děkujeme!

partner pro technologie w
w

w
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et

Vaše Světluška

8.-12. ZárÍ
svetlušky zárí!

Inz_Svetluska_CiliChilli_190x245_sbirka.indd   1 31.07.14   14:10
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metropole

Po staletí utíkali odvážlivci z vesnic za prací a bohatstvím do měst. Teď 
prchají zpátky. I z Vidlákova u Hýždě se totiž dá díky internetu vymyslet 
a rozjet byznys, který vás skvěle uživí, aniž musíte polykat bojové plyny 
z městské zácpy. Každá malá obec je inkubátor pro miliardy. 

Text: Jiří Holubec, Jan Studnička Obrázky: Karolína Slováková, Filip Raif, Yvans, Profi media, Shutterstock, archiv
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Kateřinice
Gufex
Už šestnáct let je Gufex výhradní 
dodavatel puků pro Mezinárodní 
hokejovou federaci. Sídlí 
přitom v Kateřinicích u Vsetína. 
S Michaelou Blažkovou, která firmu 
převzala po otci, jsme se bavili o tom, 
jak jde takový byznys dělat v ani ne 
tisícové vsi.

Proč guma?
Můj táta gumě rozuměl, protože dlouhá léta 
předtím testoval pneumatiky. Pak už stačilo 
jen sehnat stroje a Gufex byl na světě.
Jsou puky to, na čem vyděláváte nejvíc? 
Puky dělají Gufexu jméno, ale není to něco, co 
by nás přímo živilo. Produkce puků je docela 
vysoká, ale zisk není takový jako u technické 
divize, kde je výroba různorodější. 
Jak jste k hokeji vlastně přišli? 
V roce 1994 se Vsetín dostal do Extraligy 
a místní podnikatelé chodívali společně na 
hokej. Můj otec se na jedné takové akci setkal 
s tehdejším trenérem Vsetína Horstem Valáš-
kem. Ten mu řekl, že je hloupost mít hned 
vedle města společnost, která dělá s gumou, 
a nechávat si puky dodávat. Tak 
otec odlil první puk, napoprvé to 
samozřejmě ještě nebylo ono, ale 
za čtyři roky jsme se dostali na 
takovou úroveň, že jsme získali 

zakázku na oficiální puky v Naganu. Na to 
jsme uzavřeli smlouvu s Mezinárodní hoke-
jovou federací. Od té doby byly naše puky 
na všech mistrovstvích světa i olympiádách.
Kromě Soči...
S Ruskem to bylo složitější. My jsme s Rusy 
jednali, ale naše nabídka ztroskotala a pak 
se ozvali až v prosinci a najednou chtěli do 
tří dnů vzorky. Což není ani tak problém naší 
výroby, ale hlavně logistiky, protože doprava 
do Ruska je katastrofální. Už jsme tam dodá-
vali puky k mistrovství, ze sedmi balíčků jich 
došlo pět a doprava sama stála pětasedmde-
sát tisíc, řešilo se to tři měsíce. S rizikem toho, 
že by ty puky nemusely dojít včas a tím pádem 
by nám Rusko nemuselo zaplatit, což by pro 
nás bylo pravděpodobně likvidační, jsem se 
rozhodla, že tu zakázku pustíme. 
Kam všude dodáváte? 
Přes devadesát procent puků jde za hra-
nice, do celého světa a hlavně do Ame-
riky. Nejradši jednám se Seveřany, s Finy či 
Švédy. Tam když se něco řekne, tak to platí.
Říkala jste, že puky vám dělají jméno, ale 

neživí vás. Co vás tedy živí?
Ta druhá polovina produkce. 
Ta se dělí na výrobu domá-
cích potřeb, jako jsou třeba 
WC zvony, potom děláme pro 
stálé klienty věci, jako jsou třeba 
škrabky na prasata
Kolik máte zaměstnanců?

Stálých sedm, ale často nabíráme lidi na 
dohody. Právě zakázková výroba někdy vyža-
duje rozjet výrobu i na tři směny, takže se nají-
mají lidé navíc. Taky dáváme spoustě lidem 
práci domů. Ořezávat rohožky, natahovat 
toaletní zvony na dřívka a tak dále. Všechno 
jsou to místní.

GUFEX 
VYPRODUKUJE

Zhruba  

850 tisíc 
puků ročně

To je skoro  

1000  
puků na jednoho 
obyvatele Kateřinic

Skoro  

3000  
denně

To jsou  

3  
puky na obyvatele denně

2000 
puků ročně jen pro 
mistrovství světa

Od roku  
 1998 
skoro šestnáct milionů 
puků

Podporuje vás obec? 
Podporu od radnice máme velkou. Gufex 
Kateřinice zviditelnil, to je jasné, a Kateřinice 
jsou samy o sobě krásnou vesničkou. Jsme 
dokonce už počtvrté v řadě vesnice Zlínského 
kraje a postupujeme do celorepublikového 
kola. I obyvatelé nás podporují.
Nezávidí?
Rozhodně ne. Jsou vděční, že jim dáváme 
práci a Gufex zase podporuje různé vesnické 
akce, ta spolupráce a podpora je vzájemná. 
Celé Kateřinice jsou jedna velká rodina, 
všichni se navzájem znají, to by ve velkém 
městě nešlo. <

KATEŘINICE

951  
obyvatel

370  
domů

390  
metrů nadmořské výšky

1505 
 první písemná zmínka

31 
firem/obchodů/
hospod/hotelů atd.

VYZPOVÍDALI JSME 
PODNIKATELE, KTEŘÍ PRO SVŮJ 
ÚSPĚCH NEPOTŘEBUJÍ KANCL 
V CENTRU PRAHY. STAČÍ JIM 
NÁPAD, VŮLE A PŘIPOJENÍ. 
ČUMĚLI JSME JAKO PUK.

OŘEZÁVAT 
ROHOŽKY, 
NATAHOVAT 
TOALETNÍ 
ZVONY NA 
DŘÍVKA…

Kateřinice
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Domašov

Bairnsfather 
Distillery
Kyle Bairnsfather je rodilý 
Američan, který od devadesátých 
let bydlí v ČR. Převzal výrobu 
tradičního českého absintu 
a posunul ho kvalitou i polohou, a to 
do Domašova uprostřed Jeseníků. 
Vyrábí absint, který pije Marilyn 
Manson, Johnny Depp nebo my.

Když jste v roce 2003 převzal likérku, roz-
hodl jste se přemístit ji sem. Proč?
Já tu bydlel. Z toho hřebene, co vidíte z okna, 
teče z jedné strany řeka na sever do Balt-
ského moře a z druhé strany do Černého. 
Je tady spousta podzemních pramenů, i my 
máme jeden, a ta voda se vyznačuje tím, že 
je extrémně měkká. Pro likérnictví je to abso-
lutně ideální, ta voda je úplně prázdná, jako 
bílé plátno. Větší likérky využívají vodu z prů-
myslových oblastí, která je tvrdá a navíc obsa-
huje chlór. A chlór je jed. Navíc je tu krásně...
Neomezuje vás malá vesnice?
Větší město znamená víc kultury, nicméně 
já mám radši přírodu než koncerty. Ale ano, 
chybí mi lidi, se kterými se můžu bavit o ruské 
literatuře nebo francouzských básnících.

Kolik procent zboží jde za hranice a kolik se 
prodá do Česka?
Teď už je to padesát na padesát, ale začínal 
jsem tak, že 95 procent absintu se vyváželo.
Čím ten nárůst poptávky u nás?
Vychovali jsme si zákazníky. Hledají kvalitu 
a jsou ochotni za ni platit, nejsou to lidi s kauf-
landskou mentalitou. Když jsem začínal, pil se 
tu jen rum, vodka, griotka a zelená. 
Varujete na svých stránkách před společ-
nostmi, které se vydávají za pravý český 
absint. Ty začaly současně s vámi?
Ne, až potom. V 90. letech Češi běžně kradli 
firmy od úspěšných cizinců. Přijel cizinec, 
založil si tu byznys, byl úspěšný 
a místní mu to potom ukradli, 
buď přes právní kličky nebo 
jinak. U mě se o to pokoušeli taky. 
Nějaký Ostravák obeslal mé klien-
 ty s tím, že jsem skončil a on je 
nový dodavatel mého zboží.
Podporuje vás radnice nebo 
naopak narážíte na problémy?
Na problémy ne. Ale ani na žádnou pomoc. 

Jediné, co mám s radnicí, je, že jim platím, aby 
mi v zimě uklízeli sníh od vjezdu. Jsem pyšný 
na to, že likérka nestojí na žádných dotacích, 
všechno je to z mého zisku, který jsem po užil 
na vývoj. Pak vidím, jak obec dává miliony 
na nějaké pekařství, co do pár měsíců zavře.
Co sousedi? Závidí?
Proto ani nemám nikde po okolí billboardy, 

jen tu malou ceduli na zahradě. 
Sami o sobě říkáte, že závist je 
český národní sport. Nejdřív 
se tvrdilo, že jsem tu v Jesení-
kách našel ropu. Pak zase, že 
mám pod zahradou nacistický 
poklad. Fenomén selfmademana 
tady neexistoval, to byl mýtus ze 

Západu. Já se snažil ukázat, že to jde doká-
zat, že stačí nápad... To je pro místní totálně 
cizí myšlenka. Tady byli zvyklí na to, že přišel 
soudruh, ten dal rozkazy a měl je od strany.
Na stránkách říkáte, že se pokoušíte místní 
zapojit do pěstování plodin. Daří se to? 
Ne. Víte, tady je vysoká nezaměstnanost. 
Po pádu komunismu tu padly všechny ty 
uměle vytvořené firmy, které fungovaly bez 
poptávky, přesto tu každý jen sedí a čeká na 
dotace. Nikdo nepodniká, jsou tu jen zaměst-
nanci. Vždyť támhle je ovčárna a oni vlnu pro-
stě vyhazují, místo aby se pletly svetry. <

BĚLÁ POD 
PRADĚDEM 
(jejíž částí je 
Domašov)

965   
obyvatel

381  
domů

626  
metrů nadmořské výšky

KYLE

Vyprodukuje  

68,5  
litru chlastu denně, 
včetně víkendů a svátků

To je 25 tisíc  
litrů alkoholu ročně

To vše s 5 
zaměstnanci

VŽDYŤ TÁMHLE 
JE OVČÁRNA 
A ONI VLNU 
VYHAZUJÍ, 
MÍSTO ABY 
PLETLI SVETRY.

Domašov
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Batelov 
Jak jste fi rmu rozjížděli?
Odmalička jsme oba lezli po skalách. Jak jsme 
byli rozlítaní, tak se nám nechtělo někde se 
uvazovat v zaměstnání a v polovině 90. let 
jsme si v Telči otevřeli prodejnu outdoorového 
vybavení. Moc se to nepovedlo. Ne uměli jsme 
vést sklad, obchod se nedal uhlídat a lidi nám 
v něm kradli. Nasbírali jsme v něm ale zkuše-
nosti s podnikáním a hlavně jsme si ujasnili, 
po jakém zboží je poptávka a co na trhu chybí. 
Nejvíc chyběly plátěné kalhoty.
Tak jste na díru na trhu našili záplatu...
Tak nějak to bylo. První kalhoty nám ušila 
mamka a podle nich jsme rozjeli úvodní sérii. 
V domečku po babičce jsme založili manufak-
turu, najali dvě švadleny, které zvládaly kom-
plet výrobu od střihu až po šití, brácha našíval 
na kalhoty pásky, já jsem žehlil a skládal. Když 
jsme měli pohromadě první várku, naložili 
jsme ji do škodovky a jeli s ní do Budějovic, 
kde měl náš známý prodejnu. Vzal od nás pár 
kusů a se zbytkem jsme vyrazili do Prahy za 
Dušanem Stuchlíkem do HUDY Sportu. Ten 
se na kalhoty kouknul a řekl, že bere všechny.
Napadá vás někdy stěhovat se do města?
Ne. Máme tu oba rodiny, postavené domy, 
kamarády. I  když jsme cesto-
vali, vždycky jsme se chtěli vrá-
tit domů do Batelova. 
Neomezuje vás malá obec?
Vůbec ne. Jsme tu ve svém, a když 
je potřeba, během dvou hodin 
jsme autem v  Praze i  v  Brně. 
Díky internetu vlastně ani moc 
na schůzky nejezdíme, vše řešíme online. 

Lepší internet znamená lepší podnikání?
Když jsme založili Rejoice, tak jsme všechno 
řešili telefonicky, a jelikož jsme ani neměli počí-
tač, tak jsme i faktury malovali ručně. Dnes 
jsme v situaci, kdy pracujeme na zavedení b2b 
systému, přes který budou mít naši odběratelé 
online přístup do skladu a automaticky gene-
rovat objednávky, které my budeme jen balit. 
Jediná oblast, kde se internet projevil trochu 
negativně, jsou kamenné obchody. 
Šijete pořád v Česku, nebo zadáváte 
výrobu do zahraničí?
S šitím v zahraničí jsme udělali neúspěšný 
pokus v roce 2008 a pořád se to s námi vleče. 
Aby fi rma dokázala v Číně šít kvalitně, musí 
tam mít agenta, který bude výrobu kontro-
lovat. My měli práci dohodnutou přes zpro-
středkovací agenturu a dostali jsme kontejner 
zboží, který jsme museli kompletně přebrat 
a většina putovala do slev. Od zákazníků jsme 

to schytali a utvrdili se, že image 
Rejoice stojí na tom, že to je kva-
litní výrobek, ušitý na Vysočině. 
Souvisí tohle lpění na kvalitě 
s prostředím malého městečka? 
Asi ano. V každém případě jsme 
od začátku vyměnili jen jedinou 
zaměstnankyni. Žijeme na malém 

městě, kde se všichni znají, chceme tady 
fungovat v klidu a v klidu chodit do práce. 
V takovém prostředí nemůže fungovat fi rma 
způsobem, že by zaměstnávala lidi na tři 
měsíce a ve zkušební lhůtě je propouštěla. <

Rejoice
Bratři Libor a Roman Venkrbcovi šijí a prodávají plátěné 
kalhoty z Batelova na Pelhřimovsku. Jejich pláťáky 
určené do hor se nakonec začaly ke zděšení strážců 
české módy nosit skoro i do divadla. 

BATELOV

2340 
obyvatel

556  
metrů nadmořské výšky

1279
 první písemná zmínka

1851
se tu zastavil Karel 
Havlíček Borovský při 
cestě do vyhnanství 
a místní si o tom povídají 
dodnes

16 let 
tu působí fi rma Rejoice

Za tu dobu vyrobili 

20 tisíc
kostkovaných kalhot se 
záplatami MOTH

Na každého obyvatele 
Batelova připadá skoro

86 kalhot

KDYŽ JSME 
MĚLI PRVNÍ 
VÁRKU, 
NALOŽILI 
JSME JI DO 
ŠKODOVKY.

Batelov
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Skrbeň

Jak jste fi rmu startovali? 
Já jsem se dřív hodně věnoval snowboar-
dingu. Na jedněch závodech mi dal kamarád 
vyzkoušet longboard. Hrozně mě to zaujalo. 
Problém byl, že v Česku tehdy longboardy 
v podstatě neexistovaly. Večer jsem tedy sed-
nul na internet a našel člověka, který dražil 
longboard na eBayi. Aukci jsem sice nevyhrál, 
ale napsal jsem tomu chlapíkovi e-mail, jestli 
nemá ještě jeden. Když mi přišla odpověď, 
tak jsem zjistil, že to je pán o čtyřicet let starší 
než já a dvacet let staví v Kalifornii longboardy 
na míru. A věřte mi, že když českého skej-
ťáka z malého města kontaktuje stavitel prken 
z Kalifornie, tak to pro něj něco znamená. 
S Mikem Allenem jsme v kontaktu dodnes. 
Nejdříve jsem od něj koupil board já, pak 
jsem objednával další pro kamarády, a když 
jich bylo deset, tak mě napadlo, že bychom 
si na jejich výrobu mohli založit fi rmu. 
Jak se fi rma usídlila ve Skrbni?
Od začátku jsme to brali tak, že já budu 
vymýšlet, co vyrábět, a sestra s manželem 
se bude starat o chod fi rmy. Jelikož bydlí ve 
Skrbni, tak tam sídlíme, máme tam sklad, 
vymýšlíme nové produkty a stavíme prkna. 
Jinak ale užíváme naplno internet a  od 
počátku práci zadáváme po světě. Grafi k, 
který nám dělal web, bydlí ve Španělsku, 
programátor v Nizozemsku, prkna jsme vyrá-
běli v Kalifornii, jedny součástky v Číně, další 

Custom-Boards.cz
Custom Boards vyrábějí longboardy ve Skrbni 
u Olomouce. Ale zakladatel fi rmy Míla Brzák už nějaký 
čas žije na Bali. A všechno to jde skloubit. 

v Pákistánu, centrálu jsme měli v Olomouci 
a já jsem byl neustále na cestách po republice. 
Jak funguje úspěšná fi rma na vesnici? 
Jednou jsme zkoumali, jestli by nám někdo 
nemohl vyrábět soustruženou součástku. 
Našli jsme sedmdesátiletou paní, která celý 
život pracovala jako soustružnice. Pracuje 
pro nás dodnes, ale absolutně nechápe, 
k čemu ta součástka slouží. To, 
že se mají prkna vyrábět pečlivě 
a ručně, jsem pochytil v Kalifornii 
u Mika Allena. Dodnes je tím způ-
sobem vyrábí pro nás můj táta. 
Táta rozhodně nikdy nic neodbyl 
a je neskutečně pečlivý. Ve svých 
šedesáti letech je to člověk, co 
sestavil nejvíc longboardů v republice. 
Řídíte fi rmu z Bali. Jak jste se tam dostal? 
Když jsem začal jezdit do Kalifornie kvůli 
long boardům, tak jsem samozřejmě vyzkou-
šel surfování na vlnách a propadl jsem mu. 
V Česku se ale surfovat nedá a k nejbližšímu 
oceánu je to daleko. Indonésie a Bali je ideál-
 ní. Nejdřív jsem měl strach, že se to stěhování 
projeví na chodu fi rmy. Zjistili jsme ale, že 
jsme stejně fungovali víceméně přes mobily, 
e-maily a Skype a stěhování na Bali nic moc 
nezměnilo. Po roce a půl všechno funguje 
bez problémů a díky časovému rozdílu mám 
oproti Česku náskok a ráno můžu jít surfo-
vat, v klidu se nasnídat a věnovat se práci. <

SKRBEŇ

1204 
obyvatel

224  
metrů nadmořské výšky

1174
první zmínka o obci

7let 
zde sídlí fi rma Custom 
Boards

Za tu dobu vyrobili 

1100
longboardů

0 vlaků, 
které zastavují ve zdejší 
stanici

RÁNO MŮŽU 
JÍT SURFOVAT, 
V KLIDU SE 
NASNÍDAT 
A VĚNOVAT SE 
PRÁCI.

Skrbeň
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Boží dar

Kněžice 

Hostětín

Bělá 
u Libštátu 

Pěnčín

Jeseník 
nad Odrou

Lažany

Jsou vsi, kde chytili šanci za pačesy, využili potenciál místa a rozjeli 
podnikání jako na rychlodráze. Víte co? Nechte se inspirovat.

Text: Jiří Holubec Foto: Michael Kratochvíl

Vesnice, 
kde umějí 

vydělávat
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5 LAŽANY
Turnovsko je mekka pěstitelů jabloní a velká 
moštárna na kraji Českého ráje vyrostla už 
v roce 1965. Lažanská moštárna spoluzaložila 
Prodejní družstvo Český ráj a spolu s Jatkami 
Lomnice a Pivovarem Svijany provozuje síť 
farmářských prodejen. Mošt, který z ní teče, 
pravidelně vyhrává soutěže o výrobky roku. 
www.mostovna-lazany.cz

6 BĚLÁ U LIBŠTÁTU
Podkrkonošská ves Bělá u Libštátu se velkou 
měrou zasazuje o zachování českého čes-
neku, který před pár lety málem vymizel. Na 
lánech tu pěstují osm registrovaných českých 
odrůd (včetně místního Bělského rusáka), po 
sklizni tady česnek suší a rovnou prodávají. 
www.belasm.cz

7 PĚNČÍN
Obec leží přesně na půl cesty mezi Železným 
Brodem a Jabloncem nad Nisou. Tradičně se 
tu lidé zabývali výrobou bižuterie a dodnes 
zde funguje manufaktura na výrobu mačka-
ných korálků. Ta stojí ve zrekonstruovaném 
výletním areálu, hned vedle sklárny, hospo-
dářství a kozí farmy s prodejnou mléčných 
výrobků. Celým areálem projíždí vláček a pojí-
dají se tu sejkory – speciální nasucho pečené 
bramboráky maštěné přepuštěným máslem. 
www.pencin.cz

1 BOŽÍ DAR
Po revoluci začínala radnice z dvousettisí-
covým rozpočtem a pětinu z něj utratila za 
opravu věžních hodin. Dnes má Boží Dar roz-
počet šedesát milionů, vlastní lyžařské vleky, 
domy, penziony, prodejní haly a benzínku. 
Ve městě je prakticky stoprocentní zaměstna-
nost a za prací do něj dojíždí na 200 lidí (čímž 
se každé ráno zdvojnásobí počet obyvatel). 
www.bozi-dar.eu/cz

2 KNĚŽICE NA NYMBURSKU
Když stála vesnička o 120 domech před 
povinnou plynofi kací, řekli si radní, že na to 
půjdou jinak. Zažádali o grant, vzali si půjčku 
a vybudovali bioplynovou stanici. Zpracová-
vají organický odpad z místní farmy, kejdu, 
obsah žump, zkaženou siláž, zbytky jídel 
z restaurací a dřevní odpad. Stanice dokáže 
všechno zpracovat na plyn a zároveň vyrábí 
jako vedlejší produkt biologické hnojivo. 
www.obec-knezice.cz

3 HOSTĚTÍN
Vesnice v podhůří Bílých Karpat měla v roce 
1996 za úkol vybudovat čističku. Jelikož se do 
vsi stěhovali mladí ekonadšenci, rozhodli se 
radní, že podle jejich návrhu postaví čističku 
přírodní, kořenovou. Po ní přibyla centrální 
výtopna na biomasu, pasivní, slámou izolo-
vaný multifunkční dům, speciální ekosvítidla 
veřejného osvětlení a rozjela se zde široko 
daleko vyhlášená moštárna. www.hostetin.cz

4 JESENÍK NAD ODROU
Jeseník je vesnice snad s největším zapoje-
ním obyvatel do dění v obci. Na 1900 obyva-
tel zde připadá patnáct občanských sdružení 
a několik dalších spolků. Díky nim například 
Jeseník zrekonstruoval přístup k minerálním 
pramenům a zprovoznil fontánku s proslu-
lou Jesenickou kyselkou. 
jeseniknadodrou.cz

POLITICKOU 
KOREKTNOSTÍ 
K OBECNÍ PROSPERITĚ

Ač se to nezdá, do života na vsi 
může výrazně zasáhnout její jméno. 
Vezměte si jihočeský Velký Pičín. Podle 
pamětníků se místní ženy styděly 
v nádražní pokladně žádat „jednou 
do Pičína“ a radši si kupovaly jízdenku 
do Dačic. Při denním dojíždění do 
práce to lezlo místním do peněz, tak se 
rozhodli pro změnu. Z Velkého Pičína 
je dnes Velký Pěčín, stejně jako ze 
Sračkova u Havlíčkova Brodu je Malá 
Lípa, z Velprd na Mělnicku Veltrusy 
a z Mrdákova na Domažlicku Mrákov. 
Kokot na Rokycansku už neexistuje, 
zbyl po něm jen Kokotský les, který 
zatím nikdo nepřejmenoval. Vesnic, 
které by si zasloužily nové jméno, je ale 
stále dost. Nabízíme pár variant, pokud 
v některé z inkriminovaných vsí bydlíte, 
navrhněte je prosím na nejbližší schůzi 
obecního zastupitelstva:

Močovice Zlatá Deštná 
Peklo Podsvětice 
Ohaveč Jedinečnov
Držková Asertivní Lhota
Hrob Poslední Odpočinkov
Šukačka Ležné Veselí
Pleš Vysoká Čelová 
Výžerky Příležitostichopy
Holohlavy Bezhřebenov
Bobr Hladká Vosková 

6
1

2

4

3

5 67
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Jak se 
stát 
nomádem
Možná nechcete bydlet na vsi, ale prostě cestovat. Nesedět 
u počítače v kanclu, ale pořídit si pojízdné bydlení a pracovat 
z libovolného místa, kde se vám zrovna chce být. Říká se 
tomu digitální nomádství a weby pro mladé se předhánějí ve 
vychvalování toho, jak je práce na cestách cool. Málokdo vám 
každopádně poradí, jak s ní začít. A my to napravíme. 

Skloubit práci a cestování mohl být ještě před 
pár lety problém. Dnes najdete v každém vět-
ším městě coworkingovou základnu, v každém 
menším městě podnik s wifi připojením, no 
a internetovou kavárnu, kde vám za bakšiš 

půjčí síťový kablík, objevíte i v té nejzapadlejší vesnici jiho-
východní Asie. Fór ovšem spočívá v tom, že úspěšný digi-
tální nomád zvládá svou práci na cestách natolik dobře, 
že klienti nezaznamenají žádný rozdíl v kvalitě poskyto-
vané služby. Abyste si zajistili pracovní pohodlí, je dobré 
si pár věcí připravit předem. 
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2 HODINY NA 
SLUNÍČKU VÁM 
DAJÍ 8 HODIN 
PRÁCE A VÍC 
NEVYDRŽÍTE.

Weby
Pokud necestujete po 
vlastní ose a s vlastní střechou, 
měl by pro vás být samozřej-
mostí účet na AirBnB a couchsur-
fing.com. Krom toho se vyplatí 
zabrouzdat po sociálních sítích 
a napojit se na nomádí komu-
nity u nás i v místech, kam máte 
namířeno. Na českém Facebooku 
funguje dobře stránka digitalni.
nomadi, kde si lidé vyměňují tipy 
a nabízí společné cestování. Další 
rady najdete na digitalninomad-
stvi.cz, freelancerském portálu 
navolnenoze.cz, webu ilustrá-
tora a zasloužilého nomáda Víti 
Války vitavalka.cz a dalších. 

Laptop 
Přenosné počítadlo je 
pro digitálního nomáda zdro-
jem obživy, takže by mělo fun-
govat za každých podmínek 
a  pokud možno nezávisle na 
zdroji elektřiny. Nomádem jste 
se přece nestali proto, abyste se 
museli šermovat s místními hips-
tery o zásuvku v kavárně. Daleko 
lepší je rozložit si kanclík na lidu-
prázdné pláži a potřebnou šťávu 
nasávat do vyklápěcího solár-
ního panelu notebooku WeWi 
Sol. Dvě hodiny na sluníčku 
vám zaručí osm hodin práce 
a déle to stejně nevydržíte. Jestli 
se nechcete vzdát svého Maca, 
pořiďte si aspoň solární nebo 
chemickou nabíječku. Firma 
myFC letos vyrukovala s mode-
lem PowerTrekk, ve kterém smí-
cháte práškový silicid sodíku se 
lžičkou vody a frčíte deset hodin.
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KDO JE TO NOMÁD 
A PROČ NEPOTŘEBUJE 

VELBLOUDA

Ve zkratce se dá digitální nomád 
defi novat jako člověk, který smazal 
rozdíl mezi prací a dovolenou, jezdí 
si po světě s notebookem a během 

cesty každý den pár hodin pracuje. Za 
exotickým titulem se skrývá leckdo. 

Může si tak říkat slečna, která si 
jde odpoledne sednout do kavárny 

s airbookem a přivydělává si psaním 
reklamních textů do katalogu na 

šminky. Stejně to ale může být rodinka 
freelancerů, co si koupila karavan 

a vyrazila o prázdninách napříč 
Evropou. Hardcore digitální nomád 
může v tutéž chvíli běhat po náhorní 
plošině v Andách a chytat signál, aby 

mohl poslat upomínku na fakturu, bez 
které bude příští týden odkázán na 

lov divokých morčat. Podle průzkumu 
portálu navolnenoze.cz se totiž 79 % 

českých volnonohařů bojí být offl  ine víc 
než týden a málokterý odolá pokušení 
mrknout se i na dovolené každé ráno 

na e-maily. Když už máte otevřený 
e-mail, tak zrovna můžete i na pár zpráv 

odpovědět a najednou zjistíte, že na 
dovolené tak trochu pracujete. No a ve 
světě sdílecích serverů, cloudů a skype 
konferencí se domů vlastně nemusíte 

vracet. 

DVĚ ŽIDLIČKY 
SLOUŽÍ JAKO 
OPĚRKA 
KŘESLA ZE 
SKLÁDACÍHO 
FUTONU.

DÍKY TOMU 
SI MŮŽETE 

NA CESTÁCH 
ODPOČINOUT 

OD ŠPAGET 
S KEČUPEM 

A DEBUŽÍROVAT 
U KOLEGŮ.

Nábytek
Speciál pro nomády vymy-
slela designérka Nina Woro-
niecka. Její Nomada vypadá jako 
velký kufr na kolečkách. Po rozlo-
žení vyrobíte z víka stolek, z těla 
kufru skříň s poličkami a ze sady 
rozkládacích dílců dvě židličky, 
které zároveň slouží jako opě-
rák křesla ze skládacího futonu. 
Ideální pro nomády, kteří vyráží 
na jedno místo a pronajímají si 
nezařízený byt.

Appky
Nabídka dalších mobil-
ních ulehčovátek života na 
cestě je skoro nepřeberná. Třeba 
WikiSherpa. Aplikace, která shro-
mažďuje informace z Wikivoy-
age, Wikipedie a Open Street 
Maps a ukládá je i pro offl  ine pří-
stup. Trail Wallet zase pomáhá 
udržet přehled o rozpočtu, auto-
maticky přepočítává všechny 
světové měny podle aktuálního 
kurzu a můžete si z ní vytisknout 
podklady pro účetnictví. Užitečná 
je i aplikace a komunita EatWith, 
díky které si můžete na cestách 
odpočinout od špaget s kečupem 
a debužírovat v domácnostech 
amatérských šéfkuchařů. 

Karavan
Nomádit můžete samo-
zřejmě všelijak, ale jestli chcete na 
cestách prožít pár měsíců a oce-
ňujete aspoň kousek životního 
soukromí, pořiďte si karavan. Nej-
vychytanější staví fi rma Volkner, 
která na ničem neskrblí a neváhá 
zabudovat do pojízdného domu 
i koupelnu s vířivkou a garáž. Její 
výtvory ovšem stojí kolem třiceti 
mega, takže asi zalovte v nižších 
třídách. Třeba klasika, anglický 
Coachman, vyjde na nějakých 
sto tisíc. A jestli nenajdete nic, 
co by vám vyhovovalo, můžete 
využít online konfi gurátor fi rmy 
Mehrzeller a navrhnout si kara-
van podle svých představ. 

Itinerář
Jste-l i  zastáncem 
hesla „dvakrát plánuj, jednou 
jeď“, máte štěstí, protože online 
plánovače výletů začínají do nabí-
dek zahrnovat i kolonku „práce“. 
Třeba web itras.cz, který se spe-
cializuje na výlety po Česku, vám 
zaručí, že na zvolené trase nikdy 
nevyjedete ze signálu. 
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PRAHA

ŘÍČANY

BENEŠOV

VLAŠIM

HUMPOLEC

JIHLAVA

50 km

100 km

0 km

abyste
neztroskotali
cestou
Páteří cest po republice je úsek D1 mezi Prahou a Brnem. 
Ať už jste nomádi, nebo potřebujete do metropole, po 
téhle cestě nejspíš pojedete. Kvalita služeb je různá, ale 
kafe, teplá jídla a rychlá data jsou všude. 

Benzina/McDonald's – 4. km 

WC placené, čistota 
 

Turbo Internet 
1

OMV – 96. km 

WC zdarma, čistota 
 

Turbo Internet 
 

VELKÝ VÝBĚR LEVNÝCH JÍD
EL

10

Unicorn/U černé studánky – 122. km 

WC placené, čistota 
 

Turbo Internet 
11

 Shell/Billa/McDonald's – 139. km 

WC placené, čistota 
 

Turbo Internet 
12

Agip – 33. km 

WC zdarma, čistota 
 

Turbo Internet 
4

Shell – 44. km 

WC placené, čistota 
 

Turbo Internet 
 

SOLIDNÍ HOTOVKY
5

Benzina/Motorest Střechov – 55. km 

WC zdarma, čistota 
 

Turbo Internet 
6

 McDonald's – 65. km  

WC zdarma, čistota 
 

Turbo Internet 
7

 PapOil/McDonald's – 6. km 

WC placené, čistota 
 

Turbo Internet 

32

Shell – 10. km 

WC zdarma, čistota 
 

Turbo Internet 

 Benzina – 4. km 

WC zdarma, čistota 
 

Turbo Internet 

33

OMV/Motorest Naháč –  30. km 

WC zdarma, čistota 
 

Turbo Internet 

30

Benzina – 52. km 

WC zdarma, čistota 
 

Turbo Internet 

29 Shell – 57. km 

WC placené, čistota 
 

Turbo Internet 

28

Avanti – 72. km 

WC zdarma, čistota 
 

Turbo Internet 

27

Hotel a motorest  

Melikana – 84. km 

WC zdarma, čistota 
 

Turbo Internet 
 

SUPER FARMIČKA  

PRO DĚTI

26

PapOil – 6. km 

WC zdarma, čistota 
 

Turbo Internet 
2

Motorest Poddubí – 9. km 

WC placené, čistota 
 

Turbo Internet 
3

Motorest Speřice – 84. km 

WC nepřístupné 

Turbo Internet 
 

PÁNA ZA PULTEM HOSTÉ 

ZJEVNĚ OTRAVUJÍ8

Bistro Trucbaba – 89. km 

WC placené, čistota 
 

Turbo Internet 
9

Brno

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Infografika zachycuje stav z poloviny srpna.  
Aktuální datové pokrytí najdete na www.vodafone.cz/turbo
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BRNO

VELKÉ
MEZIŘÍČÍ

150 km

190 km

Lukoil – 145. km

WC zdarma, čistota 

Turbo Internet 

SUPER PÁREK V ROHLÍKU

13

 Benzina/KFC Devět křížů– 166. km

WC zdarma, čistota 

Turbo Internet 
14

 Agip – 187. km

WC placené, čistota 

Turbo Internet 
15

Shell – 88. km

WC zdarma, čistota 

Turbo Internet 

25

Agip – 96. km

WC placené, čistota 

Turbo Internet 

24

OMV – 110. km

WC zdarma, čistota 

Turbo Internet 

UMOLOUSANÉ KASÍNO 

JAKO BONUS

23

Motorest u Jamenského potoka – 122. km

WC placené, čistota 

Turbo Internet 

SKOROSRUB, SKVĚLÁ ATMOSFÉRA

22

Shell/McDonald's – 146. km 

WC placené, čistota 

Turbo Internet 

21

Benzina / KFC Devět křížů – 166. km

WC zdarma, čistota 

Turbo Internet 

20

Památník Devět křížů – 168. km

V 16. STOLETÍ TU VYVRAŽDILI 

SVATBU. DODNES TU PRÝ ČASTO 

HAVARUJÍ A
UTA SVATEBČANŮ.

Turbo Internet 

19  Shell – 188. km

WC placené, čistota 

Turbo Internet 

OBSLUHA SE TVÁŘÍ KYSELE

18

OMV – 190. km 

WC zdarma, čistota 

Turbo Internet 

17

OMV – 193. km 

WC zdarma, čistota 

Turbo Internet 

16

Praha

Díky Turbo Internetu má 
Vodafone mimo jiné souvislé 
pokrytí D1 rychlými daty.

TROSEČNÍCI NA D1

Protože přes Turbo Internet data 
opravdu frčí, vymysleli jsme s TV 

Prima na léto soutěž Trosečníci na D1. 
Členové týmů Praha a Brno přežívali na 
53. kilometru dálnice jen díky připojení 
přes tablet a notebook. Pomocí 4G LTE 
plnili úkoly, sdíleli na webu fotky i videa, 

a to v pustině, kde jinak existuje leda 
Edge. Šlapalo to jako hodinky.  

6  NEJVĚTŠÍ

ŘÍZEK NA D1

11  OSAZENSTVO 

MOTORESTU 

JAK Z LACINÉHO 

HORORU

11
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1617
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Antoine Bruy procestoval Evropu, 
aby nafotil snímky lidí, kteří se 
rozhodli opustit město. 

Foto: Antoine Bruy

Na civilizaci vám kašlu

Antoine Bruy je francouzský fotograf, který 
žije v Lille. V letech 2010 až 2013 cestoval 
po Evropě stopem a hledal lidi, kteří se roz-
hodli žít daleko od měst a životního stylu 
založeném na výkonnosti, efektivitě a spo-
třebě. Neměl žádný pevný plán, nechal se 
vést náhodou. A nezaznamenával ani tak poli-
tické postoje nebo přesvědčení, spíše zpo-
vzdálí pozoroval každodennost a neustálou 
snahu o život v utopii. <
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DÍKY TĚMHLE 
LIDEM VÍME, 
ŽE NÁŠ STYL NENÍ 
JEDINÝ MOŽNÝ. 
A MOŽNÁ ANI 
NEJLEPŠÍ.
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Ve čtyřech 
letech jsem 
cvičil osm 
hodin denně

Kdo je váš životní vzor?
Táta, který byl taky akordeonistou, ale v březnu bohužel 
umřel. Už jako tříletý jsem vydržet sledovat třeba čtyři 
hodiny, jak hraje. Koukal jsem na něj jak na boha. 
Hrával po hospodách?
Samozřejmě, často jsem chodil s ním. Táta byl nezmar – 
kamarád třeba vdával dceru v Budějovicích, tak jsme jim 
přijeli zahrát. Začali jsme v jednu odpoledne a skončili 
ve čtyři ráno, s malými přestávkami na pivo. Nakonec 
jsem měl trojnásobnou ruku, ale táta, kterému už bylo 
přes sedmdesát, si celou dobu nesednul. Nakonec zbyli 
jen tři hosté, čela na stole, ale táta říká, že si dáme ještě 
jednu sérii. A nenechal si to rozmluvit.

Zahrál jste mu na pohřbu?
No jasně: Ta naše písnička česká. Jeho milovanou.
Nevyčítal jste rodičům, že vám dali tak legračně
literární jméno?
Vůbec ne. Když jsem musel žehlit průšvihy na úřadech, 
tak se i přísná úřednice začala smát, že prý se jmenuju 
krásně. Ale přiznám se, že ačkoli mám všechny svazky 
o Kájovi Maříkovi doma, nikdy jsem je nečetl. Tuším, že 
to je taková červená knihovna.
V kolika letech jste začal hrát?
Od tří jsem hrál na akordeon, ale dodnes mám před 
očima, jak mě učitelka rvala ke klavíru. Jak jsem brečel, 
že chci dělat harmoniku, a ona ne a ne pochopit, že mě 
tím klavírem zabíjí. Což pro mě byl impuls k tomu, abych 
se dnes věnoval hudební výchově dětí, zvlášť těch mezi 
třemi a deseti lety, ve věku, kdy nejvíc vnímají. Chci jim 
něco předat, ale zároveň je do ničeho nenutit – ať si jeden 
měsíc hrajou na fl étničku a druhý bouchají do bubínku, 
to je jedno. Hlavně ať získají lásku k hudbě. > 

Karel (Kája) Mařík býval zázračným dítětem, odmalička jedním z 
nejlepších akordeonistů Evropy. Po převratu se stal skladatelem 
a producentem popu pro spoustu českých zpěváků a zpěvaček. 
Teď se rozhodl s tím skončit a věnovat se jen svým projektům. 

Text: Goča Komárek Foto: Michael Kratochvíl
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Vy jste od tří let harmoniku opravdu miloval?
Jasně. Ve čtyřech jsem dobrovolně cvičil osm hodin 
denně, o půl roku později jsem měl první koncert. 
Mé dceři jsou čtyři. Doporučoval byste jí akordeon?
Rozhodně, harmonika je úžasný nástroj s obrovskou 
škálou barev. A zároveň nástroj těžký, troufám si říct, 
že nejtěžší.
Těžší než harfa?
S akordeonem musíte dělat tři věci najednou. Celý život 
si nevidíte na levou ruku, takže trvá třeba pět let, než 
konečně zvládnete hmat. A přesto vám ho doporučuju. 
Kdysi jsem napsal pásmo pro velký orchestr a akordeon, 
které se jmenuje Akordeon bez hranic, a při něm pocho-
píte, co na něj jde zahrát. Všechno, napříč styly. Šestého 
listopadu bude v pražské Tipsport Areně velký koncert 
– pětasedmdesátičlenný symfonický orchestr a před ním 
sólový akordeon, na který hraju. Češi by měli pochopit, 
že se hodí i na jiné věci než na hospodskou Škodu lásky. 
O tom, že hrajete skvěle na harmoniku, se moc neví, 
spíš jste známý jako producent popových zpěváků. 
Čím to je?
Myslím, že to tak úplně není – na akordeon jsem sly-
šet na CD Dana Landy, Anny K.… Ale je pravda, že jsem 
se odklonil od sólové hry na akordeon. Možná i tím, že 
mi ten nástroj jeden profesor na konzervatoři znechutil. 
Hrozně po mně šel, jako by mě chtěl zlik vidovat, dodnes 
neznám důvod. Příklad: Měl jsem mít hodinu od osmi, 
jenže bylo dvacet pod nulou a autobus od nás z Jíloviště 
měl zpoždění. Přišel jsem o půl deváté, profesor mě sprd-
nul, ať prý si seženu zpožděnku. Vyklepanej jsem běžel 
hledat autobusáka, který zpoždění potvrdil, vrátil jsem 
se do školy, profesor si udělal čas až v poledne, a hned 
mi vynadal, že to hraju jinak, než chce. 
Nehrál jste náhodou líp než on?
Ve třeťáku mi dal trojku z nástroje, se kterým jsem o čtvrt 
roku později skončil pátý na mistrovství světa, takže ano, 
možná měl mindrák. Ale nevadí. Neměl jsem zájem doka-
zovat, že jsem technicky nejlepší. Já chtěl hudbu spíš psát, 
k čemuž mě nakopl vlastně i ten profesor.  
Po převratu jste se stal hudebním producentem.
S kým vším jste pracoval?
Na naší populární scéně skoro s každým, jenže to teď 
končí, dělám za tím tlustou čáru. 
Co znamená věta, že jste pracoval skoro s každým?
To by bylo na dlouho. Nejdřív s Michalem Penkem, potom 
s Michalem Pavlíčkem, Luckou Bílou, Bárou Basikovou, 
Petru Kolářovi jsem dělal tři desky...

...tak jinak – na co z té práce jste nejpyšnější?
To neumím říct, ale namátkou: například desky, se kterými 
jsem pomáhal Danu Landovi, mě bavily moc. Za těmi si 
stojím, protože jsme si s Danem rozuměli lidsky. 
Jaký je Daniel Landa z vašeho pohledu?
Víte, my se známe třicet let, chodili jsme spolu do prváku 
na konzervatoři – Dan je inteligentní, fajn člověk. Jasně, 
polovina lidí ho nenávidí, ale to je jen proto, že jdou 
po povrchu. Je dnes skoro jediný, se kterým ještě pořád 
pracuju, a to právě z toho důvodu, že to je založené 
na kamarádství. Na nic se netlačí. Víc si povídáme, než 
abychom chrlili písničky.
Proč jste s prací pro ostatní skončil? Naznačujete,
že vás ta branže zklamala...
To taky. A zároveň jsem cítil, že pořád odsouvám to, co mě 
jako muzikanta naplňuje, z čeho by mi šel mráz po zádech, 
nad čím bych se klidně i rozbrečel. 
Mě by opravdu zajímala ta zklamání z českého popu. 
Mohl byste je popsat konkrétněji?
Není třeba, ta branže u nás špatně funguje všeobecně. 
Nemůžu říct špatné slovo proti Petru Kolářovi, ale věnoval 

NEJDŘÍV JSME 
OSLOVILI PADESÁT 
ŠKOL A VE FINÁLE 
ZPÍVALO DVANÁCT 
SET DĚTÍ V LUCERNĚ.
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jsem mu šest let života a jeho manažerka potom nedo-
držela naše dohody. A to je jen jeden příklad. Tak jsem 
to odstřihl.
A začal dělat projekt pro děti? 
Ano, Školu písničkou. Posledních devět let píšu hudbu 
pro děti. Nejdřív jsme s písničkami oslovili padesát škol 
a ve finále zpívalo dvanáct set dětí na koncertě v Lucerně. 
A teď půjdeme ještě dál. Chceme těch škol oslovit pět set, 
a za rok to celé uzavřít akcí v O2 areně.
To mi připadá zajímavé, že máte úspěch, když je dnes 
v tvorbě pro děti tak velká konkurence.
Velká? Jsou tu Svěrák s Uhlířem, jasně, ale ti už pro děti 
dělají málo.
Mluvím o projektech, jakým je třeba 
Kašpárek v rohlíku.
Aha. Tak to je něco jiného. Já píšu písničky adekvátní věku 
dětí, takové normálnější. Nějak nechci, aby v sedmi letech 
poslouchaly Rammstein nebo punk, spíš se vracím k tra-
dici, což je znát i z toho názvu Škola písničkou – trošku 

navazujeme na Komenského Školu hrou. A mám štěstí, 
že dělám se skvělým textařem, což je Josef Peterka, táta 
mojí přítelkyně. 
Vaše přítelkyně je zpěvačka Kristýna Peterková?
Poznali jsme se ve finále druhé řady SuperStar, kde jsem 
složil hromadnou píseň pro dvanáct finalistů, a konkrétně 
pro ni jsem připravil celou autorskou desku. Najednou 
jsem potkal neuvěřitelnou holku.
Upřímně si ale přiznejme, že se Kristýna Peterková 
do první ligy českého popu nikdy nedostala.
Zaplaťpánbů. Kdyby se tam dostala hned, tak nikdy nevy-
tvoříme věci, na kterých děláme teď. <

KÁJA MAŘÍK

Hudební skladatel 
a producent, narodil 

se 21. září 1968 
v Praze. Tam taky 

v osmdesátých letech 
absolvoval konzervatoř, 

specializoval se 
na klavír a na akordeon. 
Od roku 1990 se podílel 

na vzniku přibližně 
padesáti desek mnoha 

českých popových nebo 
rockových zpěváků.



Po kom 
se jmenuje 
Václavák
Pražská informační služba dostane 
měsíčně víc než 50 000 otázek 
od turistů i Pražanů samotných. 
Odpovědět na některé z nich je fakt 
oříšek. Posuďte sami.

Text: Kateřina Bártová, Otakar Kárek Ilustrace: Tereza Vašků

CO JE PIS? 

Pražská informační 
služba – Prague 

City Tourism 
je příspěvková 

organizace hlavního 
města, založená 
už v roce 1958. 
Provozuje čtyři 

informační centra 
(Staroměstská 

radnice, Rytířská, 
Malostranská 

mostecká věž, Letiště 
Václava Havla).
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PRO NĚKTERÉ SPECIÁLNÍ 
PŘÍPADY SI PRACOVNÍCI 

PRAŽSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY  
VYMÝŠLEJÍ I MODELOVÉ 

ODPOVĚDI 

O: Dá se v Praze bez problémů koupit 
marihuana?
PIS: Záleží na vaší defi nici slova 
„problémy“.

O: Proč lidé jezdí do Vídně, když je to 
tak daleko?
PIS: Také tomu nerozumíme. Naopak 
z Vídně by měli jezdit k nám, je to 
mnohem blíž. 

O: Ty svatby tady na Staroměstské 
radnici jsou opravdové, nebo jsou to 
převlečené modelky?
PIS: Modelky. Dají se pronajmout 
na den a noc, stačí se zeptat, když 
vycházejí z radnice. 

O: V kolik hodin tančí Tančící dům?
PIS: Ve tři ráno, ale jen když vypijete 
7 piv. 

O: Vychází každou hodinu z orloje 
Ježíš?
PIS: Ano. Pak zamíří do Stavovského 
divadla, kde je všechny skladujeme ve 
sklepě. 

O: Prodáváte exkurze lodí do Kutné 
Hory?
PIS: My ne, ale nepochybujeme, že 
šikovní podnikatelé se najdou. 

O: (ruskojazyčný turista) Kde je 
v Praze Putinův vrch?
PIS: Zatím naštěstí nikde. 

Kde je, prosím vás, 
vstupní brána do Prahy? 
Je na ní umístěna velká 
šipka?

Dají se v Praze 
najít záchody s nižšími 
mušlemi? Můj pes má 
problém.

KDE TU MÁTE TY 
GASTRONOMIC-
KÉ HODINY? 

Když si koupím lístky 
na Sluhu dvou pánů 
a Donutil mezitím umře, 
vrátíte mi vstupné? 

Mohli byste zavolat 
veterináře? Na 
Staroměstském náměstí 
spadl holub a potřebuje 
pomoc. 

KDY JEDE ME-
TRO DO DRÁŽ-
ĎAN A PLATÍ NA 
TO TŘÍDENNÍ 
JÍZDENKA?

Jaká zvířata jsou v praž-
ské zoo? 

Můžete mi říct, kolik lidí 
je momentálně na Staro-
městském náměstí?

Kde je v Praze místo, kde 
se upálil mistr Jan Hus?

Jak se měří teplota 
Vltavy?

Můžu si u vás koupit 
mapu Vídně a Lvova na 
Ukrajině?

KDE SEŽENU 
ABSINTOVOU 
ZMRZLINU?

Jak je možné, že nový 
jízdní řád, platný od 
14. 12., je na Smíchov-
ském nádraží sice vyvě-
šený, ale neosvětlený?

Kde hraje herec Trnavský 
z Ordinace v Růžové 
zahradě?

Kam se poděl Spolek 
přátel žehu?

Můžete mi ukázat na 
mapě Prahy, jak se 
dostanu nejrychleji ze 
Staroměstského náměstí 
na pláž k moři?

KDE TU MÁTE 
DISNEYLAND? 

Táta mi roztrhal lístek 
na Pratur City Festival, 
můžete mi vytisknout 
nový?

Seženu u vás kontakt na 
učitelku operního zpěvu, 
která by mě naučila árie 
z opery Rusalka a která 
mluví anglicky, nejlépe 
i japonsky?

PROČ JE PŘED 
TÝNSKÝM 
CHRÁMEM 
POSTAVEN 
DŮM, KDYŽ PAK 
NENÍ VIDĚT 
NA VSTUP DO 
KOSTELA? 

Máte seznam všech 
věštkyň na Praze 2?

Jakou slivovici pil Švejk?

Kde můžeme přenocovat 
bez peněz?

Vyměnila jsem peníze na 
ulici, vymění mi v bance 
neplatné bankovky za 
české koruny?

KDE BYDLÍ VÁŠ 
KRÁL A KRÁ-
LOVNA?

Dává pávům v nedaleké 
zahradě někdo najíst, že 
tak řvou?

Slyšely jsme, že je 
v Praze krásná kavárna. 
Kde je?

KDE TU JE 
TO PODZEMÍ? 
NAHOŘE? 

CO JE LEPŠÍ – VÁCLAVSKÉ 
NÁMĚSTÍ, NEBO ŽIDOVSKÉ 
MĚSTO?

Jak dlouho půjdeme 
pěšky do Kutné Hory?

Můžete mi říct, jaké 
písničky budou hrát The 
Off spring na koncertě 
16. 8.?

Kolik nohou má Tančící 
dům?

Co se dá v Praze dělat 
kromě pití piva? 

Kam nás můžete poslat 
na vyvolávání duchů?

KDE PŘESNĚ 
NA NÁRODNÍ 
TŘÍDĚ JE SOCHA 
SUPERMANA?

Můžete mi na mapě 
ukázat noční klub, kam 
nechodí děti?

Kde koupím montérky 
takové, jaké nosí Pat 
a Mat?

Když je představení 
pantomimické, tak se 
tam nemluví anglicky?

Máte telefon na pana 
Hermana, stěhováka 
z fi rmy Stahl?

Kde tu máte tržiště se 
zvířaty? Chci si koupit 
psa.

Kde má výstavu ten vý-
tvarník s velmi hlubokou 
duší? 
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Hipsterská 
olympiáda 

Za takovým zážitkem, jako je soutěž v hipsteření, ofi ciálně 
Hipster Cup, se nedá vyrazit nikam jinam než do Berlína. 
Něco mi říká, že tady není radno podceňovat dresscode. 
Vlastně si to ze všeho nejvíc představuju jako takovou 
módní přehlídku. Soukám se tedy do elasťáků a do vlasů 
vplétám umělé kytky, o kterých hodlám tvrdit, že jsou DIY. 
Pro jistotu blejsknu ještě selfíčko a už sedlám vypůjčené 
vintage kolo, které moje alternativní berlínská kamarádka 
splašila kdesi na blešáku, a vyrážím do Malzfabrik. Pla-
káty na Hipster Cup skoro na každém rohu.

Fabriku najdu hned. Plot i všechny dopravní značky 
v dohledu jsou obklíčeny změtí kol. Přidávám do cyklo-
chumlu to svoje, fasuju novinářskou visačku a nechám 
se spolknout bývalou sladovnou. Ještě ani nedokončím 
obhlídku terénu a už jsem zklamaná. Hipstři zatím nikde. 
Zato novinářů požehnaně. Když už není vidět cedulka 
Press, prozradí je masivní fotoobjektiv digitálu. Správný 
hipster by přece fotil na iPhone nebo na lomo. 

„Kde jsou?“ divím se nahlas. „Pravej hipster přece 
nikdy nepřizná, že je hipster,“ vysvětluje mi sestra, která 
mě doprovází a má stejně jako já hlavu plnou květin. 
Zrovna ji rádoby nenápadně fotí už třetí týpek s visač-
kou. Ve falešných RayBanech a s kytkami ve vlasech je 
nejhipsterštější bytostí v dohledu. Kupujeme si Club Maté 
a jdeme fandit na olympiádu. > 

„A co je to teda ten hipstr?“ ptá se mě máma do telefonu, když si to 
mašíruju směr autobusák. Říkám něco o módě knírů a plnovousů, 
flanelek a nastřelených džín, alternativních kapel a ironických 
tetování, ale stejně to nedovedu moc dobře popsat. „No to máš 
jedno, hlavně se tam měj pěkně,“ loučí se rodička. Jedu totiž 
na hipsterskou olympiádu. 

Text: Máša Dudziaková Foto: Profimedia

ČiliChili 9 | 2014Reportáž34



HIPSTER CUP

Hipster Cup pořádají 
bráchové Alexander 

a Christian Bernikasovi. 
V roce 2011 začali 

malou demonstrací 
proti homogenizaci 

společnosti, která za tři 
roky vyrostla v akci 

okupující v Malzfabrik 
hektar plochy  

s olympiádou, dvěma 
hudebními scénami, 

tržištěm s designovými 
serepetičkami a tisíci 

návštěvníků.
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Ta je v rohu vyprahlé olysalé louky za fabrikou. Vět-
šinu louky zabírá hudební stage, stánky s bio veganskými 
dönery, Clubem Maté a pivkem. Je vedro a nic moc zatím 
nenasvědčuje tomu, že jsme v hipsterském ráji. Rozhodně 
ne soutěžící. Sem tam má nějaký chlapec plnovous či 
aspoň jeho náznak, tu a tam zamrká flanelka, ale jinak 
klasika. Není divu, že vyfiknuté sestře jsou na stopě další 
fotografové. 

Hipster Cup je známý svými disciplínami. V prvním 
kole, kdy soutěžící nafasujou plátěné tašky a hopsají v nich 
stejně, jako se skáče v pytli, vypadává nejhipsterštější 
manšaft. Trochu to zachraňuje další kolo, kdy je úkolem 
rejdovat na elektrickém býku, který má pro tuto příleži-
tost tvar obrovského knírku. Největší aplaus sklízí dívky, 
neboť práce kyčlí v odrbaných džínových kraťáskách vypa-
sovaných až nad pupík obzvlášť vyniká. Kolem blbnou-
cích lidí pobíhají rozhodčí ve stejnokrojích s píšťalkami. 
Akurátní Německo. 

ZLATÁ FLAŠKA
Týmů postupně ubývá a je čím dál větší vedro. Soutě-
žící, kteří vypadli, se naloží do dětského bazénku, balí 
cigára a trochu paří na DJe, který zahušťuje zvuk elek-
trem. „To bylo skvělý!“ hýká nadšeně olympionik, co právě 

mrskl iPhonem do dálky, jen to 
při dopadu pěkně křuplo. Taky 
jedna z disciplín.

Poslední dva týmy se o první 
místo přetahují úzkými džínami, 
pak se to celé sesype na jednu 
hromadu. Vítězný tým chlapíků 
v plastových brýlích s jásáním 
a za mocného cvakání foťáků pře-
bírá cenu, kterou je flaška Clubu 
Maté natřená zlatou barvou. 
S pořádným knírem samozřejmě. 

A PAK VYLEZLI
Když je po všem, odněkud se 
přiřítí štáb z BBC. A potřebují 
záběry. Aspoň falešné. Nafin-
govat jednu disciplínu, aby 
bylo z čeho udělat report. Jsme 
se sestrou s florálními dekora-
cemi v hlavě nápadné, tak nás 
hnedle lanaří, abychom jim šly 
zahrát soutěžící bažící po zlaté 
lahvi. „Budete v televizi, holky. 
Na BBC,“ slibuje nám Brit slávu. 

„Aha, taky tu pracujete, co?“ všimne si visačky a vydá se 
hledat někoho, kdo není novinář, vypadá jako hipster 
a byl by ochoten zapózovat. 

Po soutěži, která zjevně nebyla hlavním bodem pro-
gramu, se plac začíná pomalu plnit a horko přestává být 
úporné. Konečně se začínají vynořovat outfity jak ze žur-
nálu. Podholené patky, potetovaní hubení kluci v tílkách 
s ironickými nápisy, brýlaté holky s rudou pusou ve vyta-
haných svetřících. Hipstři. Zatímco na pódiu v továrně 
kvílí alternativní duo s ještě alternativnějším názvem 
I AM NOT A BAND, venku na druhé stagi diktuje DJ. 
Na olympiádě si ze sebe zjevně nikdo legraci dělat nepo-
třebuje, ale za divnou hudbou přijdou lidi z téhle subkul-
tury, nebo co to vlastně je, vždycky. 

DISKOKOULE, CO NEUDĚLÁ COMING OUT
„Ahoj... Ahoj... Můžu se tě na něco zeptat?“ řvu na holku 
přes hudební nakládačku. Je to jedna z mála slečen, které 
opravdu soutěžily. „Už se nás na všechno ptali...“ odbude 
mě slečinka v šatečkách jako po babičce, potáhne z ručně 

DISCIPLÍNY  
HIPSTER CUPU

Skákání v plátěné tašce

Jízda na kníru

Vodní klouzačka 
s nafukovacím jelenem

Běh po pivních bednách 
(nebo bednách od Clubu 

Maté)

Hod do dálky iPhonem

Skákání přes legíny

Hipster Biatlon. 
Základem je jízda 
na fixce, jak jinak

Uhodni hashtag: něco 
jako když hádáte slovo 

v Kufru

Roztáčení vinylů: 
kolikrát za minutu 

protočíte gramodesku 
(nějaké indie kapely 

samozřejmě)

Žlutim
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baleného cigára, otočí se ke mně zády a začne trsat.  „Co 
chceš vědět?“ huláká na mě její spolusoutěžící, kterého 
otázky ještě neunavily. Má tělo pokryté třpytkami, takže 
vypadá jako lidská diskokoule s plnovousem. „No, proč 
jste se přihlásili i do soutěže?“ říkám otázku, kterou musel 
slyšet asi dvacetkrát. Nicméně mě to zajímá. A hodně. 
„Protože je tady dobrá muzika. Nechtělo se nám platit 
vstupný, tak jsme se přihlásili a vypadli v prvním kole,“ 
ječí. „Aha... No, a jste teda hipstři?“ ptám se. „Ne,“ zavrčí 
diskokoule a odvalí se na tancovačku. Jasně že jsou. 

JÁ TO Z VÁS VYDOLUJU
Asi jsem to přestřelila s tím matéčkem, říkám si, když se 
mezi mladíky najednou vynoří bělovlasý kmet s tak masiv-
ním knírem, že kdyby zapráskal, otřese se celá fabrika 
v základech. Za ním se vyloupne další dědula s pečlivě 
naondulovaným plnovousem. Vejrám na ně jak na zje-
vení, než jim z trika odečtu, že jde o berlínský spolek 
vousáčů. Skupinka korzuje po festivalu s poněkud nad-
řazenými výrazy a ukazuje hipstrům, zač je toho knírek. 

TEPRVE TEĎ, KDYŽ JE 
OFICIÁLNÍ HLEDÁNÍ 
NEJVĚTŠÍCH HIPSTRŮ 
DÁVNO PRYČ,  VYSTRČÍ 
HIPSTŘI KNÍRY… 

Co chvíli se k nim přitočí nějaká slečinka, aby se s nimi vy -
blejskla na Instagram. Knírači a bradáči spokojeně pózují. 
To mají s hipstry společné. Všichni se tu dobře baví a plac 
je plný. Teprve teď, když je oficiální hledání největších 
hipstrů dávno pryč a většina novinářů v čudu, vystrčí 
hipstři kníry a jdou se bavit mezi sebou. 

Odtrhnu se od starých vousáčů a rozhoduju se jít 
do boje. Jsem pevně odhodlaná vymámit aspoň z jedné 
osoby na Hipster Cupu přiznání, že je hipster. Vrhám 
se zoufale na týpka, který na olympiádě švihnul iPho-
nem ten nádherný elegantní oblouk. „Soutěžils, jseš teda 
hipster?“ jdu nekompromisně do něj. Už už špulí pusu 
na ukázkové „nein“, když tu se odmlčí, povzdechne si 
a pronese: „No, asi jako každej, kdo dneska žije v Ber-
líně a je mu mezi 20 a 30.“ <

Smolíček a jelen 

To si piš!
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V digitální revoluci vidí každý něco jiného. Hudební kon-
zumenti  mají jasno – těm se otevřel nekonečný a zadarmo 
přístupný archiv tolika hudebních žánrů, že z toho zcvo-
katěli a začali poslouchat poskakujícího Korejce a písničky 
o lišce, co dělá ňof ňof. Muzikanti mají k digitálu trochu 
schizofrenní přístup. S nadšením ho přijali ve výrobní 
fázi, ale v otázce distribuce se rozštěpili na dva tábory. 
Na jedné straně stojí Metallica a Ewa Farna, kteří smutní, 
že jim zlí piráti kradou muziku. Na druhém konci jsou 
tisíce malých kapel, které si libují, že už nemusí podlé-
zat hudebním bafuňářům a mohou pohodlně distribuo-
vat své výtvory přímo fanouškům. V jejich očích se měla 
obří vydavatelství skácet, hudba měla být přístupná všem 
a i nejmenší muzikant se měl dočkat stejné šance pro-
razit (a vydělat) jako ten největší rockový brontosaurus. 

PROBLÉM S HUDBOU
O tom, jak vydavatelství nemilosrdně odírají muzikanty, 
se mluví odnepaměti. Do řeči čísel to přeložil asi nejlíp 
Steve Albini ve slavné eseji Problém s hudbou. Podrobně 
v ní rozepisuje případ fiktivní kapely, která uzavřela čtyř-
letou smlouvu s velkým vydavatelstvím. O rok, album 
a turné později vydělala kapela vydavatelství kolem tří 
milionů, zatímco každý z muzikantů si přišel na závratné 
čtyři tisíce (asi třetinu toho, co by si vydělali za pultem 
u McDonald’s). Jestli se chcete dozvědět všechny podrob-
nosti, esej je k přečtení na adrese archive.org/details/The-
ProblemWithMusic. Digitální distribuce to měla změnit. 
Dnes už totiž nepotřebujete prostředníky, agenty, lisovny 

cédéček, skladníky a podobné parazity. Ze svého laptopu 
můžete posílat hudbu do celého světa. Tedy teoreticky.

Dejme tomu, že v záchvatu inspirace napíšete song 
a v následujícím záchvatu kreativity ho nahrajete. Díky digi-
tálním technologiím jste zatím investovali jen pár stovek, 
protože nahráváte do iPhonu, mícháte v iMusic a mas-
tering vám udělá kamarád za flašku Havany (poladí EQ 
a hodí na to kompresor). Jelikož vám přijde škoda dát svůj 
skvost jen tak zadarmo ke stažení, máte zhruba dvě mož-
nosti. První varianta je pověsit písničku na svoje webovky 
a poprosit fanoušky, aby vám za stažení poslali dobrovolný 
příspěvek. To je ovšem strategie nejistá. V nedávné tele-
vizní debatě se třeba Richard Krajčo pochlubil, že za DVD 
posledního turné poslali fanoušci Kryštofům dobrovolně 
přes tři miliony. Gipsy.cz ovšem kontroval příhodou, kdy 
si jeho skladbu stáhlo 18 000 posluchačů a peníze jich 
poslalo celkem pět. Jelikož pravděpodobně nejste Richard 
Krajčo, vydáte se jinou cestou distribuce. 

DISTRIBUCE
Vaše dobrodružství začne tím, že pošlete ukázku svého 
výtvoru na iTunes, Beatport, Traxsource, Juno Download 
a pár dalších sajtů. Když se vám nikdo neozve, začnete 
googlit, jestli by oficiality nemohl vyřídit někdo za vás. 
S potěšením zjistíte, že existuje bezpočet agentur, které 
slibují, že za roční poplatek budou tlačit vaši muziku online 
distributorům, promovat ji, a dokonce za vás zajistí výběr 
autorských poplatků. Jednu si vyberete a po vyřízení oficia-
lit se vaše hudební děťátko vydá dobýt svět. Pokud budete 
mít kliku, prodáte dejme tomu 400 downloadů (což je, 
věřte nebo ne, závratné číslo). Po pár dnech po vašem 
songu pes neštěkne, a ti, kteří by štěkli, si ho najdou 

Kdo vydělává
na muzice? 
O digitální budoucnosti hudby se mluví přibližně každý druhý měsíc. 
Většinou při příležitosti vstupu nového dokonalého distribučního 
systému, který konečně přinese uživatelům pohodlný přístup 
k oblíbeným písním a hladovějícím muzikantům férový podíl na zisku. 

Text: Jiří Holubec
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Bandcampu a Amazonu. Streamovacími servery protekly 
za rok přes tři miliony jejích písniček. K výdělku jí z tohoto 
zdroje přiteklo mizivých 6380 dolarů. 

NEJSI HVĚZDA? NEVYDĚLÁVÁŠ
Přestože Zoë dostala za jedno přehrání v průměru 0,002 
dolaru, peníze moc neřeší. V závěsu za ní se ale začali 
ozývat další hudebníci, kteří to tak v pohodě nepobrali. 
Zpěvák Radiohead Thom Yorke třeba prohlásil, že 0,007 
dolaru, které Spotify platí umělci za jedno přehrání, je 
výsměch, a demonstrativně ze Spotify stáhl všechnu svou 
hudbu. Majitelé firmy reagovali prohlášením, že soustředit 
se na platbu za přehrání je zavádějící, a zveřejnili rozpis, 
kolik si jejich prostřednictvím vydělají muzikanti v různém 
stadiu popularity. Jejich argument by se tedy dal přelo-
žit slovy – nestěžujte si, stačí, abyste se stali celosvěto-
vou hvězdou a vyděláte u nás majlant. A kdo že jsou ti 
šťastní milionáři, kterým digitální slepice snáší zlatá vejce?

Na první pohled se může zdát, že kromě profláknu-
tých producentských výpěstků typu Rihanna, David Gue-
tta, nebo FloRida najdete ve Spotify Top10 i nezávislé 
muzikanty. Je to ale omyl. V současnosti v čele sedí Alex 
Clare (za zády s gigantem Island Records), Ed Sheeran 
(upsal se Atlantic Records a produkuje ho legenda Rick 
Rubin), Jessie J (porotkyně Hlasu Británie), Fun ( jejichž 
písničky se hrají v reklamách na Superbowlu) a Carly 
Jepsen (kanadská Superstar, kterou tlačí Justin Bieber). 
Jediný plus minus indie hudebník je písničkář Gotye, který 
má holt štěstí, protože je muzikant od pánaboha a navíc 
vypadá jako hezčí bratr Bradleyho Coopera. 

Takže když to shrneme: Co potřebujete, abyste se 
dostali do ligy, která na streamování a digitálních pro-
dejích vydělává? Správně, musíte mít za sebou podporu 
staré dobré mašinérie hudebního byznysu. Přesně té, 
která měla s nástupem digitální doby v tichosti pomřít. 
Od doby, kdy Steve Albini poukázal na Problém s hud-
bou, se změnilo hodně. To, že na muzice rýžuje kdekdo 
kromě muzikantů, platí dál. <

na YouTube. Nastane tedy chvíle zúčtování. Cena kaž-
dého placeného stažení se liší a stejně se liší i podíl, který 
si strhávají vydavatelství. Průměr jsou zhruba dva dolary 
neboli padesát korun za download, a podíl se dá zprůmě-
rovat na 45 %. Vaše účetnictví tedy vypadá asi následovně: 
Z celkové tržby 20 000 Kč padne 9000 na distributory, 
1875 na promo náklady, 750 na poplatek agentuře, 1875 
na distribuční poplatek a 300 na flašku Havany. Zbude 
vám pěkných 6200 korun. Dejme tomu, že hudební pro-
dukce vám zabrala tři hodiny denně po dva týdny a další 
tři týdny jste hodinu denně věnovali distribučním záleži-
tostem. Odpracovali jste 63 hodin za odměnu 6200, máte 
necelou stovku za hodinu. Namísto hvězdné kariéry jste 
dostali plat nižší, než kdybyste zametali chodníky, zatímco 
70 % výdělku je ve chřtánu údajně mrtvého hudebnědis-
tribučního byznysu. Pokud v tenhle okamžik nezatratíte 
celou muziku a nedáte se na chov včel, můžete prub-
nout další moderní vymoženost – streamovací služby. 

STREAMY
Klasická digitální distribuce funguje na stejném principu 
jako ta na fyzických médiích. Odpadá jen lisování cédéček, 
takže zbude víc peněz vydavatelstvím. Streamování ale 
mělo být něco nového. I sami piráti vždy tvrdili, že kdyby 
byla na webu dobře dostupná, jednoduchá služba, neměli 
by potřebu ládovat muziku na ilegální sdílecí servery. Není 
tedy divu, že jakmile se internetové kanály dostatečně roz-
šířily, objevily se streamovací servery, jako je Medianet, 
Rhapsody, Soundexchange a obří Spotify, které za nevelký 
poplatek nabízejí online přehrávání muziky. Hudebníkům 
tak vznikl další zdroj obživy. Tedy teoreticky. 

Máme k dispozici konkrétní čísla úspěšné muzikantky. 
Světově uznávaná cellistka Zoë Keatingová letos na jaře 
zveřejnila rozpis svých výdělků za rok 2013. Celkově si 
nevedla špatně a přišla si na slušných 81 721 dolarů. Aby 
toho dosáhla, musela ovšem nahrát tři sólová alba, na dal-
ších třinácti hostovat, skládat hudbu pro film a televizi 
a prodat přes 33 000 písniček a 6000 celých alb na iTunes, 

Hudebník Míchání 
a mastering

Distribuce Promo Prachy

KDO JE KDO MEZI NOTAMI A BALÍKEM 

$

HUSTÝ ČTENÍ

Nová rubrika pro 
lidi, co zvládnou  
číst bez obrázků.



Koláč 
naruby

Jabka jsou super. V kuchyni se s nimi dá užít spousta 
zábavy. Můžete je péct, dusit, smažit, dělat je v županu, 
naslano s játry nebo s vepřovým, upéct štrúdl nebo prostě 
jen tak chroupat, případně je pojmout jako pyré. My vás 
naučíme dělat parádní francouzský koláč. A jestli chcete 
být za machry, říkejte mu Tarte Tatin [tartatén]. 

Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl
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* Jestli se chcete 
před někým 
blýsknout, tak mu 
řekněte, že prvně 
tenhle koláč upekly 
sestry Tatinovy. 
Zrovna takhle 
jeden den v roce  
1880 měly ve svém 
hotelu frmol a při 
pečení koláče 
zapomněly dát 
dospod těsto. Tak 
ho mrskly nahoru 
a bylo. 

PRO ČILICHILI
VAŘÍ MÁMA IVA 
Z PENZIONU 
V POLÍCH 

www.penzionvpolich.cz

Co potřebujete

170 g hladké mouky

170 g másla

45 g moučkového cukru

1 vajíčko

150 g cukru krupice

4–5 jablek

• TĚSTO POPRVÉ 

Sice ho budete potřebovat až na samý konec, 
ale stejně začněte tím, že si připravíte těsto. Jestli 
máte  robota, tak mu nechejte smíchat hladkou 
mouku, 70 g másla, vajíčko a 45 g moučkového 
cukru. Musí vzniknout pěkné vláčné těsto. Jestli 
robota nemáte, nezbývá než ruční práce. Pak 
dejte těsto na dvě hodiny odležet do lednice. 

••• TĚSTO PODRUHÉ 

Těsto vyválíme nejlépe přes igelitový pytlík. Položíme 
ho na ohřátá jablka, propícháme vidličkou a dáme 
na 25 minut péct do trouby rozehřáté na 180 °C. Okraje 
těsta můžete, pokud přečuhují, buď odkrojit, nebo opatrně 
podsunout kolem stěn pánve, když těsta nepřebývá moc. 
Jakmile máte upečeno, položte na pánev talíř a prudce 
otočte. Koláč máte na talíři a jabka jsou nahoře. 

•• JABKA 

Jablka oloupeme a nakrájíme 
na silnější půlměsíčky. 
Popadneme pánev, která se 
dá strčit do trouby (takže 
by neměla mít plastový 
nebo dřevěný držák), 
rozpustíme na ní 150 g 
cukru a uděláme z něj tmavší 
karamel. Stačí vydržet 
chvilku míchat, až je cukr 
tekutý a vláčný. Přidáme 
100 g másla. Počkáme, 
až se spojí s karamelem, 
a přidáme jabka. 
Naskládáme je do horkého 
karamelu a necháme 
dvě minuty prohřát. 
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Radovánky 
v pralese
I když Pantaleona a jeho ženskou rotu napsal Vargas 
Llosa téměř před půlstoletím, neztratila kniha vůbec 
nic ze svého půvabu. Je o člověku, který je za každých 
okolností bezmezně oddaný svému úkolu bez ohledu 
na následky. Splnění příkazu od nadřízených je totiž 
věcí osobní cti a je jedno, že jde o úkol nezvyklý a logi-
sticky náročný. Musí totiž najít řešení, jak uspokojit 
ryze mužské potřeby členů posádek v odlehlých ama-
zonských pralesích. Proto začne pomocí důmyslného 
systému tabulek organizovat sbor potěšitelek, děvčat 
lehkých mravů, které rády přijmou nabídku práce s pra-
videlným platem a dopředu plánovanými službami.  
A díky organizačním schopnostem, vůli i osobnímu 
nasazení hlavního hrdiny se plnění zdánlivě neřeši-
telného úkolu k hrůze armádních špiček začne neví-
daně dařit...

Text: Michal Pařízek, Jan Studnička, Jan Červenka, Magdalena

Schlindenburgová, Richard Šulc Foto: Profi media, archiv
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* Nezapomeňte  
na Berlin Music 
Festival, prvně 
na Kreuzbergu!

KDYŽ MOKLI MLOCI

Hulk nemusí být jediná zelená věc 
s  textovou bublinou nad hlavou. 
Klasický komiks podle Čapkovy Války 
s mloky se poprvé objevil v časopisu 
ABC a teď ho v sešitě vydává ZOO 
Praha. Vizuály Jana Štěpánka jsou 
pro fajnšmekry lahůdka a pro mládež 
přijatelná alternativa super románu, 
aspoň dokud se neudělá hollywood-
ský blockbuster. Anebo než zjistí, že 
samotná ta knížka je fakt vtipná. 
eshop.zoopraha.cz/komiks-valka-
-s-mloky.html

Karen O

NA MÍSTA!

Na nový fi lm dvojice Radim Špaček 
a Ondřej Štindl se čekalo dychtivě, 
produkce slibovala letní sexy fi lm, 
což se jí naštěstí tak úplně nepovedlo. 
Místa vstupují do distribuce 18. září 
a tvůrci opět bodují.
www.bionaut.cz/mista/

MEZI PEJZY A HIDŽÁBEM 

O Izraeli slýcháme hlavně z tele-
vizních zpráv. Jestli se na tuhle 
zemi chcete podívat líp, přijďte 
na výstavu This Place do praž-
ského centra DOX. Dvanáct světo-
vých fotografů tu společně před-
stavuje obrázky, které vyvolávají 
jiné a zajímavější otazníky než 
novinové titulky.
www.dox.cz/cs/vystavy/
this-place

NĚŽNÁ TVÁŘ PUNKOVÉ DRAČICE

Karen O znáte z newyorské trojice Yeah Yeah 
Yeahs, tahle vytáhlá divoška v posledních 
letech navíc hojně spolupracuje na sound-
tracích. Teď přichází se sólovým albem Crush 
Songs plným křehkých zamilovaných písní 
s decentním doprovodem akustické kytary. 
Nahrávky pocházejí z let 2006 a 2007, Karen 
dlouho váhala s jejich vydáním, protože jsou 
dost osobní. Něžná tvář punkové dračice je 
ale stejně sexy jako ta divoká.
www.cultrecords.com 
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Květinoví 
muzikanti
Edward Sharpe and the Magnetic Zeros je barevná 
kapela z prosluněné Kalifornie.

Vznikla sice asi před pěti lety, ale vypadá, jako by zamrzla v době 
hipíků a folkové, gospelové hudby. A právě proto jsou tak 
zvláštní. Jejich první deska se jmenuje Up from Below a úplně 
šije tělem. Přes všechnu tu  veselost, květinkovost, hřejivost 
a sluníčkovost nejsou otravní. Stojí za poslech.
www.edwardsharpeandthemagneticzeros.com

ČAS NA POPCORN!

Vyndat popcorn z mikrovlnky, zapnout 
televizi a za pár vteřin se už dívat na fi lm. 
Tak nejspíš vypadala utopická vize lidí, co 
vyvinuli aplikaci Popcorn Time. Malý pro-
grámek, který v několika chvílích umož-
ňuje přehrát většinu fi lmů světa v nej-
lepší kvalitě s českými titulky, má sice 
lehké problémy s autorskými právy, ale 
jeho motto „This service will never be 
taken down“ nás, strachující se diváky, 
určitě uklidní.
www.time4popcorn.eu

ÚTĚK BEZE SLOV  

Jaké by bylo odstěhovat se do jiné 
země na jiném světadílu? Shaun Tan 
se to v komiksu Nový svět pokusil uká-
zat. Beze slov se tu dá pochopit leda-
cos, co by se řečí vysvětlovalo těžko. 
www.labyrint.net/kniha/538/
novy-svet

Přes všechnu 
tu veselost, 
květinkovost 
a sluníčkovost 
nejsou otravní. 

VSTÁVEJTE S DIKTÁTOREM  

Nemůžete ráno vstát? Malý mlu-
vící robot v  aplikaci CARROT 
Alarm (iOS, 2 eura) vám s tím 
pomůže. Vysokým hlasem vám 
hned po probuzení zadá úkoly, 
které mu mají pomoct ovládnout 
lidstvo a vás zabavit natolik, abyste 
znovu neusnuli. S každým úkolem 
postupujete dál v příběhu a ode-
mykáte tak robotovi nové funkce. 
Pokud aplikaci v  ranním našt-
vání nesmažete, může vám pří-
jemně zpestřit pracovní týden. Jo 
– a ovládnout svět. 
www.meetcarrot.com/alarm/

Edward Sharpe
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UNDERGROUND Z PŘESVĚDČENÍ

Rock’n’rollovou hvězdou se člověk musí narodit. 
Dan Sartain je jednoznačně stejné krve jako Elvis 
Presley, Jerry Lee Lewis nebo Joe Strummer. V klidu 
zůstává v punkovém undergroundu, protože mu to 
vlastně vyhovuje. Alba o délce sotva třicet minut 
oscilují mezi pravověrným rock’n’rollem, punkem 
a garáží, živě je to strhující a zábavná smršť pomády, 
ledabylého frázování a rozpumpovaných boků. 
Taneční lekce proběhne v neděli 14. září v praž-
ské kavárně Potrvá.
www.kyeo.net 

Leto

Dan Sartain

DOLŮ NA SNĚŽKU

Sněžka není jenom nahoru, ale 
taky dolů. Prohlídka historického 
dolu Kovárna v Krkonoších vás 
zavede do útrob největší české 
hory, kde horníci těžili arzén 
a měď a vynášeli je desítky metrů 
ven. Na prohlídku potřebujete 
pořádné boty, ale stojí to za to. 
www.speleoalberice.cz

* Až vám bude smutno, 
poslechněte si Bajofondo. 
Je to něco jako jihoame-
rický Čechomor.  

CHVÍLI HLAVA NALEVO, CHVÍLI
 NA DRUHOU STRANU

Devin Graham ze Salt Lake City je jed-
ním z nejúspěšnějších profesionálních 
youtuberů. Jeho videa mají tři věci: 
dokonalé řemeslné zpracování, adre-
nalin a koule. Mezi skoro stovkou krát-
kometrážních snímků na kanále Devin-
SuperTramp najdete obří paintballové 
přestřelky, největší houpačky světa, par-
kourující zabijáky, proma na videohry...  
prostě všechno, co vypadá dost šíleně 
a nebezpečně. Při jejich sledování se 
budete na židli přinejmenším kinklat. 
www.youtube.com/user/
devinsupertramp

BACHA NA MANŽELSKÉ LOŽE

Debut manželské dvojice Leto nazvané Zbytky ozá-
řených ploch je určitě jednou z nejlepších domácích 
desek letošního roku, nejvhodnější slovo na popis 
této kolekce je asi nakažlivý. Melodie, které se zaryjí 
pevně do mozku, a obraty, které se budete pokou-
šet napodobovat. Sami o sobě říkají: „Leto je tady 
proto, abychom si uvědomili, že si nesmíme nechat 
vzít ženy a muže, se kterýma sdílíme lože.“ Horký 
favorit na objev sezony.
www.silver-rocket.org
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46  Turbo Internet

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/turbo
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Turbo Internet  47

TURBO MAPA

www.vodafone.cz/turbo

Vítáme vás na Turbo Internetu
 
Vše kolem Turbo Internetu vám rádi vysv tlíme v našich obchodech   pokud rovna 
nemáte ádn  po ruce  ne oufejte  o nov  pokryt ch oblastí nyní vysíláme pojí dn  
prodejny  kde vám pomohou se vším pot ebn m  Tak si p ij te Turbo Internet vy koušet 
nebo vym nit I  kartu a tu modern jší  am pojí dn  prodejny amí í a kdy  najdete 
na www.vodafone.cz/turbo



48  Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Jsme experti 
na to, co vás pálí
Na otá ky, kter  vás nej ast ji trápí, 
odpovídají naši experti, tentokrát 

 obchod  v aví ov , arvin , Nov m 
Ji ín , T inci a pav

Nastavení je jednoduché, telefon vám 
nastaví jedna chytrá M a. ta í nav tívit 
strán u muj.vodafone.cz a v menu lu by 

v ásti Nastavení telefonu si vyberete 
typ svého telefonu. a o slu bu zvolíte 

nternet a dále po ra ujte podle instru cí.

Nebo nav tivte strán y 
nastaveni.vodafone.cz. Nejprve 

si zde vyberte typ telefonu, terý 
chcete nastavit, a pa  u  sta í jít 
na zálo u nternet a apli ace, 

kde najdete detailní návod.

ak správn  nastavit 
telefon, abych na n m 
mohl pou ívat internet  
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Více informací najdete na www.rokjinak.cz

Ješt  v prosinci Tomáš er ler operoval se stamilionov mi ro po ty 
a vedl  lidí ve rm  e nam c  Te  pracuje pro ne iskovku obromysl, 
s kterou spouští e shop, hledá partnery a spon ory a p ipravuje bene ní 
festival  lat má stejn  jako v e nam c  a hradí jej Nadace Vodafone

Rok jinak mi v al 
nadváhu a stres

áte nápady, hlavu otev enou, víte, jak pracovat 
efektivn ji, a chcete d lat práci, která má smysl  
Zkuste svou ener ii v novat n kter  ne iskovce 
a nasm rovat svou kari ru na Rok jinak  udete 
ocen ni a ískáte nov  kušenosti  
 Tomáš p inesl do obromysli víc, ne  jsme 
o ekávali  rom  projekt , kter  jsme naplá
novali, nám pomáhá i v mnoha jin ch sm rech  

ro m  je nejv tším p ínosem v problematice 
vedení t mu  N jak se poda ilo, e to moc dob e 
fun uje i lidsky,  íká l b ta ond lí ková, editel
ka obromysli, o spolupráci s jedním  astník  
Roku jinak Tomášem er lerem  

Co p inese práce v neziskovce 
vám

arketin ov  specialista ichal olejš loni praco
val pro or ani aci reen oors, která am stnává 
lidi se schi ofrenií  V jedn   jejich tr ninkov ch 
kaváren se mu povedlo me iro n  v šit tr by 
o  , av st syst m pro sporu náklad  a ískat 
další droje financí díky fundraisin u  dchá ím 
se kušenostmi  prost edí, kter  mi uká alo 
krásu práce s lidmi a pro lidi  Nau il jsem se více 
poslouchat, m n  mluvit a v ivot  mi, doufám, 

stanou p átel , kter  jsem ískal me i kole y,  
bilancuje ichal  Rok jinak mi tak  v al nadváhu 
a stres,  hodnotí sv  p sobení v lsn  kavce  by si 

achoval ne iskov ho ducha, pomáhá i dnes jako 
dobrovolník

ystupte ze stereotypu

 ítil jsem pot ebu m ny v práci i v ivot , v tom, 
kam sm uji, a cht l jsem nabourat sv  vlastní ste
reotypy,  íká samu kamura, kter  vloni pracoval 

ak se m ete zapojit

Nevíte, která ne iskovka by mohla vaše profesní 
nalosti pot ebovat  Nebo pracujete v ne iskovce 

a víte, e by se vám odborník na finance, propa aci, 
nebo t eba pro ramování hodil  Navštivte on line 
bur u nabídek na stránkách rokjinak c  a vlo
te tam sv j in erát  Na ebu Rok jinak najdete tak  
p ihlášku a všechny pot ebn  formulá e, informace 
o vešker ch nále itostech, p ihlášky i kontakty

pro ne iskovku re IT  Rok jinak je velká šance 
se n kam posunout  oporu il bych jen vybrat si 
ne iskovku, její  innost vás n jak m p sobem 
osobn  ajímá,  dodává  Tu svou si m ete najít 
sami, nebo se po ní poohl dnout v on line bur e na 
stránkách projektu Rok jinak  polu pak vymyslíte 
dobr  projekt, kter  naplní krit ria pro ramu   po
kud vás odborná porota vybere, Nadace Vodafone 

aplatí plat, kter  jste m li ve sv m p vodním 
am stnání  Vy i ne iskovka ískáte kno ho , 
kušenosti, á itky a m níte tak nejen ci í, ale p e

devším sv j ivot sm rem, kter  vám bude nejvíce 
vyhovovat  Tak jako Tomáš, ichal, samu a dalších 

 lidí, kte í pro ramem ji  prošli  
Tihle t i tak  napl ují jeden  cíl  projektu Rok jinak  
Nejen e pomohli ne iskovkám, ale navíc a ali 
s n ím nov m a m nili tak sv  ivoty



50  Naše stroje

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Vodafonní rodinka
Z naší Vodafone rodinky si vybere opravdu ka d   u  
chcete první dotykov  telefon pro svoje nejbli ší, nadupan  
telefon s velk m displejem a podporou rychl ho internetu 
nebo v konn  tablet,  u nás najdete stroj p esn  podle 
sv ho usta   navíc a super dostupnou cenu

Vodafone Smart 4 Power
Vodafone Smart 4 mini

Vodafone Smart 4
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Vodafone Smart Tab 4 8"

 

Jak splácet u Vodafonu

Minimální 

100 150 200 300 500 700

o i te si nov  stroj na 
splátky be  nav šení
 

  Tou íte po nov m, lepším telefonu nebo tabletu, ale vaše 
pen enka protestuje  ete ji uklidnit, cenu si m ete 
ro lo it do m sí ních splátek tak, jak vám to vyhovuje, a be  
nav šení



Vodafone 
Smart 4 mini

Vodafone
 Smart 4

Sony 
Xperia E1

HTC 
Desire 310

Nokia 
Lumia 630

Samsung 
GALAXY 
Ace Style

Ceny

Standardní cena       

Ceny na splátky p íklad

Po áte ní platba

M sí ní splátka       

Po et m síc 12 24 24 24 24 24

Poznámka Poslední šance 
u oran ov  barvy

Dostupnost  ve všech prodejnách   ve vybran ch prodejnách a e shopu   v e shopu na objednání v prodejn

Aktuální dostupnost  modrá    oran ová 

Technická specifikace

Opera ní systém Android Android Android Android indo s Phone Android

Displej v cm/" 1 ,1  cm 4 11,4  cm 4, 1 ,1 cm 4 11,4  cm 4, 11,4  cm 4, 1 ,1  cm 4

Rozlišení displeje 480 × 800 480 × 854 480 × 800 480 × 854 480 × 854 480 × 800

Celková vnit ní pam /RAM a  4 512 a  4 512 a  2 512 a  4 512 a  8 512 a  4 512 

Podpora pam ové karty/
Max. velikost pam ové karty 2 2 2 2 128 4 

Procesor 2× 1,  2× 1,2 2× 1,2 4× 1,  4× 1,2 2× 1 2 

nternet/Podpora / T

otoaparát/Blesk/Autofocus pix 5 pix pix 5 pix 5 pix 5 pix

apacita baterie mAh 1400 1880 1750 2000 1830 1500

Délka hovoru minuty  a  4 8 a  720 a  521 a  510 a  7 0 a  480

Pohotovostní doba hodiny  a  311 a  10 a  454 a  378 a  00 a  310

i i/ PS

Bluetooth 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0

M rádio/MP  p ehráva

rekvence M z  SM/ 00 1800
1 00 2100 00 1800 1 00 2100 850 00

1800 1 00 2100
850 00

1800 1 00 2100
850 00

1800 1 00 2100
850 00 1800
1 00 00 2100

rekvence M z  T

Rozm ry mm 121,6 × 64,6 × 12,3 134,7 × 66 × 10,6 118 × 62,4 × 12 131,4 × 68 × 11,25 12 ,5 × 66,7 × ,2 121,2 × 62,7 × 10,65

motnost 111 152 120 140 134

Barevné provedení erná erná bílá modrá, oran ová erná šedá

ormát S M I icro I I I icro I icro I

ko t ída ím víc, tím líp
www.vodafone.cz/eko trida 2,1 3,3 3,1 3,0 3,4 4,1
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v balí ku za
 /m s



Vodafone 
Smart 4 
Power

Huawei 
Ascend G630

BlackBerry 
9720

Samsung 
GALAXY 
Ace 3 LTE

Samsung 
GALAXY 
Xcover 2

Sony 
Xperia M2

Ceny

Standardní cena 4377 4377 4477 4 77 5277 5377 

Ceny na splátky p íklad

Po áte ní platba

M sí ní splátka 100 100 100 100 100 100 

Po et m síc 24 24 24 24 24 24

Poznámka Poslední šance Poslední šance 

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách a e-shopu /  v e-shopu na objednání v prodejn

Aktuální dostupnost   

Technická specifikace

Opera ní systém Android Android BlackBerry Android Android Android

Displej v cm/" 12,7 cm/5" 12,7 cm/5" 7,1 cm/2,8" 10,16 cm/4" 10,16 cm/4" 12,19 cm/4,8"

Rozlišení displeje 540 × 960 720 × 1280 480 × 360 480 × 800 480 × 800 540 × 960

Celková vnit ní pam /RAM a  4 B/1 B a  4 B/1 B a  512 B/512 B a  8 B/1 B a  4 B/1 B a  8 B/1 B

Podpora pam ové karty/
Max. velikost pam ové karty /32 B /32 B /32 B /64 B /32 B /32 B

Procesor 4× 1,3 4× 1,2 806 2× 1,2 2× 1 4× 1,2 

nternet/Podpora / T / / / / / / / / / / / /

otoaparát/Blesk/Autofocus 5 pix/ / 8 pix/ / 5 pix/ / 5 pix/ / 5 pix/ / 8 pix/ /

apacita baterie mAh 3000 2000 1450 1800 1700 2300

Délka hovoru minuty  a  1080 a  600 a  420 a  600 a  530 a  876

Pohotovostní doba hodiny  a  360 a  550 a  432 a  430 a  370 a  633

i i/ PS / / / / / /

Bluetooth /4 0 /4 0 /2 1 /4 0 /4 0 /4 0

M rádio/MP  p ehráva / / / / / /

rekvence M z  SM/ 850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100 850/900/1800/1900 850/900

/1800/1900/2100
850/900

/1800/1900/2100
850/900

/1800/1900/2100 

rekvence M z  T 800/900
/1800/2100/2600 800/900/1800/2600 800/850/900

/1800/2100/2600

Rozm ry mm 141 × 71,4 × 9,5 143 × 71,7 × 8,1 114 × 66 × 12 121,2 × 62,7 × 9,99 130,5 × 67,7 × 12,1 139,7 × 71,1 × 8,6

motnost 162 165 120 120 149 148

Barevné provedení erná erná erná erná šedá erná

ormát S M icro I icro I I icro I I icro I

ko t ída ím víc, tím líp
www.vodafone.cz/eko trida 3,2 3,2 2,9 2,7 3,6
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v balí ku za
 /m s

v balí ku za
 /m s



LG 
Optimus F6

HTC 
Desire 610

Samsung 
GALAXY 
Express 2

Samsung 
GALAXY 
S 4 mini

Sony 
Xperia T2 
Ultra

Apple
iPhone 4S 8GB

Ceny

Standardní cena 5377 6177 6177 7977 8177 8577 

Ceny na splátky p íklad

Po áte ní platba

M sí ní splátka 100 150 150 150 150 200 

Po et m síc 24 24 24 24 24 24

Poznámka

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách a e-shopu /  v e-shopu na objednání v prodejn

Aktuální dostupnost

Technická specifikace

Opera ní systém Android Android Android Android Android iOS

Displej v cm/" 11,43 cm/4,5" 11,94 cm/4,7" 11,43 cm/4,5" 10,5 cm/4,3" 15,24 cm/6" 8,9 cm/3,5"

Rozlišení displeje 540 × 960 540 × 960 540 × 960 540 × 960 720 × 1280 640 × 960

Celková vnit ní pam /RAM a  8 B/1 B a  8 B/1 B a  8 B/1,5 B a  8 B/1,5 B a  8 B/1 B a  8 B/512 B

Podpora pam ové karty/
Max. velikost pam ové karty /32 B /128 B /64 B /64 B /32 B –

Procesor 2× 1,2 4× 1,2 2× 1,7 2× 1,7 4× 1,4 2× 1 

nternet/Podpora / T / / / / / / / / / / / /–

otoaparát/Blesk/Autofocus 8 pix/ / 8 pix/–/– 5 pix/ / 8 pix/ / 16 pix/ / 8 pix/ /

apacita baterie mAh 2460 2040 2100 1900 3000 1420

Délka hovoru minuty  a  1080 a  948 a  1200 a  720 a  1440 a  840

Pohotovostní doba hodiny  a  650 a  650 a  540 a  300 a  1046 a  200

i i/ PS / / / / / /

Bluetooth /4 0 /4 0 /4 0 /4 0 /4 0 /4 0

M rádio/MP  p ehráva / / / / / –/

rekvence M z  SM/ 850/900
/1800/1900/2100 

850/900
/1800/1900/2100

800/850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100

rekvence M z  T 800/900/1800/2600 800/900/1800/2600 800/900/1800/2600 800/900/1800/2600 
850/2100 roamin

800/850/900
/1800/1900/2100 –

Rozm ry mm 127,95 × 65,9 × 10,24 143,1 × 70,5 × 9,6 132,44 × 65,76 × 9,8 124,6 × 61,3 × 8,9 165,2 × 83,8 × 7,65 115,2 × 58,6 × 9,3

motnost 126 143,5 134 107 171,7 140

Barevné provedení erná modrá modrá erná bílá erná

ormát S M icroSI NanoSIM icroSI icroSI icroSI icroSI

ko t ída ím víc, tím líp
www.vodafone.cz/eko trida – 3,3 2,8 2,7 – –

54  P ehled telefon  a tablet

v balí ku za
 /m s

v balí ku za
 /m s



Sony 
Xperia Z

Huawei 
Ascend P7

LG 
G2

HTC 
One mini 2

Samsung 
GALAXY S 4 
LTE-A

Nokia 
Lumia 930

Ceny

Standardní cena 8577 9777 9777 10 977 12 177 13 977 

Ceny na splátky p íklad

Po áte ní platba

M sí ní splátka 200 200 200 200 200 300 

Po et m síc 24 24 24 24 24 24

Poznámka Poslední šance

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách a e-shopu /  v e-shopu na objednání v prodejn

Aktuální dostupnost

Technická specifikace

Opera ní systém Android Android Android Android Android Windows phone

Displej v cm/" 12,7 cm/5" 12,7 cm/5" 13,2 cm/5,2" 11,43 cm/4,5" 12,68 cm/5" 12,7 cm/5"

Rozlišení displeje 1080 × 1920 1080 × 1920 1080 × 1920 720 × 1280 1080 × 1920 1080 × 1920

Celková vnit ní pam /RAM a  16 B/2 B a  16 B/2 B a  16 B/2 B 16 B/1 B a  16 B/2 B a  32 B/2 B

Podpora pam ové karty/
Max. velikost pam ové karty /32 B /64 B – /64 B /64 B –

Procesor 4× 1,5 4× 1,8 4× 2,3 4× 1,2 4× 2,3 4× 2,2 

nternet/Podpora / T / / / / / / / / / / / /

otoaparát/Blesk/Autofocus 13 pix/ / 13 pix/ / 13 pix/ / 13 pix/ / 13 pix/ / 20 pix/ /

apacita baterie mAh 2330 2500 2950 2100 2600 2420

Délka hovoru minuty  a  840 a  1320 a  2040 a  1200 a  1020 a  930

Pohotovostní doba hodiny  a  550 a  422 a  800 a  448 a  350 a  432

i i/ PS / / / / / /

Bluetooth /4 0 /4 0 /4 0 /4 0 /4 0 /4 0

M rádio/MP  p ehráva / / / / / /

rekvence M z  SM/ 850/900
/1800/1900/2100

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 

rekvence M z  T 800/900
/1800/2100/2600

850/900/1800
/1900/2100/2600 

800/900
/1800/2100/2600 800/900/1800/2600 800/850/900

/1800/2100/2600
800/900

/1800/2100/2600

Rozm ry mm 139 × 71 × 7,9 139,8 × 68,8 × 6,5 138,5 × 70,9 × 9,1 137 × 65 × 10,6 136,6 × 69,8 × 7,9 137 × 71 × 9,8

motnost 146 124 143 137 130 167

Barevné provedení erná erná erná st íbrná erná oran ová

ormát S M MicroSIM MicroSIM MicroSIM NanoSIM MicroSIM NanoSIM

ko t ída ím víc, tím líp
www.vodafone.cz/eko trida 2,7 3,1 2,7 3,3 2,5 3,4
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Apple 
iPhone 5c 
8GB

LG 
G3

Sony 
Xperia Z2

HTC 
One (M8)

Samsung 
GALAXY S5

Ceny

Standardní cena 13 977 14 977 15 577 16 477 17 477 

Ceny na splátky p íklad

Po áte ní platba

M sí ní splátka 300 300 300 300 300 

Po et m síc 24 24 24 24 24

Poznámka

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách a e-shopu /  v e-shopu na objednání v prodejn

Aktuální dostupnost  erná /  zlatá 

Technická specifikace

Opera ní systém iOS Android Android Android Android

Displej v cm/" 10,16 cm/4" 13,97/5,5" 13,2cm/5,2" 12,7 cm/5" 12,95 cm/5,1"

Rozlišení displeje 640 × 1136 1440 × 2560 1080 × 1920 1080 × 1920 1080 × 1920

Celková vnit ní pam /RAM a  8 B/1 B a  32 B/3 B a  16 B/3 B a  16 B/2 B a  16 B/2 B

Podpora pam ové karty/
Max. velikost pam ové karty – /128 B /64 B /128 B /128 B

Procesor 2× 1,3 z 4× 2,5 z 4× 2,3 z 4× 2,3 z 4× 2,5 z

nternet/Podpora / T / / / / / / / / / /

otoaparát/Blesk/Autofocus 8Mpix/ / 13Mpix/ / 20Mpix/ / ltrapixel technolo ie/ / 16Mpix/ /

apacita baterie mAh – 3000 3200 2600 2800

Délka hovoru minuty  a  600 a  440 a  1140 a  1200 a  1260

Pohotovostní doba hodiny  a  250 a  310 a  740 a  496 a  390

i i/ PS / / / / /

Bluetooth /4 0 /4 0 /4 0 /4 0 /4 0

M rádio/MP  p ehráva –/ / / / /

rekvence M z  SM/ 850/900
/1800/1900/2100 

850/900
/1800/1900/2100 

800/850/900/1700
/1800/1900/2100

850/900
/1800/1900/2100 

800/850/900/1800
/1900/2100/2600

rekvence M z  T 800/850/900
/1800/2100/2600 850/900/1900/2100 800/850/900

/1800/1900/2100 800/900/1800/2600 800/850/900
/1800/2100/2600

Rozm ry mm 124,4 × 59,2 × 8,97 164,3 × 74,6 × 8,95 146,8 × 73,3 × 8,2 146,36 × 70,6 × 9,35 142 × 72,5 × 8,1

motnost 132 149 163 160 145

Barevné provedení bílá titan erná šedá erná, zlatá

ormát S M NanoSIM MicroSIM MicroSIM NanoSIM MicroSIM

ko t ída ím víc, tím líp
www.vodafone.cz/eko trida – – 2,7 3,0 3,5
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Apple 
iPhone 5s 
16 GB

Apple 
iPhone 5s 
64 GB

Nokia 
108

Alcatel 
One Touch 
2010G

Nokia 
208

Ceny

Standardní cena 18 177 23 777 677 1077 1577 

Ceny na splátky p íklad

Po áte ní platba  –  –

M sí ní splátka 300 500  –  – 100 

Po et m síc 24 24  –  – 12

Poznámka Poslední šance

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách a e-shopu /  v e-shopu na objednání v prodejn

Aktuální dostupnost

Technická specifikace

Opera ní systém iOS iOS Nokia S30 – Nokia S40

Displej v cm/" 10,16 cm/4" 10,16 cm/4" 4,57 cm/1,8'' 6,1 cm/2,4'' 6,1 cm/2,4''

Rozlišení displeje 640 × 1136 640 × 1136 128 × 160 240 × 320 240 × 320

Celková vnit ní pam /RAM a  16 B/1 B a  64 B/1 B a  4 MB/4 MB a  128 MB/64 MB a  64 MB/64 MB

Podpora pam ové karty/
Max. velikost pam ové karty – – /32 B /32 B /32 B

Procesor 2× 1,3 z 2× 1,3 z – 260 M z –

nternet/Podpora / T / / / / –/–/– /–/– / /–

otoaparát/Blesk/Autofocus 8Mpix/ / 8Mpix/ / V A/–/– 2Mpix/–/– 1,3Mpix/–/

apacita baterie mAh Neuvedeno Neuvedeno 950 750 1020

Délka hovoru minuty  a  600 a  600 a  828 a  360 a  720

Pohotovostní doba hodiny  a  250 a  250 a  744 a  450 a  500

i i/ PS / / –/– –/– –/–

Bluetooth /4 0 /4 0 /3 0 /3 0 /3 0

M rádio/MP  p ehráva –/ –/ / / /

rekvence M z  SM/ 850/900
/1800/1900/2100 

850/900
/1800/1900/2100 900/1800 850/900/1800/1900 850/900

/1800/1900/2100

rekvence M z  T 800/850/900
/1800/2100/2600

800/850/900
/1800/2100/2600 – – –

Rozm ry mm 123,8 × 58,6 × 7,6 123,8 × 58,6 × 7,6 110,4 × 47 × 13,5 106 × 52,5 × 13,55 114,2 × 50,9 × 12,8

motnost 112 112 70,2 102 89,6

Barevné provedení vesmírn  šedá, zlatá zlatá erná erná erná

ormát S M NanoSIM NanoSIM SIM SIM MicroSIM

ko t ída ím víc, tím líp
www.vodafone.cz/eko trida – – 3,8 – –
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Alcatel 
One Touch Pop 7"

Vodafone 
Smart Tab 4 8" 

Samsung 
GALAXY Tab 4 8"

Apple 
iPad mini s Retina 
displejem

Ceny

Standardní cena 2577 3977 8777 13 077 

Ceny na splátky p íklad

Po áte ní platba

M sí ní splátka 100 100 200 200 

Po et m síc 24 24 24 24

Poznámka

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách a e-shopu /  v e-shopu na objednání v prodejn

Aktuální dostupnost

Technická specifikace

Opera ní systém Android Android Android iOS

Displej v cm/" 17,78 cm/7" 20,32 cm/8" 20,32 cm/8" 20,07 cm/7,9"

Rozlišení displeje 600 × 1024 800 × 1280 800 × 1280 2048 × 1536

Celková vnit ní pam /RAM a  4 B/1 B a  8 B/1 B a  16 B/1,5 B a  16 B/1 B

Podpora pam ové karty/
Max. velikost pam ové karty /32 B /64 B /64 B –

Procesor 2× 1,3 z 4× 1,2 z 4× 1,2 z A7 s 64bit architekturou

nternet/Podpora / T / /– / /– / / / /

otoaparát/Blesk/Autofocus 2Mpix/–/– 2Mpix/–/– 3Mpix/–/– 5Mpix/–/

apacita baterie mAh 3240 4060 4450 8820

Podpora volání – – –

Pohotovostní doba hodiny  a  360 a  500 Neuvedeno Neuvedeno

i i/ PS / / / /

Bluetooth /4 0 /4 0 /4 0 /4 0

M rádio/MP  p ehráva –/ –/ / –/

rekvence M z  SM/ 850/900/1800/1900/2100 900/1800/2100 850/900/1800/1900/2100 850/900/1800/1900/2100 

rekvence M z  T – – 800/850/900/1800/2100/2600 800/850/900/1800/2100/2600

Rozm ry mm 192 × 113 × 8,9 209 × 122,8 × 7,99 210 × 124 × 8 200 × 134,7 × 7,5

motnost 285 328 320 341

Barevné provedení erná erná erná st íbrná

ormát S M MicroSIM MicroSIM MicroSIM NanoSIM

ko t ída ím víc, tím líp
www.vodafone.cz/eko trida – – – –

58  P ehled telefon  a tablet



Apple 
iPad Air

Samsung 
GALAXY Tab S 10.5

Ceny

Standardní cena 15 277 15 977 

Ceny na splátky p íklad

Po áte ní platba

M sí ní splátka 300 300 

Po et m síc 24 24

Poznámka  

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách a e-shopu /  v e-shopu 
na objednání v prodejn

Aktuální dostupnost

Technická specifikace

Opera ní systém iOS Android

Displej v cm/" 24,64 cm/9,7" 26,67 cm/10,5"

Rozlišení displeje 2048 × 1536 2560 × 1600

Celková vnit ní pam /RAM a  16 B/1 B 16 B/3 B

Podpora pam ové karty/
Max. velikost pam ové karty – /128 B

Procesor A7 s 64bit architekturou 4× 1,9 z

nternet/Podpora / T / / / /

otoaparát/Blesk/Autofocus 5Mpix/–/ 8Mpix/ /

apacita baterie mAh 8820 7900

Podpora volání –

Pohotovostní doba hodiny  Neuvedeno Neuvedeno

i i/ PS / /

Bluetooth /4 0 /4 0

M rádio/MP  p ehráva –/ –/

rekvence M z  SM/ 850/900/1800/1900/2100 850/900/1800/1900/2100 

rekvence M z  T 800/850/900/1800/2100/2600 800/850/900/1800/2100/2600

Rozm ry mm 240 × 169,5 × 7,5 178 × 248 × 6,6

motnost 478 467

Barevné provedení šedá platinová

ormát S M NanoSIM MicroSIM

ko t ída ím víc, tím líp
www.vodafone.cz/eko trida – –
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 t chto prodejen si m ete telefon i tablet odnést 
hned. Ve všech ostatních vám stroje z rozší ené 
nabídky rádi objednáme. 

Brno 
 alerie Va kovka
 Masarykova 2
 NC Královo Pole
 Olympia

  Centrum Pra ská

 uturum

 OC Nisa

 Olympia

 lobus

 Avion Shoppin  Park
 Nová Karolina

 AFI Palace

 Nám. Republiky 
 Tesco

Praha 
 Atrium Flora
 Centrum Chodov
 Centrum erný Most
 u oslávská 
 Národní 28
 NC den
 Novoplaza
 OC Nový Smíchov II.
 OC et any
 Palladium
 Václavské nám. 47
 Vinohradská 7

 Kone ná 2

 Masarykovo nám stí 7

Ústí nad Labem
 OC Forum
 Mírové nám. 207/ 4

Zlín
 Centro Zlín 
 OC Zlaté jablko



Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

60  Nabídka m síce

Vyberte si ten pravý 
telefon s tarifem 

hcete špi kový stroj s luxusním tarifem  
Neomezen  volání a SMSky  Te  si m ete vybrat 
telefon i s tarifem naprosto podle svých p edstav

Samsung GALAXY S 4 mini
  
  

  

Sony Xperia Z

  

  

nebo

obsahuje
  telefon

  neomezené volání 
do všech sítí

  neomezené SMS 
do všech sítí

  1,5 GB internet
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Samsung GALAXY S5 Sony Xperia Z2

nebo

Samsung GALAXY 
Ace 3 LTE

Sony Xperia M2

nebo

obsahuje
  telefon

  neomezené volání 
do všech sítí

  1000 minut 
do zahrani í

  neomezené SMS 
do všech sítí

  4 GB internet

obsahuje
  telefon 

  neomezené volání 
v síti Vodafone 
+ 130 min 
do ostatních sítí

  neomezené SMS 
v síti Vodafone

  250 MB internet



62  P ipojení s Vodafonem

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Mobilní internet 

eník

   10 GB   999 

4 GB 519 

1,5 GB 399 –

500 MB 249 

250 MB 178 –

25 MB/24 hodin 25 –

500 MB/48 hodin 75 –

60 MB/7 dní 49 –

ak si po ídit další data po vy erpání objemu dat

1 GB 201 

1 GB 201 

1 GB 201 

500 MB 201 

150 MB 100 

– –

– –

60 MB 39 

Turbo Internet se ší í do všech kout  republiky  
r et na n m m ete s jakýmkoliv datovým 

p ipojením od Vodafonu

Vodafone 
Mobile 
Connect 
K5150

Podporuje p ipojení 

LTE

77

Samsung 
Mobile 
Hot Spot

Podporuje p ipojení 

LTE 777



P ipojte celou kancelá , 
domácnost i chatu

 Všechny ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.

P ipojení s Vodafonem  63

P ipojení bez kabelu

499 399 

Máme pro vás nov  P ipojení bez kabelu  S naším modemem si m ete vzít internet 
kamkoliv a p ipojit k n mu a  36 za ízení najednou  A fr í dostate nou rychlostí, 
kterou neomezují ádn  limity

DATA BEZ KABELU 
A BEZ OMEZENÍ

  Internet k vám sviští 
rychlostí  4 Mbps  a od vás 
2 Mbps.

nejste IT odborník, lehce 
to zvládnete.

internet platit dvakrát.

P ipojení
bez kabelu

U  od

m sí n

Modem 
Vodafone 
B3000 

Podporuje 
p ipojení 

LTE

Nyní jen 



Neomezujte se ani v cizin
Za hranicemi s námi m ete volat, SMSkovat i surfovat 
bez probl m  stejn  jako doma  Tak se neomezujte  

Vodafone Roamin  na den

P ipojení ze zahrani í 
na stálo v z n  1

Jak na aktivaci

  Mrkn te do naší Internetov  
nebo Mobilní samoobsluhy 
a tam si zvolený tarif zaklikn te

  M ete taky zavolat 
do lasov  samoobsluhy 
na 77 – zvolte si menu M  
slu by  Aktivovat slu by

www.vodafone.cz/roaming

64  Volání v cizin

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 K /den

300 MB
 

3  K /m síc
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INTERNET PRO P EDPLACENOU KARTU

   

P edplacen  karty

Karta pro partu

Pro ram ty ka – volání na 4 ísla Vodafone 1,90 /min

Volání do všech sítí v R 3,50 /min

SMS do všech mobilních sítí v R 1,90 

MMS do všech mobilních sítí v R 4,50 

Ne ka dý chce mít paušál, a tak pro vás 
máme skv l  p edplacen  karty pro volání 
i surfování po internetu

KARTA PRO PARTU
Volání na ty i ísla Vodafone za 1, 0 K

  Sko te si pro karty do Vodafonu nebo k našim vybraným partner m

 800 777 777



66  P edplacená nabídka

Neomezené volání 
pro všechny kecky
s p edplacenou kartou

 p edplacené kart  si nyní 
m ete vybrat n který z našich 
balí k  pro neomezené volání  
To si budete u ívat 30 dní ode dne 
aktivace  Balí ky si m ete koupit 
k jakékoliv p edplacené kart  
Vodafonu  dykoliv pot ebujete 
a kolikrát chcete

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

KRÁTKODOBÉ 
BALÍ KY ZA 20 K

  Neomezené volání do 
sít  Vodafone na den. 

na všechna vodafonní 

Pro aktivaci zdarma 

ve tvaru VOLANI VF DNES

  Nonstop víkend. Celý 
aktuální nebo následující 
víkend budete volat na 

aktivaci zdarma zašlete 

tvaru VIKEND A

s neomezeným 
voláním na

30 dní.

Volání v síti 
neomezen  za 

 K

Neomezené volání 
v síti Vodafone.

Pro aktivaci zdarma 
zašlete SMS na 

7700 ve tvaru 
VOLANI VF

Volání do
všech sítí za 

24  K

Neomezené volání 
v síti Vodafone 
+ 100 minut do 
ostatních sítí.

Pro aktivaci zdarma 
zašlete SMS na 

7700 ve tvaru 
VOLANI VF PLUS

Volání do všech 
sítí neomezen  za 

5  K

Neomezené volání 
do všech sítí.

Pro aktivaci zdarma 
zašlete SMS na 

7700 ve tvaru 
VOLANI VSUDE
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Více informací naleznete na www.vodafone.cz/odmeny

ODM NY ZA V RNOST

o pro ramu Vodafone odm ny za v rnost se m ete p ihlásit 
v Internetové samoobsluze na muj.vodafone.cz, kde si zvolíte, 
zda chcete jako odm nu volání, nebo SMSky  Pokud chcete jako 
odm nu dostávat SMSky, sta í si je aktivovat p es SMS zdarma ve 
tvaru O M N  na íslo 7700  

alší informace najdete na www.vodafone.cz/odmeny  Pokud 
máte artu pro partu, p ihlašovat se nemusíte  Odm ny ve form  
SMS budete dostávat automaticky

Odm ny platí pro všechny p edplacené karty krom  arty se 
vším všudy, která v sob  odm ny za dobití u  má

na 2 dny

na 4 dny

na 7 dní

  První rok

  Druhý rok

Jsem 
s Vodafonem

ostanu volání nebo SMS 
v síti Vodafonu 

S p edplacenkou vás 
eká navíc odm na

ím déle jste s námi, tím víc získáte  Sta í si dobít p edplacenou 
kartu  Odm nu dostanete poka dé, kdy  si dobijete aspo  
250 korun  Nebo vás odm níme, kdy  si dobijete online  

 To, zda chcete 

muj.vodafone.cz

ODM NY ZA ONLINE DOBITÍ

   Získejte dva dny volání v síti Vodafonu zdarma

Vodafone nebo na dobijeni.vodafone.cz.

   Pro získání odm ny se nemusíte nikam re istrovat, m ete dobíjet 
z pohodlí domova a ješt  za to dostanete odm nu

   Vodafone odm ny za v rnost a odm ny za online dobití se nes ítají  
Pokud jste re istrováni do odm n za v rnost, dostanete pouze je

 Online dobíjení 
je pohodlné, bez 

registrace a navrch 



Studentská nabídka
Je na vás, jestli ešení najdete snáz s Tarifem pro studenta 
nebo s p edplacenou artou pro studenta  

68  Nabídka pro studenty

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/student

P edplacená arta pro studenta
 

  hcete mít  výdaje za telefon pod kontrolou  Pak je pro vás tahle karta ideální  Navíc získáte neomezené volání v naší síti na 
30 dní a poté si ho m ete za 99  kdykoliv dokoupit

  Všechny ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.

30dní volání v síti

ZDARMA
KARTA

PRO STUDENTA

Neomezené volání v síti Vodafone prvních 30 dní zdarma

Pro ram ty ka volání na 4 ísla Vodafone 1,90 /min

Volání do všech sítí v R 3,50 /min

SMS do všech mobilních síti v R 1,90 

MMS do všech mobilních síti v R 4,50 

KARTA PRO STUDENTA

ívejte si neomezené volání kdykoliv chcete  Mrkn te se na 
stranu 66 a vyberte si n který z našich neomezených balí k
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BEĎARY3

PRVNÍ 
KLUK ∞   TRAPASv parku

Tarif pro studenta
 

   ívejte si s naším studentským tarifem po ádnou porci dat, neomezených SMS na 
všechny strany a 600 minut volání o pomoc, kdy  budete pot ebovat poradit

+ ∞sms600minut

1,2 GB DAT
+ 579 Kč

měsíc

Sony Xperia E1

 



Pro firemní zákazníky
máme v dycky n co navíc

Neomezené volání
v síti Vodafone

+ 130 min. do ostatních sítí

Neomezené volání 
a neomezené SMS

Business

RED
do sít

Neomezené SMS
v síti Vodafone

250 MB

Neomezené volání
do všech sítí

Neomezené volání 
a neomezené SMS

Business

RED

Neomezené SMS
do všech sítí

1,5 GB

Neomezené volání
do všech sítí

+ 1000 min.

Neomezené volání 
a neomezené SMS

Business

RED
se vším všudy

Neomezené SMS
do všech sítí

4 GB

Neomezené volání
do všech sítí

+ 1000 min.
+ 600 min.

Neomezené volání 
a neomezené SMS

Business

RED
Premium

Neomezené SMS
do všech sítí

10 GB
+ 300 MB

Mobilní 
zabezpe ení 
zdarma

Nebojte se nám ukázat I O  Pro ka dého  remního 
zákazníka u nás vymyslíme n co speciálního  Zeptejte 
se ve své prodejn  Vodafonu  

+

m sí n m sí n m sí n m sí n

70  Red tarify pro  rmy

 www.vodafone.cz/  rma



 

Red tarify pro rmy  71

+
V HODN J Í 

ZA ÍZENÍ 

BEZPE NOST 

DATA JE T  LEVN JI 

A ješt  k tomu
e skv lým Business Red tarif m pro remní 

zákazníky získáte i adu dalších výhod  

1. SIM 
 

2. SIM 25  
 

3. SIM 25  
 

ruhá a t etí SIM karta 
s 25  slevou
Po i te si do rmy výhodn  další SIM kartu s jakýmkoliv 
z Business Red tarif

+



Pro Business 
Red tarify se vším 

všudy a pro Business 
Red Premium máte 

zdarma.

Mobilní 
zabezpe ení

72  Red tarify pro  rmy

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/mobilnizabezpeceni

VYU IJTE MOBILNÍ ZABEZPE ENÍ NA 
OCHRANU SEBE I ZAM STNANC

  Antivirová ochrana.

Parádní kousek 
pro firemní zákazníky

  A   displej s maximáln  detailním zobrazením 
1,78× v tší rozlišení ne  full  jako první v vrop

  Pokro ilý fotoaparát s laserovým automatickým ost ením, duálním  
bleskem a foto rafováním dotykem  Vysp lý fotoaparát i na p ední stran

  nikátní intuitivní ovládací prvek na zadní stran

Neomezené volání
do všech sítí

+ 1000 min.

Neomezené volání 
a neomezené SMS

Business

RED
se vším všudy

Neomezené SMS
do všech sítí

4 GB
internet

m sí n

elková cena na splátky  

LG G3 



d lejte radost sob  i své pen ence  
Nov  u  i k tarifu Red do sít  
za 499  získáte Tarif pro partnera 
se slevou 200  a pro dít  navíc tarif 

pln  zdarma

 

 800 777 777
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Red tarify 
pro celou rodinu

RED TARIFY V PRAXI

  

 

RED
do sít  pro partnera

Tarif pro dít  
zdarma

RED
do sít

+

+



Red tarify s nášupem
Naše tarify, se kterými si m ete volat i psát do aleluja, 
u  dob e znáte  Tak e aby se vám neokoukaly, 
p ichystali jsme vám navíc po ádný nášup   Red 
tarif m si m ete p idat, co hrdlo rá í

Neomezené volání
v síti Vodafone

Start

Neomezené SMS
v síti Vodafone

20 MB
internet

Neomezené volání
v síti Vodafone

+ 130 min. do ostatních sítí

RED
do sít

Neomezené SMS
v síti Vodafone

250 MB
internet

Neomezené volání
do všech sítí

RED

Neomezené SMS
do všech sítí

1,5 GB
internet

Neomezené volání
do všech sítí

+ 1000 min.

RED
se vším všudy

Neomezené SMS
do všech sítí

4 GB
internet

m sí n m sí n m sí n m sí n

 

74  Red tarify

 800 777 777



Neomezené volání
do všech sítí

+ 1000 min.
+ 600 min.

RED
Premium

Neomezené SMS
do všech sítí

10 GB
internet

+ 300 MB

m sí n

+

RED DO SÍT  
PRO PARTNERA

svého partnera.

D TI TO MAJÍ 
ZADARMO

DATA ZA 
SUPER CENU

Neomezené volání
v síti Vodafone

+ 130 min. do ostatních sítí

RED
do sít  pro partnera

Neomezené SMS
v síti Vodafone

250 MB
internet

m sí n

50 min.
v síti Vodafone

m sí n

Tarif pro dít  
zdarma

Neomezené SMS
v síti Vodafone

20 MB
internet

Mobilní p ipojení 

500 MB

m sí n

Mobilní p ipojení 

4 GB

m sí n

Mobilní p ipojení

10 GB

m sí n
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A ješt  ten nášup
 




