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Kateřina „Kaira“
Hrachovcová
Nová bytost

Timeline Informace Videa Fotky Další

Fo
to

: P
ro

fi m
ed

ia
, S

hu
tte

rs
to

ck
  

Toto se líbí 6 probuzeným ženám nad čtyřicet

INFORMACE >

Herečka, jejíž manžel je slavnější, i když je to zvěrolékař 
z Horoměřic. 

Život na zámku Máme rádi lidi, 
kteří mají rádi psy

Máme rádi psy Máme rádi štěňata

Seš fakt boží, Kejdo!

Václav Brunda Tomeš

Spousta lidí mě stále vidí jako Simonku ze Života na zámku. Já 
mám ale za sebou velké role i v mnohem významnějších dílech. 
Třeba v pořadu Věšák, v Náměstíčku nebo v úžasném celovečerním 
fi lmu Andílek na nervy.

Div zrození mě nikdy nepřestane udivovat. Právě jsem s manželem 
na naší klinice v Horoměřicích odrodila čtyři koťata mainské mývalí 
kočky. Jako mýval ale nevypadaly. Svět je plný zázraků.

Kaira

Kaira

Buďte první, komu se to líbí

Toto se nelíbí ani Tomáš Klus

Toto se líbí 3 úplně blbým milovníkům přírody.

     Toto se líbí uživateli Filip Renč

Hallo. I very admire you myself. I am too actor women. Therefore
I was change my name close to you. Do you mind? Kaira

Haló. Jsem velmi obdivuji vás sám. Já jsem taky herec ženy. Proto 
jsem se změnit své jméno blízko vás. Nevadí ti? Kaira
Přeloženo službou Bing.

Kaira  Keira Knightley

Keira Knightley: Hi. It is OK. Very funny. 

Ahoj. Nezajímáš mě. 
Přeloženo službou Bang.

Kateřino, proč jste se vzdala manželova příjmení? Nelíbí se mi to. 
Už nejste ten ztřeštěný sympatický diblík jako předtím.

Alena Stará  Kaira

Kaira: Vnitřně jsem zemřela a stala se ze mě Kaira. K tomu se Herčí-
ková moc nehodí.

Alena Stará: Jak zemřela? Je pravda, že na fotografi ích z poslední doby 
vypadáte trochu bledě. Ale pohybujete se a mluvíte. Nerozumím.

Kaira: Bylo to něco jako autonehoda. Prostě jsem mrtvá, ale chodím 
a mluvím. Nikdy jste nečetla o Ježíšovi? Nebo o zombie apokalypse?

Kaira: Kairo!

Václav Brunda Tomeš: Seš v Káhiře? Super!

Síle zdar, doslechl jsem se od společných známých, že děláš 
koučink, maluješ a změnila jsi život změnou svého jména. Navrhuji 
ti společnou mentálně koučinkovou praxi. Povedeme spolu seminář 
o runách a změníme tenhle národ v úplně jinej národ!

Dan Žito Landa  Kaira

Máš sexi tělíčko nechtěla bys ještě někdy něco nafotit?

Jarda Kedy Doležal  Kaira

Kaira: To jsem nebyla já, Kaira. To bylo mé staré já.

Jarda Kedy Doležal: Jako sory, tvoje starý já je teď. Předtim bylo 
tví mladý já.

Kaira: Díky Oves, ale jsem teď duchovně vytížená. Jedu moderovat 
výstavu morčat do Třebíče.

Eva Decastelo: Jako Kači, běž se vycpat. Já ne.

„V důsledku nedokonalosti světa jsme my všichni nedokonalí.“
Dalajláma

Kaira
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Dráty 
v hlavě

Pamatuju se, jak jsem z televize poprvé uslyšel nadávku „Perfi dní ra-
chomejtle!“ Byla tak boží, že jsem hned běžel do slovníku zjistit, co to 
je „perfi dní“ (rachomejtlí jsem z paneláku pár znal). Slovníky byly teh-
dy ještě papírové, takže mi bylo dáno poučit se též o slovech perfek-
tum, perforace, performance a pergola.

Dneska už do slovníků neběháme. Google nás nezatěžuje neuži-
tečnými abecedními sousedy a sune tak náš svět dál na pouti od krá-
sy k efektivitě. K rychlému, digitálnímu rozhodování ano-ne, 
zobrazit-nezobrazit, nahoře-dole. 

Když jsme vymýšleli číslo o tom, jak počítače mění naše myšlení, 
skoro jsme se lekli. Jako by kolem nás zůstaly už jenom digitální de-
baty a spory: domácí porody ano-ne, uprchlíci všichni-žádný, očko-
vání nikdy-vždy. Jako by zmizela schopnost vnímat kromě černé a bílé 
taky šedou, ale i modrou, růžovou a žlutou. 

Ajťácký pohled na svět je užitečný a silný. Jeho pokusy ovládnout 
a kolonizovat i všechny ostatní druhy myšlení ale můžou být perfi d-
ní neboli zrádné.=<

Štefan Švec
stefan.svec@cilichili.cz

PS: Zkuste si vzpomenout, z jakého fi lmu 
perfi dní rachomejtle je. – Napadlo vás 
okamžitě googlit, aniž byste začali sami 
pořádně vzpomínat? Tak vidíte, už vás 
mají.

TIRÁŽ
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Titulní strana 


Jak to vzniklo
Pokud se spolu baví po-
čítač a tiskárna o tom, co 
a jak se má vytisknout, 
dorozumívají se například 
jazykem, který se jmenu-
je PostScript. Takže jsme 
ilustraci z titulní strany 
do tohohle jazyka přeloži-
li, zbavili mezer a odstav-
ců a obrázek tímto kódem 
vykreslili. Takže mu bude 

rozumět i počítač. V jeho světě je cokoliv 
vizuálního (fotka, obrázek, časopis, text) 
jen písmenkový kód.=<

ČILICHILI V IT SVĚTĚ
Ředitelka projektu
Markéta Driver Moreno
Nejvyšší vedení
Petra OS Poláková
Tereza HTTP Stuchlíková
Šéfredaktor 
Štefan Controler Švec
Zástupce šéfredaktora 
Filip CISC Horáček
Kreativní ředitel 
Tomáš GIF Trnobranský 
Editoři a psavci
Jindřich Hub Novák
Martin Analog Groman
Markéta Basic Bajerová
Online department
Jan HTML Studnička
Fotoguru
Petr JPG Toman
Designová mládež
Petr Bitmap Bláha
Kristina AI Šimková
Manažer redakce
Marek HDD Slezák
Produkční
Pavel Backup Matuška
DTP
Aleš Browser Duroň 
Manažeři inzerce
Marek DOS Hammerschmied
Zdeněk Bitcoin Vaculík
Fotograf
Michael RAW Kratochvíl
Obálka
Kristina AI Šimková
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Z vědy 


Malé děti jsou 
jednoduše blbé 
Vědci z kodaňské Univerzity H. Ch. Andersena zjistili, že děti ve srov-
nání s dospělými nejsou moc chytré. Čím menší dítě, tím je situace 
horší. Ty nejmenší děti vůbec nebyly schopné na otázky vědců odpo-
vědět ústně ani písemně, jen jim poslintaly dotazníkové formuláře.=<

Z přehlídkového mola 


Další revoluce v modelingu
Po vychrtlých modelkách přicházejí na molo konečně 

ženy běžných proporcí, ba i plnoštíhlé. Nejdále došli 
zatím v Německu, kde se na přehlídce objevila 

modelka Heidi Glum.=<

Bleskem 


DOPORUČUJEME 
NOVÝ IT 
BESTSELLER 
SERVER PROTI 
JIHU. 

Autonomní sociální centrum 
Klinika se rozmnožilo na 
další místa a stala se z něj 
Polyklinika.

Každý chce pracovat 
v reklamě, kromě lidí 
v reklamě, zjistil výzkum.   

Jako konkurence daňovým 
rájům se ČR rozhodla stát 
daňovým peklem. 

SPORT

BLÍŽÍ SE MISTROVSTVÍ 
SVĚTA V PRASOBRUSLENÍ
Všechny  fanoušky tohoto ladného sportu čekají krásné 
umělecké zážitky. =<

GRAF MĚSÍCE 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
POČÍTAČOVÁ HRA 
O Lidé, co znají Pacmana
O Lidé, co neznají Pacmana 
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Pavlač Emila Hakla 


Budoucnost…
Všichni si ji nějak pamatujeme. Zničehonic přesta-
ly řeči o doživotní pohodě a začaly kecy o fi remní so-
lidaritě. Nebrali jsme je vážně, když jsme začátkem 
devadesátých zůstávali s kolegou v kanclíku přes noc, 
abychom ráno stihli, co bylo třeba stihnout. Nikdo 
po nás venkoncem nechtěl, abychom chodili domů. Dí-
ky tomu jsme objevili síť 
a na té síti jsme proti sobě 
od večera do rána meta-
li ohnivé sekery a mod-
ře vybuchující baňky. Tři 
čtvrtě roku nám do toho 
nikdo nemluvil, proto-
že v baráku nikdo nebyl. 

Aspoň jsme si to mysleli do chvíle, kdy se ve dveřích 
ve čtyři ráno zjevil napuchlý krea tivní šéf s divně zlýma 
očima a na místě nás vyhodil. Sestřelovali jsme totiž je-
ho bojovníky – hrál tu samou gamesku se spolumajite-
lem, co žil na druhém konci patra. Načež to celé rozsekl 
tlustý kudrnáč, kterého jsme vůbec neznali. Ukázalo se, 
že je to správce sítě a ani ti dva šéfové netuší, že taky 
vůbec neopouští budovu – spí na molitanu v serverov-
ně a živí se pizzou, kterou mu vyzvedávají na recepci. 
Takže nás tam bylo nonstop dennodenně pět, aniž jsme 
o sobě věděli. Pak ještě dvě account manažerky, ale ty 
tam chodily opravdu jenom spát. 

V pořádku, až na toho kudrnáče – šéfa kreáče jsme 
tu konkrétní noc nesejmuli my, ale on. Náš první ajťák.

 Dneska jsem na síti sám a celkem mi to vyhovuje. 
Mám svého IT, hrozně hodný kluk. Když něco kiksne, 
volám mu, on se jenom zeptá: Jaký máš heslo? Normál-
ně bych věděl, ale mám v sobě nějaký šrám z těch dáv-
ných let – nastane zatmění. On si to bez problémů 
najde, zavolá mi a řekne: Abraxas – někam si to zapiš. 
V tu chvíli mi dojde, že chtěl znát slovo, které zadávám 
od rána do večera. Bu-
doucnost… Kéž by se 
vrátila, ale ona se ne-
vrátí – není čas.=<

Nakrátko 


Vincentu van Goghovi upadlo 
ucho kvůli očkování, tvrdí nový 
dokument televize Ezo. 

Ve snaze snížit uhlíkovou stopu 
zakázala OSN používat obyčejné 
tužky. 

86 – V obchodě Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin
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ZE SVĚTA 

Nejoblíbenější 
čínská dieta je 

dalajlámek. 

Duel

Jednička : Nula
Jednička je ve škole nejvíc 1 : 0 0 neomluvených hodin nikoho 

neoslní

Jít na jedno je prima 1 : 0 Jít na nulu znamená nic nemít

Být jednička je super 1 : 0 Žádná nula se tím nechlubí

Jednička je tak nějak příjemná 1 : 0 Bod mrazu, nulová gravitace... fuj

Jednička vznikla hned s počítáním 1 : 0 Nula se musela vynalézt

1 : 0
Snažili jsme se, ale ajťáci nám žádnej jinej výsledek nepovolili. 

Počítač jiný čísla prostě nezná.

JEDNOSLOUPCOVÁ KŘÍŽOVKA

Gesto vítězství, 
tvořené dvěma prsty

Značka ampéru

Písmeno, které má čeština 
jako jediný jazyk na světě

Mezinárodní poznávací 
značka Belgie 

Matematický symbol 
sjednocení množin

Nejčastější hláska 
ve slově řeřicha

Elektrotechnické označení 
pro tranzistor

Kdo neskáče, není 


Jágr si změní 
příjmení 
Hokejista Jaromír Jágr činí právní kroky, aby se mohl 
přejmenovat. Dobře informovaný zdroj z hospody v je-
ho rodné čtvrti tvrdí, že se chce jmenovat Ongr. „Všu-
de vykřikuje, že Jágr je jenom, když o sobě mluví sám. 

Pro lidi, co mluvěj s ním, 
je Tygr. A pro ty, co mlu-
věj o něm, Ongr. A těch je 
nejvíc.“ Maminka údajně 
Jaromírovo úsilí podpo-
ruje a sama se přejmenu-
je na Mygrovou.=<

Školství 


Vysoké školy zavádějí 
ubíračky
Veřejné vysoké školy jsou přeplněné. Místo přijímacích 
zkoušek letos zavedou zkoušky ubírací, které mají sní-
žit počet studentů. Kromě přirozeného úbytku několika 
málo jedinců, kteří skutečně dostudují, je třeba vyhodit 
i všechny ty, kteří by toho za pár let stejně nechali, a sní-
žit tak množství vysokoškoláků cca o 60 procent.=<

SOUTĚŽ 

POZNEJ PŘÍSLOVÍ 
Pokud uhodnete známé přísloví, pošlete ho 
na adresu mam@strach.cz=<
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MÓDNÍ TRENDY

CO SI OBLÉCT NA LÉTO?  
FRČÍ ZELENINA
Světoví módní návrháři letos odmítli lidské tvary jako 
překonané. Na přehlídkových molech se proto setkáváme 
s bagry, stromy, rybami, ale především s různými odrůdami 
zeleniny od mrkve po květák. Jako kedlubna se na zahradní 
párty rozhodně neztratíte! =<

Numerologie 


CO O VÁS ŘÍKÁ 
VAŠE OSOBNÍ 
ČÍSLO?

Sečtěte čísla svého data 
narození. Číslice výsledku 
(např. 36) znovu sečtěte 
(3+6) a tak pokračujte, až 
dojdete k jednocifernému 
číslu. Takže: co o vás říká 
tento božský součet? 

1 – nic

2 – nic

3 – nic

4 – nic

5 – nic

6 – nic

7 – nic

8 – nic

9 – nic

Zdraví 


Tlustí lidé by 
měli jíst cukr 
Lidé s nadváhou jsou často nešťastní 
a potřebují zlepšit náladu. Ideální pro 
tento účel je cukr, doporučují lékaři. Cu-
kr zvyšuje hladinu optaminu, hormonu 
radosti, v krvi a dává zapomenout na 
opakující se každodenní starosti. Čím ví-
ce zákusků, čokolády a jiných cukrovi-
nek, tím budou obéznější spokojenější 
a svůj handicap lépe ponesou. =<

TEST 

Co se stane, když 
zasadíte zrníčko 

polystyrenu? 

Odpověď: Vyroste rajče ze supermarketu.

Ekonomika 


Světové korporace zprivatizovaly sex
Pohlavní styk se podle rozhodnutí amerického soudu stal výhradním vlastnictvím 
konsorcia největších světových korporací, známého pod zkratkou G.E.R.M. Kdoko-
liv na světě smí patentované pohyby nadále provozovat pouze s jeho písemným svo-
lením a za přiměřenou úplatu. V běhu jsou rovněž řízení pro uznání patentu na 
požívání jídla, pití tekutin a dýchání plynů obsahujících kyslík. Mluvčí Světové ob-
chodní organizace (WTO) označil rozsudek soudu za průlomový a za velké vítězství 
poctivého soukromého podnikání. =<
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Lidí, co čumí 
jako puk
Našli jsme 10 lidí, kteří nejvíc čumí jako puk. 
Překvapivě jsou to všechno hokejoví trenéři. 
Kromě pana Puka, toho jsme dali jako bonus.=< 2
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body

▶<Perex>

▼< Počítače a algoritmy řídí 
všechno. Finanční operace 
i provoz metra, jaderné 
elektrárny a i to, s kým se 
na internetu seznámíte a zda 
vám v bance dají hypotéku. 
V Googlu umí odhadnout nejen, 
co chcete najít na internetu, 
ale údajně také to, jak 
dlouho u nich vydrží ten 
který zaměstnanec. O tom, co 
se vám zobrazí na Facebooku 
za reklamu, rozhoduje 
vyjednávání dvou různých 
algoritmů mezi sebou. Dalo 
by se říct, že počítače už 
ovládly náš svět. Ale omyl, 
i počítače někdo ovládá. 
Ajťáci./>

▶< Text=Jiří Holubec/Natálie Veselá/
Markéta Bajerová/>

▶<Obrázky=Kristina Šimková/>

▶<Fotky=Getty Images/Profi media/>
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žádný zákazník neprokliká. Online seznamky nám vybírají 
partnery, bankovní algoritmy hodnotí žádosti o hypotéky, 
bezpečnostní databáze umisťují lidi na seznamy nežádou‑
cích pasažérů. Analytické programy radí výrobcům potra‑
vin, pěstitelům vína, sportovcům předepisují tréninkové 
metody a skladatelům vyplivnou za pár vteřin zaručeně 
úspěšný hit. Lidská intuice se poroučí, nastupuje digitální 
efektivita. Potíž je v tom, že jakmile zredukujete člověka 
na soubor čísel, ve finále je z něj buď jednička, nebo nula./> 

 PRAGMATICKÝ CHAOS
< Algoritmy, tedy vzorce určující nejlepší řešení daného 
problému, používáme už hodně dávno a bylo by hloupé je 
šmahem odsuzovat. Už jen proto, že ve spoustě případů 
prokazatelně fungují. Když například architekti navrho‑
vali v padesátých letech panelákový byt, nechali v modelu 
bydlet „typickou“ rodinu a neustále měřili a zaznamenávali 
jejich pohyb a chování. Vznikaly tak vzorce oblékání saka, 
vaření oběda, sprchování a chození na záchod a na základě 
těchto algoritmů vznikl typizovaný byt, v němž dodnes žije 
celkem spokojeně třetina naší populace. 

Algoritmus je 

návod či postup, 

kterým lze vyře-

šit daný typ 

úlohy. Pojem algo-

ritmu se nejčas-

těji objevuje při 

programování, kdy 

se jím myslí teo-

retický princip 

řešení problému.

{algo–
ritmus}

Boxík Něco navíc

 ZAMĚSTNANCI POČÍTAČE
< Alternativní taxislužba Uber má být mesiášem digi‑
tální nestrannosti, který z autodopravy konečně vyžene 
zapšklé taxikáře. Cena je daná předem, řidiče hod‑
notí zákazníci, vše je přehledně a neovlivnitelně vidi‑
telné a objektivní. Zaměstnanec jménem Mansour ale 
vidí tuhle digitální oázu trochu jinak. Hlavně proto, že je 
opravdu do posledního detailu digitální. Osobní údaje 
řidiče se naládují do systému, algoritmus je přechroustá 
a od té chvíle rozhoduje o veškerých aspektech jeho pro‑
fesního života. Určí, za jakých podmínek si může půjčit 
na nové auto a jaké procento dostane z jízdného. Zvýší 
hlas na ožralého zákazníka, ten ho osolí v hodnotícím sys‑
tému a najednou je bez práce, protože průměr hodno‑
cení spadne pod 4,7 hvězdičky. Jakmile se tak stane, má 
smůlu. Odvolání neexistuje, nikdo s ním o ničem nedisku‑
tuje, protože komunikace se odehrává výhradně pomocí 
e‑mailů a smsek. A vůbec, počítače jsou nestranné, a proto 
nemají zapotřebí diskutovat.

#Mansourův příběh vzbudil tolik pozornosti proto, že 
se v něm odrazil zhuštěný obraz našeho počítači ovláda‑
ného světa, a našla se spousta dalších lidí, kteří ho nevidí 
nijak růžově. Uchazeči o práci jsou dnes standardně hod‑
noceni pomocí softwarů třídících standardizované živo‑
topisy a nikdo si nemůže být jist, že ten jejich z nějakého 
důvodu nehodí do koše. Online obchodníci žijí v neustá‑
lém ohrožení, že jejich aktivity algoritmy Googlu vyhod‑
notí jako spam a shodí je ve vyhledávači na pořadí, kam se 

body

body

html

POČÍTAČ NÁS 
ROZDĚLÍ 

NA JEDNIČKY 
A NULY

www.wikipedia.cz
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#Na druhé straně zeměkoule zase v té době náš rodák 
Ray Kroc vymýšlel dokonalý algoritmus výroby a serví-
rování hamburgerů. V roce 1980 publikoval vinař Orley 
Ashenfelter brožurku, ve které na základě rozboru statis-
tik předpověděl, které ročníky bordeaux se v budoucnu 
nejvíce zhodnotí. Manažer baseballového týmu Oakland 
Athletics Billy Beane zase nabíral hráče ne podle intuice 
a trenérské moudrosti, ale podle suchých statistik úspěš-
nosti. V 19. století doktor Ignaz Semmelweis upozorňoval 
kolegy, že by si před operacemi měli mýt ruce, a doklá-
dal to přehledy záznamů o přeživších pacientech. Podob-
ných vizionářů byla spousta a všem se bez výjimky jejich 
kolegové vysmívali. Dokud se neukázalo, že jejich nezá-
živné cifršpiónství má stoprocentně pravdu.  

#Pokud mohly být užitečné soubory čísel sestavo-
vané chybujícím člověkem, proč by nám měly vadit ty 
samé procesy prováděné neomylnými počítači? Kritici 
naší závislosti na IT technologiích tvrdí, že už je toho 
prostě moc. Že obrovskou a čím dál tím větší součást 
našeho světa kontrolují procesy, které nevidíme a často 
ani nedokážeme odhalit. Jestli si chcete utvořit představu, 
jak se dnes obchoduje na burzách, zadejte si do YouTube 

heslo 10 Seconds of Extreme Trading. Na videu uvidíte 
zběsilý rej kmitajících znamének provádějících fi nanční 
transakce. Celé je to o to děsivější, že ten rej trvá tři a půl 
minuty. Tak moc bylo potřeba desetivteřinový záznam zpo-
malit, aby na něm bylo vůbec něco lidským okem vidět. 
Na podobné neúnavné robůtky se spoléháme prakticky 
ve všech oblastech našeho světa. Často o nich ani nevíme 
a jejich existenci si uvědomíme, až když se něco podělá. 
Třeba když na Amazonu občas vyskočí cena nějakého zasu-
tého cédéčka na miliony dolarů. Nebo, v horším případě, 
když zčistajasna zmizí kus světového fi nančního trhu a o pár 
minut později se zase objeví. />

 JAKÝ BIJÁK SE VÁM BUDE LÍBIT
< To, že jsme na všudypřítomnost programů a algoritmů 
zapomněli, neznamená, že by jejich vliv byl zanedbatelný. 
Naopak. Rozhodují i o tom, o čem netušíme. Máte před-
placenou službu pro streamování fi lmů a seriálů Netfl ix? 
Jeho algoritmus s krásným jménem Pragmatický chaos roz-
hoduje o 60 % všech fi lmů, které streamovací gigant pro-
mítá. A kdo ty fi lmy natočil? Studia. A ta používají algoritmus 
fi rmy Epagogix, který jim určuje, jaké scénáře pustit  >

autor

<Každý algoritmus má v sobě kus člověka, který ho stvořil/>

Takhle vypadá Pragmatický 
algoritmus Netfl ixu, když 
ho nakreslíte. Je na něm 
znázorněna míra podobnosti 
u 5000 fi lmů. Filmy jsou body. 
Ty, které mají něco společného, 
podle toho, jak se při jejich 
výběru chovají uživatelé, jsou 
spojené linkami. U červené 
barvy není podobnost tak 
silná jako u žluté. A zároveň 
se snímky shlukují kolem 
společných témat, námětů, 
jmen herců nebo třeba 
režisérů. 

stojí za dokonalým 
algoritmem výroby 
a servírování 
hamburgrů.

Algoritmus vkusu

NETFLIX

Ray Kroc

Christopher Hefele

http://bit.ly/6YWhR3
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V roce 1998,

když začal 

fungovat Google, 

zažil denně 

v průměru 9800 

vyhledávání, 

v roce 2014

se tohle číslo 

nafouklo na

5,7 miliard. 

GOOGLE
Boxík Něco navíc

do výroby a kolik do nich investovat. A pozor, tady už 
nejde o lehce kvantifi kovatelné soubory čísel. Tady už se 
bavíme o umění, kultuře a lidské fantazii. Takže pokud 
chceme s uspokojením prohlásit, že z Epagogixu padají 
fajn fi lmy a algoritmy skládající hudbu produkují hezké 
písničky, musíme se zamyslet, kdo se komu přizpůso-
buje. Jestli ještě počítače vytváří produkty střižené nám 
na míru, anebo jestli už se my nepodřizujeme jejich 
vkusu. Nebo vkusu těch, kteří je stvořili./>

 V KAŽDÉM ROBOTU JE KUS ČLOVĚKA
< Na to, že jsou všudypřítomné programy dílem 
chybujících lidí, se často zapomíná. Ředitel personální 
fi rmy Jobaline Luis Salazar například hájil program hod-
notící kandidáty podle rozboru jejich hlasu slovy: „Jde 
o matematickou analýzu bez lidského zásahu a mate-
matika je slepá jako spravedlnost.“ Jenže spousta lidí to 
vidí úplně jinak. Poukazují na to, že ačkoliv jsou dnešní 
algoritmy obrovsky složité a propracované programy, 
pořád nejde o fyzikální zákony nebo neměnné pří-
rodní jevy. Jde pořád o nástroje, které vytvořil člověk. 
„A každý algoritmus má v sobě kus toho člověka, který 
ho stvořil,“ říká Kevin Slavin, který na rizika přeauto-
matizovaného světa dlouho a systematicky upozor-
ňuje. „Všechno to jsou lidské výtvory, za kterými stojí 
reálný člověk se subjektivním pohledem na to, jak svět 
funguje. Přesto se k nim chováme, jako by byly čistou 
matematikou.“ 

#Jak se vám žije s pocitem, že náš svět, naše životy 
a osudy jsou řízeny výtvory lidí, kterým jsme si zvykli 
říkat ajťáci? Kterým se smějeme, že jejich prací je radit 
lidem, ať si zrestartují počítač?/> <

console

Mapují náš mozek

body

html

Na Harvardu nyní 
s pomocí počítačů mapují 
náš mozek. Sto miliard 
buněk v mozku navzájem 
komunikuje. A my tak 
přemýšlíme. Vědci klíčové 
oblasti mozku zmapovali 
magnetickou rezonancí. 
Tahle barevná fotografi e 
je jedním z výsledků. 
Různé dráhy označují 
třemi různými barvami, 
pak pomocí počítačového 
algoritmu sledují spojení 
mezi neurony. Klasickými 
metodami bez využití 
počítačů by to trvalo 
několik roků. 

< Přesto se k nim
chováme, jako by byly 
čistou matematikou./>
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IT manager

Kolega Náš Ajťák

Ajťák hercem mrtvol

Startupista

Šroubovák

# Nejnižší IT hodnost. 
Automaticky ji získává 
člověk, který neuváženě 
pomůže kolegovi spravit 
zaseklý komp. Protože 
ví, kde najde tlačítko 
reset, už je navždy 
odborník a bude řešit 
vše od nefungující myši 
po spadlý server. Funkce 
se zbaví jedině tak, že ji 
předá někomu jinému, 
ochotnějšímu zmáčknout 
ten čudlík. 

# Človíček, který se 
vyskytuje převážně 
v co-workingových 
hubech, kde obchází 
sousedy a otravuje je 
otázkami typu: „Hele, 
využil bys appku, co by 
předehřívala prkýnko 
na záchodě?“ Když 
zrovna nesní o kanceláři 
v Silicon Valley, tak 
brainstormuje, obesílá 
„potenciální investory“ 
a mačká refresh 
na browseru, aby zjistil, 
jestli už si jeho poslední 
appku (zdarma) stáhlo 
aspoň 12 lidí. 

# Vyskytuje se 
v menších fi rmách. 
Většinou to bývá čerstvý 
absolvent nebo synovec 
jednoho z majitelů. Budí 
rozporuplné pocity. Je 
zašitý v zabordeleném 
kumbálu, kde se cpe 
pizzou, stahuje fi lmy, 
čumí na porno a bere 
za to víc než zasloužilý 
obchoďák. Na druhou 
stranu si ho ale všichni 
trochu nadbíhají. Nikdo 
totiž neví, kdy ho modrá 
obrazovka smrti vydá 
Ajťákovi na milost. 

#Vyšší odrůda prostého ajťáka, od něhož se odlišuje vizitkou a tendencí nosit sem 
tam kravatu (byť stále stejnou a s obrázkem Bendera z Futuramy). Většinou to 
bývá nešťastník, který má pod sebou partičku mladších kolegů. Ti se mu v bezpečí 
ajťáckého doupěte tlemí, že je kravaťák zaprodanec, který musí chodit na porady. 
Po nich mu vynadají, co to zase těm lamám zeshora nasliboval.

# Teprve patnáctiletý Nick D’Aloisio vytvořil algoritmus, který rozumí psanému 
textu a dokáže z něj vytáhnout to nejpodstatnější. Prodal ho za 30 milionů dolarů 
a stal se jedním z nejmladších milionářů vlastním přičiněním.

# Ofi ciální název zní 
pracovník technické 
neboli hardwarové 
podpory. Jeho práce 
spočívá v ploužení 
po fi rmě, kde učí lamy 
zasouvat USB klíče 
do slotů a vyměňuje 
prolité klávesnice. 

# Divoce vyhlížející typ 
s arzenálem desktopů, 
laptopů a palmtopů, 
do kterých buší 
nesrozumitelné znaky, 
závorky a obrácená 
lomítka. Vytrhnout 
ho může jen nějaká 
zásadní záležitost, jako 
je vyprávění o kolegyni, 
která prý jednou někomu 
poslala své telefonní číslo 
v bináru. 

# Správce sítě. Obávaná 
a ctěná postava, protože 
nikdo přesně netuší, co 
vlastně dělá, a každý 
se bojí, že mu potají 
čte maily a sleduje 
historii na internetu. 
Ve skutečnosti jde 
o plachého specialistu 
žijícího v neustálém 
strachu, že po něm 
někdo bude chtít, „aby 
mu spravil počítač“. 

< Ti se mu v bezpečí ajťáckého 
doupěte smějí, že je kravaťák
zaprodanec./>

IT ATLAS
# Chuck Lamb také 
kdysi pracoval v IT jako 
programátor. Ale pak 
už mu to asi začalo lézt 
na mozek a při sledování 
televizního seriálu 
s manželkou se rozhodl, 
že se proslaví jako herec. 
Ale sám uznal, že nemá 
talent, a vsadil na to, 
že bude herec mrtvol. 
Nacvičil a nafotil spoustu 
mrtvolných póz a umístil je 
na svůj web. Kupodivu se 
mu z několika štábů ozvali 
a dnes už má pravidelně 
své jméno v titulcích jako 
Dead Body Guy.  

Programátor Dráťák

Nenechte se mýlit televizí, která vám IT 
odborníky představuje jako šílence opakující 

donekonečna „Zkusil jste to vypnout 
a zapnout?“ Ve skutečnosti jde o velmi 
pestrou komunitu se spoustou poddruhů. 

Tým IT managera
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Slíbil nám, že nás nechá 
nahlédnout do tajností 

IT světa. Ale pod 
podmínkou, že zůstane 
tajný aspoň on. Dělat 

rozhovor s programátorem 
je složité, protože 
se každou chvíli 

dostanete do situace, 
kdy se jeho vyprávění 
ztrácí v překladu. Ty 
kousky, které normální 
smrtelník pochopí, jsou 
nicméně fascinující. 

SVĚT FUNGUJE 
V SYSTÉMU, 
KTERÝ JE 

TROCHU PUNK 

zadarmo k použití komunitě programátorů, co ten jazyk 
používá. Samozřejmě to tak nefunguje u všech fi rem, vět-
šinou to takhle mají společnosti, které samy pracují s open 
source programy. Dokonce se pořádají společné „hac-
katony“. Jedna fi rma půjčí kancl, obstará se jídlo a pití, 
sejdou se programátoři z různých fi rem a opravují bugy, 
tedy chyby, v open source softwaru, který používají.
< To bych pochopil, ale co lidi, kteří takové štěstí 
nemají? Ti z toho nemají nic než pocit z dobře
udělané práce?
Takhle: Kdyby mě to nebavilo, tak bych to nedělal. Navíc, 
když děláš kvalitní věci, tak budeš mít dobré jméno, což 
se vždycky vyplatí. Existuje například stránka github.com, 
kam lidé dávají své skripty a programy k použití a spo-
lupracují na open source projektech. Když se ucházíš 
o práci v technologické fi rmě, tak první, co udělají, je, že 
se podívají na github na tvoje  projekty, na to, kolik lidí 
tvou práci používá, v jaké komunitě jsi zapojený...

< Dá se popsat práce programátora tak,
aby ji pochopil člověk IT nepolíbený?
Ne. 
< OK, tak aspoň zhruba – třeba mi řekni, jestli se 
programy píšou všechny od začátku, nebo se skládají 
z nějakých předfabrikátů...
OK. V praxi vypadá ta práce velmi zhruba tak, že dostanu 
zadání, co má program dělat. Pak ho dekomponuji 
na menší a menší problémy a rozhoduji se, jak je řešit. 
Jestli budu psát něco nového, nebo jestli použiji řešení, 
které už někdo vymyslel. Pokud nedělám na něčem úplně 
novém, tak spíš volím tu druhou možnost. Není důvod 
psát znovu algoritmus na řazení čísel, když už je napsaný 
stokrát a je volně k dispozici. 
< Volně k dispozici? Proč by někdo
dával výsledky své práce zadarmo? 
Protože takhle svět IT funguje. Je to často hrozně 
nevděčná práce, protože na ní strávíš hodiny a hodiny 
a nakonec ještě dostaneš vynadáno od člověka, který 
tvůj výtvor použil – blbě – a nezafungoval mu tak, jak by 
chtěl. V programátorské komunitě ale pořád přetrvává 
pocit, že je to tak správně.
< Takže takový člověk přijde z práce, kde progra-
muje, sedne si k počítači a dalších pár hodin stráví
programováním. Za které nic nedostane. 
Jak kde. U spousty velkých fi rem typu Google, IBM, Twi-
tter, Facebook nebo Netfl ix je zvykem, že jejich špičkoví 
programátoři věnují část pracovní doby svým vlastním 
projektům, které pak dávají volně k dispozici ostatním. 
Třeba Guido van Rossum, který v 90. letech vytvořil  pro-
gramovací jazyk Python, šel pracovat do Googlu a měl 
přímo ve smlouvě, že část práce bude dělat pro Google 
a druhou polovinu bude udržovat Python, který dává 

bodyhtml
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< Kolem čeho se komunity vytváří?
Mají spoustu stupňů. Největší jsou kolem operačních sys-
témů a programovacích jazyků, které se pak dál dělí, třeba 
na frameworky – soustavy knihoven, a kolem každého fra-
meworku je soustředěná parta lidí. Třeba v Pythonu exis-
tuje minimálně deset frameworků, které dělají webové 
stránky. Lidi, co je spravují, mezi sebou soutěží, přebí-
rají od sebe nejlepší řešení a tlačí ten svůj úsek dopředu. 
< Kontroluje je někdo? 
Kontrolují se sami mezi sebou. O kódy se stará speciální 
systém, který zobrazuje, kdo a kde co změnil. Funguje to 
tak, že na opravě chyby nebo implementaci nové feature 
dělá parta lidí a každý může sedět třeba na jiném konci 
světa. Každý pracuje na svém kousku, a než ho zařadí 
zpátky do celého systému, jeho práci zkontroluje někdo 
z core týmu, což je pár lidí, kteří se starají o jádro pro-
gramu. Kdyby tam někdo chtěl dát chybný patch, tak ho 
tam prostě nepustí. Neříkám, že to takhle funguje všude, 
ale u velkých systémů tahle „peer review“ probíhá.

< Popravdě řečeno mám pořád trochu problém
uvěřit, že svět IT funguje takhle utopisticky. 
Ono to není tak, že jsou všichni zanícení perfekcionisti. 
Jsou party, které si dávají záležet na tom, aby jejich práce 
byla dobrá a lidi, kteří jejich výsledky používají, měli snad-
nou práci. Pak jsou ale taky komunity, které na to kašlou. 
To samé ale najdeš v jakémkoliv oboru. Máš pečlivého 
řemeslníka nebo fušera. 
< Nehádá se tahle komunita mezi sebou? 
Hádá se pořád. Smějeme se lidem kolem PHP, což je 
ohromně rozšířený, ale hrozně blbý jazyk, a 90 % lidí, co 
v něm dělají, jsou fušeři. Já v něm pracoval taky, takže to 
musím vědět. Lidem od Javy se zase ostatní posmívají, že 
všechno píšou strašně složitě. Nebo je hrozné, když se 
na určitý projekt nabalí příliš velká komunita lidí a člověk 
musí začít řešit jejich vzájemné vztahy. Třeba musí před-
vídat, že si nemůže vzít kus kódu od támhletoho progra-
mátora, protože ten se pohádal s jiným člověkem, který 
přispívá jiným kusem kódu, a oba by se mohli naštvat. 
Vlastně je občas vtipné sledovat, jak se party lidí shromáž-
děné kolem určitých produktů chovají a jak to chování 
ovlivňuje člověk, který ho naprogramoval a pustil do světa. 
< Třeba?
Třeba Linus Torvalds. Génius, který napsal Linux, zdarma 
šiřitelný systém, na kterém běží většina světových serverů. 
Přitom se chová jako nebetyčný arogant, který nemá pro-
blém méně schopného člověka veřejně zesměšnit a zne-
možnit. Python kolem sebe zase má hrozně otevřenou 
a vstřícnou partu lidí, která si hodně zakládá na rovných 
podmínkách pro všechny. 

< Takže, abych to zrekapituloval, programy, na kte-
rých je naše civilizace čím dál tím závislejší, tvoří par-
tičky lidí, kteří se znají z internetu a dohromady pilují 
nějaké kousky programů, které pak někdo jiný skládá 
dohromady? Nevím, jestli z toho nemám mít strach.  
No jasně, je to celé trochu punk. Tenhle systém ale fun-
guje od začátku, je v něm zakódovaná etika a nálada, která 
vládla na počátcích internetu. Nikdo tě nenutí něco psát 
a ty nikoho nenutíš, aby si od tebe něco kupoval. Prostě 
děláš to, co tě baví, a když v tom jsi dobrý, tak je ti odmě-
nou to, že tvou práci používají jiní lidé ke své práci. A pro-
kazatelně to funguje. Nedovedu si představit jiný systém, 
který by pracoval tak efektivně a spolehlivě.
< Vážně? Je svět programů, skriptů
a algoritmů spolehlivý? 
Nemůžeš se na to dívat očima člověka, který má doma 
laptop s Windows, které mu padají. To je zhruba tak 10 % 
IT světa, který těm zbývajícím 90 % kazí pověst. Bavíme 
se tu o trochu vyšší rovině. O systémech, na kterých běží 

banky, města, státy. Kdybych si měl střelit od boku, tak 
odhaduji, že tři čtvrtiny internetu a 90 % všech programů 
a softwaru, na kterém funguje svět, je postaveno na zákla-
dech vytvořených zadarmo lidmi, které to prostě baví. 
A jejich práce fakt poruchová není. Spousta fi nančních 
institucí třeba používá jazyk COBOL, který byl vyvinutý 
v 60. letech, dneska už ho pomalu nikdo neovládá, ale ty 
systémy prostě běží. Nikdo je třeba nerestartoval za pade-
sát let, co existují. 
< Pak ale jsou chvíle, kdy se něco pokazí a zmizne 
desetina burzy nebo spadne registr vozidel...
Jasně, když se bavíme o takhle velkých systémech, tak 
možnost chyby narůstá. Čím větší a náročnější programy 
jsou, tím důležitější je, aby na nich pracovali lidé, kteří 
rozumí své práci a dovedli posoudit, co mohou pou-
žít a jak. 
< A platí to? 
Jak kde. U velkých fi rem bývá problém, že do sestavování 
a správy systémů mluví spousta lidí, kteří nemají o pro-
gramování ani ponětí. Obchoďáci, accounti, manažeři. 
Navíc se často do výsledku promítají třeba smluvní vztahy 
s dodavateli komponent. Programátor dostane příkaz, že 
musí použít databázi, o které sice ví, že je špatná, že bude 
ve výsledku dělat problémy a že by bylo daleko snazší 
použít jinou, volně dostupnou, ale nemůže, protože fi rma 
si jednou koupila licenci a bude tedy výhradně používat 
jen jeden produkt. Já se proto velkým fi rmám vyhýbám 
jak čert kříži. Nemohl bych dělat na něčem, o čem vím, 
že to bude dělat problémy, jen proto, že mi to nadiktoval 
manažer, který ví o programování... víš co. /> <

<Nikdo je třeba nerestartoval za padesát let, co existují./>

Americká matematička, 
počítačová vědkyně 
a důstojnice 
námořnictva USA. 
Programovala první 
počítače a vyvinula 
první kompilátor pro 
programovací jazyk. 
Jako první žena získala 
hodnost kontraadmirála 
v záloze. A podílela 
se i na vytvoření 
programovacího 
jazyka COBOL, který 
bezchybně funguje 
dodnes.

Grace Hopperová
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I ALGORITMUS
SE UTNE

Reportér Scott Patterson jednou při-
rovnal svět řízený algoritmy k letu 

řízenému autopilotem. Ve většině pří-
padů je to pohoda, problém nastává, 
když se autopilot zblázní. Tahle ana-
logie je navíc ještě velmi optimis-
tická. Naše letadlo se totiž pohybuje 
takovou rychlostí, že na lidskou kon-

trolu často prostě nezbývá čas. 

< Paní Catherine Taylorová z Arkansasu se jednoho 
dne začala ucházet o práci v místní pobočce Červe-
ného kříže. Když byla přes svou kvalifi kaci odmít-
nuta, začala se vyptávat a nakonec se dopátrala až 
k jí naprosto neznámé fi rmě ChoicePoint, která Červe-
nému kříži poskytovala personální poradenství. Ve své 
složce našla upozornění, že byla stíhána za výrobu 
a distribuci metamfetaminu. Když Catherine namí-
tala, že nikdy drogy nevařila, nikdo se s ní nehodlal 
bavit. Najala si tedy právníka, který zjistil, že počíta-
čový systém zaměnil její profi l s jinou osobou stejného 
jména (když se jmenujete Kateřina Krejčí, může se to 
stát). Bohužel také zjistil, že se stejná chyba dostala 
do záznamů dalších deseti společností obchodujících 
s osobními daty. Díky prosté počítačové chybě měla 
Catherine naprosto nulovou možnost získat zaměst-
nání, dostat půjčku nebo si pronajmout byt. Celá věc 
skončila u soudu a trvalo léta, než ji databáze přestaly 
označovat za nepřijatelnou osobu. />

 ZMIZELA DESETINA EKONOMIKY
< Obchodování na burze se už dávno neode-

hrává v místnosti plné 
křičících pánů. Pře-
sunulo se do  světa 
jedniček a nul a čím 
dál tím větší objemy 
obchodu zajišťuje 
takzvané vysokofre-
kvenční obchodování. 
Každá nanosekunda 

Flickr, jestli to náhodou nevíte, je komunitní web specializovaný 
na sdílení fotografi í. Vyhledávání v jeho databázích usnadňují 
popisky (říká se jim „tagy“), kterými je autoři označují. Aby vyhověl 
uživatelům, kteří jsou moc líní své fotky tagovat, zavedl Flickr vloni 
na jaře systém, který šmejdí po nahraných snímcích a označuje 
je automaticky. Flikří robůtek se ale během služby pravděpodobně 
zbláznil a stovky fotek označil dost podivnými tagy. Například 
portrét afroamerického streetworkera označil slovy: černobílý, monochrom, 
zvíře a lidoop. Stejné tagy přiřknul blonďaté modrooké maratonkyni, 
takže pravděpodobně nejde o rasistický algoritmus, ale když se zděšení 
administrátoři pustili po jeho stopách, zjistili, že paseky nadělal dost. 
Označit fotku vjezdu do koncentračního tábora nálepkou „sport“ 
a „tělocvična“ je fakt síla.

Robůtek / Tagy / Flickr / chyba

Home You Organize Contacts

html html
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HEKNI MĚ

O téměř neomezených schopnostech šikov-
ných ajťáků se nedávno přesvěd-

čil Američan Kevin Roose, který ze 
zvědavosti požádal dva hackery, aby se 

mu zkusili nabourat do počítače. 

Měl jen dvě podmínky. Aby ho ne-
připravili o peníze a nezveřejnili jeho 
soukromé informace. Když se akce 
rozjela, nestačil se Roose divit.

#Použili sociální inženýrství (ma-
nipulace lidí za účelem získání tajných 
informací) a zákeřný software. „Kdyby 
chtěli, mohli by mi způsobit nepopsa-
telnou škodu – zruinovat mé konto, 
smazat všechny fotografi e, videa 
a další důležitá data z počítače. Mohli 
proti mně použít má tajemství a zničit 
mi reputaci v  zaměstnání. Mohli by 
zkrátka cokoli,“ popisuje Roose.

#Hackeři na  něj během několika 
dní sesbírali třináctistránkový spis 
plný informací o jeho životě. Všechno 
zjistili ze sociálních sítí a dalších účtů, 

do kterých se nabourali. Použili i cíle-
ný e-mailový podvod, při němž jejich 
oběť otevřela škodlivý soubor a hacke-
ři získali naprostou kontrolu nad jeho 
počítačem. Každé dvě minuty ho pak 
fotili přes web kameru, manipulovali 
s  jeho účtem a  získali všechna jeho 
hesla. Když na  něj počítač při práci 
promluvil a sdělil mu, že vypadá znu-
děně, bylo to už strašidelné.

#Hackerka Jessica Clarková se do-
konce vydávala za  Roosovu manželku. 
Získala dohled nad jeho bankovním 
účtem a  vyřizovala za  něj hovory 
s  operátorem. Vše je ke  zhlédnutí 
na YouTube. Mrkněte, co všechno může 
udělat s  vaším životem schopný ajťák, 
když se mu náhodou zachce. <

rozhoduje o miliardách a obchodování obstarávají 
na člověku nezávislé algoritmy. Jak podotkl odbor-
ník na nové technologie Kevin Slavin: „Vše, co nám 
zůstalo, je obrazovka a červené tlačítko s nápisem 
STOP.“ Ani to ale nezaručuje bezpečí. 6. května 2010 
se ve tři čtvrtě na tři najednou propadly největší bur-
zovní indexy o děsivých 9 % a celý fi nanční svět zůstal 
zírat s otevřenou pusou. O dvacet (panických) minut 
později se desetina světové ekonomiky opět zničeho-
nic objevila a makléři se přestali věšet na kravatách. 
Dodnes se přesně neví, co se stalo. Zbylo jen jméno 
Flash Crash of 2:45. />

 BITVA HLÍDAČŮ CEN
< Internetové obchodní domy a aukční síně se s chy-
bujícími algoritmy potýkají celkem často. Jejich ceno-
vou politiku totiž zabezpečují automatické systémy, 
které sledují popularitu různých druhů zboží a neu-
stále upravují jejich ceny. Artikl, po kterém je poptávka, 
může během dne klidně desetkrát zdražit, ležáky 
naopak zlevňují. Problém nastane, když se na stejné 
platformě do sebe zakousnou dva robůtci a začnou 
spolu soupeřit. Někdy to vede k legračním případům, 
například na Amazonu se jeden čas prodávala knížka 
o mouchách za 23 698 655 dolarů a 93 centů plus 
poštovné. Horší varianta nastane, když oba hlídači 

sveřepě trvají na tom, že jejich sekce bude ta nejlev-
nější. V tom případě může nastat takzvaný „závod 
ke dnu“, kdy jdou ceny nekontrolovatelně dolů a drob-
ným obchodníkům napojeným na velké prodejní sys-
témy zbudou jen oči pro pláč. Stalo se to například 
před Vánocemi v roce 2014, kdy byly na Amazonu 
najednou k dostání desítky druhů zboží – od sluchá-
tek po luxusní matrace – po jednom centu. Obchodní 
podmínky Amazonu navíc garantují, že jakmile zákaz-
ník ukončí transakci, musí zboží za zobrazenou cenu 
opravdu dostat. Za chybu v algoritmu RepricerEx-
press tak desítky drobných obchodníků zaplatily sta-
tisícovými ztrátami. /> <

HEKNI MĚHEKNI MĚ

w
w
w
.
y
o
u
t
u
b
e
.
c
o
m
/
u
s
e
r
/
t
h
i
s
i
s
f
u
s
i
o
n

html

<...na Amazonu byly 
najednou k dostání 
desítky druhů zboží - 
od sluchátek po luxusní 
matrace – po jednom 
centu./>
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<Noviny jsme začali považovat 
za něco víc než za zábavné čtení až 
poté, co jsme si všimli, že hromadné 
vstřebávání informací ovlivňuje lid-
ské chování a uvažování. Zrodila se 
novinářská etika a kontrola toho, co 
se otiskne. Tedy přesně to, co dnes 
na internetu chybí. 

#„No a co?“ řeknete si možná. 
„Aspoň si můžu svobodně najít 
jakékoliv informace a žádný editor 
mi nebude určovat, co mám číst.“ 
Podle Parisera a  dalších znalců 
zákulisí online prostředí je ale svo-
boda informací na internetu pou-
hou iluzí. Asi už jste si všimli, že 
vám Facebook nezobrazuje sta-
tusy všech vašich kamarádů a už 
zdaleka ne dění na desítkách strá-
nek, které jste kdy „lajkli“. Za výběr 
toho, co se vám zobrazuje, mohou 
algoritmy Facebooku, které neu-
stále vytváří a upravují váš osobní 
profil a krmí váš newsfeed zprávami, 
které se vám podle nich líbí. Což je 
logické, protože čím víc budete 
na Facebooku spokojeni, tím víc 
času na něm budete trávit a  tím 

html
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ElementsStart Console

Aktivista Eli Pariser 
přirovnal ve své TED 
přednášce současný 
internet k rané 

novinařině na začátku 
20. století. Noviny se 
tehdy vydávaly pouze 
s cílem prodat co 

nejvíce výtisků a tak 
editoři podle toho 
vybírali obsah. Není 
náhoda, že největším 
úspěchem téhle éry 

novinařiny nebylo zvýšení 
obecné informovanosti, 

ale stvoření Jacka 
Rozparovače. 

SVĚT VÁM 
UŠIJEME 
NA MÍRU

html







html 

víc reklam během prokrastinování 
zhlédnete. Do trochu jiné roviny se 
dostaneme, když tuto samou filtraci 
informací provádí vyhledávače v bez-
břehém světě internetu. 

#Když dva lidé zgooglují stejný 
výraz, každý dostane jiný výsledek. 
Nemusí jít o lidi z jiných částí světa, 
stačí si půjčit laptop vašich rodičů. 
Podle Eli Parisera Google neustále 
sleduje a analyzuje 57 různých uka-
zatelů, podle kterých vytváří váš 
osobní profil. Patří k nim místo, pou-
žívaný prohlížeč, značka počítače 
a další detaily, podle kterých upra-
vuje vyhledávací výsledky. Takzvanou 

personalizací se zabývá řada firem, 
které pracují plus mínus pro kaž-
dého, kdo na internetu něco zna-
mená. Je celkem jedno, jestli svůj 
přehled o světě čerpáte z Yahoo 
News, Huffington Post, nebo si 
všechno googlíte. Nikdy si nebudete 
jisti, jestli získáváte informace, které 
chcete, nebo informace, o kterých 
někdo soudí, že se vám budou líbit. 

#Eric Schmidt, dlouholetý šéf 
Googlu a jeden z nejvlivnějších lidí 
IT světa, s trochu varovným pod-
tónem prohlásil, že: „Technologie 
cílení obsahu bude zanedlouho tak 
silná, že bude složité najít cokoliv, co 
pro vás nebylo nějakým způsobem 
předpřipraveno.“ 

#Eli Pariser varuje, že fungování 
v takovém prostředí nás bude čím 
dál tím víc uzavírat do  informač-
ních bublin, kam prosáknou pouze 
zprávy vyfiltrované podle našeho 
osobního vkusu. Navíc budeme 
mít jen omezenou možnost ovliv-
nit, které informace se do naší bub-
liny dostanou. 

#Ořezávání „nechtěných“ infor-
mací totiž neprovádí editor novin, 
kterému můžeme napsat naštvaný 
dopis, ale jakýsi anonymní virtuální 
robot. Fakt ovšem je, že ten robot 
vytváří náš profil přesně podle 
našeho chování na internetu. 

#Takže si za to vlastně můžeme 
sami a možná je to všechno jedno. 
Eric Schmidt totiž hned po varo-
vání před neexistencí objektivního 
vyhledávání prohlásil, že éra vyhle-
dávačů jako zdroje informací už 
stejně brzy skončí: „Myslím si, že lidé 
nebudou chtít po Googlu odpověď 
na své otázky,“ řekl doslova. „Budou 
po něm chtít radu, co mají dělat.“/>
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Vynálezci a zakladatelé Google, dnes šéfové Alphabet, pod který patří Google, YouTube, Chrome, Android a další 
fi rmy. Page se obklopoval počítači od svých šesti let a na univerzitě sestrojil inkoustovou tiskárnu z Lega. Brin zase 
rád otevírá zámky bez klíčů takzvaným vyháčkováním a má slabost pro akrobacii na visuté hrazdě.

Investoři, kteří v letech 2005–2009 rozdali miliony dolarů mezi 45 startupů, ze kterých se pak vylíhnul například 
Twitter. Andreessen se stal ajťákem kvůli tomu, že mu nešlo studium elektrotechniky. Usínal totiž při hodinách. 
Zpočátku si vydělával sedm dolarů za hodinu, jedl jen Skittles a pil Mountain Dew. Horowitz pro změnu rád bloguje 
a miluje rap. Sám dokonce píše a nahrává hip-hopové songy.

první/liga-IT
Když si projdete žebříčky Top 50 nejvlivnějších 
lidí světa, které vyhlašují Bloomberg, Time, Forbes 
a další, zjistíte, že minimálně pětina ze současných 
světových leaderů se rekrutuje ze světa IT. 

Tim Cook

Reid Hoffman

Jeff Bezos

Bill Gates

Robin Li

Satya Nadella

Neofi ciální vládce Silicon Valley, který má prsty ve všech sociálních sítích, fi nancoval vznik Facebooku, Groupon 
a AirBnB, založil PayPal a LinkedIn a věnuje se mikrofi nancování malých podniků ve třetím světě. Tenhle obézní 
fi lantrop miluje hru Osadníci z Katanu a má pět mobilů. Nechce mít děti, protože by na ně neměl čas.

Zakladatel Microsoftu dokázal svými charitativními projekty zrealizovat frázi „měníme svět k lepšímu“. Gates ale 
nebyl vždycky jen milý nerd. Jednou ho zadrželi za jízdu na červenou a bez řidičáku. I přesto, že je nejbohatším 
mužem planety, svým třem dětem chce odkázat „jen“ deset milionů dolarů.

Šéf Microsoftu, který před tím pracoval na přesunu nejrozšířenějšího operačního systému do Cloudu. Ať už to 
znamená cokoliv. Je to vzdělanec, který miluje absolvování online kurzů (třeba z neurovědy), má slabost pro 
sladkosti a svoji manželku, s níž vydržel už od střední školy.
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Larry Ellison

Nástupce jablíčkářského gurua Steva Jobse, který dokázal, že to jde i bez gurua a jeho hysteráků. Vyrostl v rodině 
chudého zaměstnance loděnice a žije sám v malém bytě se zahrádkou. Milovník sportu a ekologie hodně čte 
a vysedává se svými zaměstnanci v kavárně. Cook vstává před svítáním – o půl páté už odepisuje na maily.

Amazon. Jeden z mála zakladatelů velkých online podniků, který fi rmu dodnes řídí a tlačí kupředu. Dává důraz 
na malé týmy – pokud tým nenakrmí dvěma pizzami, je na něj už moc velký. Každý jeho zaměstnanec navíc musí 
jednou za dva roky strávit dva dny v oddělení pro komunikaci s klienty.

Spoluzakladatel a šéf Baidu, což je čínská obdoba Googlu. Jeho rodiče pracovali v továrně, měli pět dětí a první 
kancelář, kterou si Li zařídil, byla v hotelovém pokoji.

Šéf Oracle, fi rmy, která vyvíjí a spravuje databázové systémy. S majetkem přes 40 miliard dolarů je osmým nejbo-
hatším člověkem na světě. Peníze si tenhle čtyřikrát ženatý hédonista umí užívat. Má jachtu za 200 milionů dolarů, 
luxusní auta, obrovská letadla a ostrov na Havaji. Byl inspirací pro vznik postavy Tonyho Starka v Iron Manovi.

Ruth Porat

Finanční ředitelka Alphabet (holding, pod který Google od loňska spadá). Kromě toho sedí ve správních radách 
a poradních sborech institucí, jako je federální ministerstvo fi nancí USA. Pracovní telefonáty si tahle extrémní 
workoholička vyřizovala i z porodního sálu. A když ji bolela záda, prezentovala manažerům ležící na stole. Do práce 
chodila i během léčby rakoviny prsu a domů se chodila jen sprchovat.

Sergey Brin
Larry Page

Ben Horowitz
Marc Andreessen
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V Česku není podle 
posledních statistik ani 
deset procent ajťaček. To 
se snaží změnit organizace 

Czechitas. Patří mezi 
ně i Pavla Randáková - 
studentka pedagogiky, 

která totálně změnila svou 
kariéru a pracuje jako 

ajťačka. Mimo jiné testuje 
software možná právě vašeho 
univerzitního informačního 
systému. A hraje lakros.

< Co vás na tomhle oboru baví?
Na začátku to byla výzva, jestli můžu pracovat v IT, i když 
jsem nestudovala informatiku. Teď svoji práci zbožňuju 
a nechystám se ji měnit. Baví mě, že je vše stavěné na fak-
tech a nemůžeme si říct, že pravděpodobně něco vyjde. 
< Jak se pracuje v ryze mužském prostředí?
Skvěle. Rozumíme si. Asi takhle – odpovídají vaši kole-
gové na maily radši chlapům, nebo umanutým zrzkám? 
< Asi neplatí, že většina ajťáků nosí ponožky do san-
dálů a od rána do večera pije Red Bull. Chtěla byste 
přítele z IT? 
Jasně, že jo. Většina ajťáků, které znám, sportuje. Chodí 
skvěle oblékaní a mají zajímavé koníčky. Při jaké jiné pro-
fesi můžete pracovat z jakéhokoli místa na Zemi?
< Jaký stereotyp vás dokáže zvednout ze židle?
Stereotyp, že holky do IT nepatří. Ten se ostatně s Cze-
chitas snažíme odbourat.
< Stává se, že se budoucí studentky raději 
rozhodnou pro jiný obor, protože mají pocit, 
že k počítači nepatří?
Určitě ano. Hlavně nevidí, kam až ICT (informační a komu-
nikační technologie) zasahuje. Kolik holek na střední ví, že 
se může živit třeba testováním počítačových her?
< Co do IT přináší ženský element? 
Jiný úhel pohledu, jiné myšlení. Kdo nejlépe ví, jak má 
vypadat e-shop s oblečením? Nerada bych generalizo-
vala heslem jako pečlivost.

< Když ředitel firmy shání nového ajťáka, 
vybere si raději muže, nebo ženu?
Vybere si podle dovedností a zkušeností. Myslím, že 
pohlaví nerozhoduje. Na druhou stranu v dnešní době 
můžou chtít ředitelé rozředit mužský kolektiv a spíš vez-
mou holku. 
< Dnes už snad všechno řídí počítače. Není to 
až strašidelné? Uvědomujete si moc IT? 
Jasně, že uvědomuju. Minimálně u našich produktů vím 
dopředu, co se vyvíjí. Je cool být u zdroje. Moc mě to 
neděsí. Podívejte se na fungování Estonska. Daňové při-
znání vyplníte za pár minut. Jediné, co tam nemůžete 
udělat online, jsou svatby, rozvody a prodeje majetku. 
To chceme taky, ne? /> <

body

Vzdělává a inspiruje  
ženy v informačních 
technologiích a buduje 
komunitu těch, které 
IT zajímá. Organizuje 
workshopy, které se 
zaměřují na konkrétní 
technologie nebo 
znalosti.

Organizace

CZECHITAS

Perex Něco na úvod

bodyhtml

HOLKY NEPATŘÍ 
MEZI AJŤÁKY? 
STEREOTYP! 
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CO DĚLÁ IT S NAŠÍM MYŠLENÍM? 

< Garry Small
psychiatr /> 

< Garry Small
psychiatr/> 

< Jamais Cascio
futurolog />

< Nicholas Carr
spisovatel />

CARR vs CASCIO 

Používání vyhledávače zvyšuje akti-
vitu v těch částech mozku, které jsou 
odpovědné za rozhodovací procesy, 
komplexní logické myšlení a vidění. 
A čím víc googlujeme, tím silněji na tuto 
činnost náš mozek reaguje.

Psychiatr Garry Small odřízl skupinu 
teenagerů na pět dní od všech 
moderních udělátek. Ta, donucena 
ke vzájemné interakci, vykazovala 
i po ukončení experimentu zvýšenou 
sociální a emoční inteligenci. „Dokazuje 
to, že jsme schopni donutit mozek, aby 
si na tyhle zapomenuté dovednosti zase 
vzpomněl. Nic není ztraceno na věky,“ 
uzavírá.

Internet je pro mozek něco jako 
all-you-can-eat jídelna a vyhledávače 
jsou jeho jídelním lístkem. Dávají nám 
přesně to, co chceme, a proto je tak 
těžké přestat se cpát. 

Stáváme se jednotkami na zpracování 
signálu, které místo myšlení nasávají 
vykloubené kousky informací do krát-
kodobé paměti. Snižuje se naše schop-
nost koncentrace, což mimovolně vede 
k takto roztroušenému strojovému 
myšlení. A pak se stane, že v obchodě 
neprodají důchodci víno, když nemá 
občanku. Trendem je systematické 
vyhledávání faktů a jejich papouškování 
namísto formulování našich vlastních 
jedinečných myšlenek. 

Problém není v tom, že máme u nosu 
příliš mnoho informací, ale v tom, že 
naše nástroje pro jejich zpracování jsou 
stále v plenkách. Technologie, kterých 
se pan Carr tolik bojí, vznikly právě 
proto, aby nám pomohly získat kon-
trolu nad přílivem dat a idejí. Google 
ve skutečnosti nepředstavuje problém, 
ale začátek jeho řešení. 

Na Googlu najdeme všechno a zbytek si pamatuje mobil. 
A tak už podle výzkumu z Harvardu ani neznáme telefonní 

čísla a data narozenin našich blízkých. Společenský život 
vedeme na obrazovce. Co to dělá s naším myšlením?
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ŠŤASTNÉ NIC
Poušť je symbolem smrti a zmaru. Voda je tu stejně cenná jako stín. 

Čeká vás jen horko a najdete tu žalostně málo věcí, které by vám 
pomohly k přežití. Někomu se tu ale přesto líbí. Fotograf Yurian 
Quintanas Nobel se vydal do kalifornské pouště a v sérii Happy 

Nothing zachytil život těch, kteří to mají v poušti rádi.

Foto: Yurian Quintanas Nobel / www.yurianquintanas.com
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25

Ž ijí tu důchodci, váleční veteráni, 
bývalí vězni nebo lidé, kteří se 
prostě rozhodli stranit společen-
ského mumraje. V městech, kudy 

Yurian putoval, netekla voda, domy se rozpa-
daly, ulice nikdo neudržoval a rozhodně tam 
nenašel supermarkety nebo zábavní podniky. 
I přesto to tu místní nazývají rájem. 
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Konzum, soutěživost 
a úspěch jsou ve vyspělém 
světě symboly štěstí. Ale 
je to vůbec štěstí? Jsme 
tím spokojenější, čím víc 
materiálních věcí máme?
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V policejním vyšetřovacím týmu najdete 
spoustu profesí. Tomáš Doubek, forenzní 
fotograf a znalec Kriminalistického 
ústavu, tvrdí, že na televizní seriál o jeho 
profesi by nikdo nekoukal. No nám to 
tedy zase taková nuda nepřijde.  

Text: Petr Toman Foto: Michael Kratochvíl

tedy zase taková nuda nepřijde.  

Text: Petr Toman Foto: Michael Kratochvíl
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víc času na přemýšlení. Ze smrti ale člověk otupí. Před 
deseti lety se mi o mordech občas i zdálo, teď už jen výji-
mečně. Daleko víc mi vadí dětské porno. Analyzovat fotky, 
na kterých jsou děti ve věku mé dcery, to není zrovna pří-
jemná práce. Ale jak jsme se bavili – jsem znalec a ode 
mě se chce zjistit, kdo a kdy to fotil, jakým přístrojem. 
Oddělit ty dva světy je nutné, nesmím to brát osobně.  
V každé správné detektivce se od mrtvoly
jde rovnou do baru. Chodíte taky na panáka?
Jasně, to je nutnost. Potřebujeme závoru, mentální dezin-
fekci, abychom si práci netáhli v hlavě domů. Dokonce si 
ještě pamatuji dobu, kdy se u policie po návratu od nějaké 
chuťovky proplácel rum. Teď máme striktní prohibici, ale 
v baru po práci občas skončíme. Je to potřeba a je dobré 
tmelit kolektiv.
Nosíte si v hlavě nějaký zážitek z práce,
který jen tak nezmizí?
Když jsem začínal, došlo v Prokopském údolí ke znásil-
nění a vraždě. Dělám tuhle práci přes dvacet let, to člo-
věk leccos vidí a dost otrne, ale stejně si pořád pamatuju, 
jak nad tou holkou visel na stromě použitý prezervativ. 

Není potom práce v ateliéru nebo u mikroskopu 
nuda? 
Rozhodně ne. My pracujeme pro všechny znalce Krimi-
nalistického ústavu, příkladem pro balistiky, antropology, 
genetiky, protože všichni potřebují dokumentaci stop, 
ke kterým dělají znalecké posudky. A když práci odfl áknu 
a na fotce kvůli tomu nebudou čitelné všechny stopy, 
může další expert udělat chybu, která rozhodne o něčí 
vině nebo nevině. Žádná nuda, je to zodpovědná práce.
Zkusme ještě pár příkladů. Pořád ještě váhám,
co forenzní fotograf vlastně dělá.
Fotíme důkazní materiály, které jsou potřeba k dokumen-
taci znaleckých zkoumání. To může být kůže, mršina, otisk 
boty, kus skla, opravdu cokoliv. 
K tomu děláme znaleckou činnost a analýzy fotografi cké 
techniky a materiálů. Podle markantních znaků v algorit-
mech procesorů jsme schopní určit podrobnosti o vzniku 
snímku. Dokážeme zjistit úhly, velikosti a vzdálenosti 
objektů na fotografi i, také zkoumáme autenticitu – když 
někdo tvrdí: „To nejsem já, to je montáž!” – tak je na nás 
dokázat, jestli na fotce vážně je, nebo ho tam někdo při-
dal ve Photoshopu.

 dyž se vás někdo v hospodě ptá, 
jestli fotíte nabourané blatníky, 
nebo mrtvoly, co odpovíte?
Ani jedno, ani druhé. Běžné bou-
račky si fotí dopravní policie a mrt-
voly zase ohledává a fotí technik 
výjezdové skupiny. My pracujeme 
víc v ateliéru nebo u počítače.
Fakt? Myslel jsem, že půjde 
o rozhovor s profíkem, pro kte-

rého jsou výjezdy k vraždám rutinou.
Musíme rozlišovat běžnou technickou fotografi i a spe-
ciální fotografické práce. Fotograf Kriminalistického 
ústavu je znalec a specialista, pracuje na věcech, na které 
nemá technik běžného výjezdu znalosti, vybavení ani čas, 
protože má na místě činu své práce nad hlavu. My mordy 
fotíme také, ale až v případě, kdy vyšetřovatel nebo znalec 
potřebuje některé specialitky. Třeba sférickou nebo letec-
kou fotografi i. Takže blatníky nebo části mrtvol – kosti, 
lebky, tkáně – fotíme také, ale jen když je to potřeba pro 
znalecké zkoumání. 

Na místa vražd se tedy dostanete. Vždycky mě zají-
malo, jestli mají něco společného.
Je to možné. Kdysi jsem se dostal k domovní prohlídce 
bytu, ve kterém se předávkoval narkoman. Byla tam i jeho 
holka a ta nám tvrdila, že ten kluk tam pořád je, že ho vidí. 
A já měl takový divný pocit... prostě jsem o něm věděl. 
Přitom už byl na cestě do mrazáku.  
Když jsem poprvé fotil v márnici, úplně jsem se scho-
val za foťák. Byla to sebeobrana před tím, co jsem 
viděl. Máte to podobně?
Ano. Když fotím nějakou morbiditu, dívám se přes hledá-
ček a soustředím se jen na výsledek. Je třeba nafotit mozek 
vyndaný z hlavy? Tak fotím mozek. Nebo játra někoho, 
kdo se uchlastal, předávkoval, tak fotím játra. Dál nad tím 
nepřemýšlím, zajímat mě musí jen řemeslo – jestli mám 
správnou expozici, kompozici, zacloněný objektiv...  Co 
se děje kolem, jsou jen kulisy. Jestli se mi dělá špatně 
nad rozplácnutou mrtvolou nebo visím pod vrtulníkem 
sto metrů nad zemí není podstatné, počítá se výsledek. 
Proto jsme profesionálové. 
Dobře, ale ty fotky pak musíte zpracovat v počítači
a to už děláte v ústavu, kde se za foťák neschováte. 
Někdy je to horší než být na místě vraždy, to je pravda. 
Ty fotky musím vyvolat, upravit, takže je mám pořád 
na očích, a co si budeme povídat, před monitorem je 

Když jsem začínal, došlo v Prokopském údolí ke znásil-
nění a vraždě. Dělám tuhle práci přes dvacet let, to člo-
věk leccos vidí a dost otrne, ale stejně si pořád pamatuju, 
jak nad tou holkou visel na stromě použitý prezervativ. 

Není potom práce v ateliéru nebo u mikroskopu 
nuda? 
Rozhodně ne. My pracujeme pro všechny znalce Krimi-
nalistického ústavu, příkladem pro balistiky, antropology, 

potřebuje některé specialitky. Třeba sférickou nebo letec-
kou fotografi i. Takže blatníky nebo části mrtvol – kosti, 
lebky, tkáně – fotíme také, ale jen když je to potřeba pro 
znalecké zkoumání. 

Na místa vražd se tedy dostanete. Vždycky mě zají-
malo, jestli mají něco společného.
Je to možné. Kdysi jsem se dostal k domovní prohlídce 
bytu, ve kterém se předávkoval narkoman. Byla tam i jeho 
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Mluvil jste o sférickém snímání,
to je něco jako Google Street View?
Laicky řečeno ano. Používáme speciální kameru, kterou 
se nechá nasnímat místo činu tak, že je pak možné v počí-
tači procházet domy, rozhlížet se a otáčet.
Takže něco jako počítačová střílečka? 
Ano. Ta kamera má navíc dynamický rozsah dvaatřiceti 
clon. Když třeba nasnímáme sklep, kde došlo k vraždě, 
a je tam okénko s denním světlem, tak uvidíte detaily 
ve stínech sklepa a zároveň se podíváte, jestli byla obloha 
zatažená, nebo bylo slunečno. Jde o techniku za miliony. 
Dá se při bádání v ústavu zažít něco vtipného?
Spíš jsou to bizarnosti, jako když se nám dostane do ruky 

paměťová karta s nějakou pikantností pro dospělé – slečna 
tvrdí, že ji někdo nafotil nahatou a že s tím nesouhlasila 
a nevěděla o tom, a ten někdo tvrdí, že o tom rozhodně 
věděla a souhlasila. My se potom pokusíme obnovit i sma-
zané fotky, protože ty mohou potvrdit jednu nebo dru-
hou verzi, a nestačíme se divit, čím se lidé baví. 
Čím se lidé baví?
Kriminalistický znalec je vázán mlčenlivostí, takže bohu-
žel, na to vám neodpovím. Ale Knofl íkáře jste viděl, ne?
Nezatahují se nad vaší profesí mraky? Slušný foťák má 
přeci kdejaký mobil.
Foťák v kapse z nikoho fotografa neudělá. Jde o znalosti 
a zkušenosti. A profesionální fotka, která obstojí u soudu, 
má svá pravidla a technické požadavky a ty mobily nespl-
ňují. Takže o chleba se zatím nebojím.
Ale že by se k vám hrnuli absolventi FAMU,
asi také není pravidlem, ne?
Jasně, protože my děláme technickou fotografi i, žádné 
umění. A navíc jsme policajti. Získat někoho s fotogra-
fi ckým vzděláním není jednoduché.
A to je stigma, „být policajtem“? Jste přece
Kriminalistický ústav, mně to zní jako elita.
Stigma snad ne, k nám když se někdo hlásí, tak už ví, 
do čeho jde. Hodně lidí ale neprojde přes zdravotní, 
fyzické a hlavně psychologické testy. Můžete být >  

Foťák v kapse z nikoho 
fotografa neudělá. Jde 
o znalosti a zkušenosti. 

paměťová karta s nějakou pikantností pro dospělé – slečna 
tvrdí, že ji někdo nafotil nahatou a že s tím nesouhlasila 
a nevěděla o tom, a ten někdo tvrdí, že o tom rozhodně 
věděla a souhlasila. My se potom pokusíme obnovit i sma-

fotografa neudělá. Jde 
o znalosti a zkušenosti. 
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TOMÁŠ DOUBEK,
48 let, Praha

Vyučil se mechanikem 
optických přístrojů, 
vystudoval Policejní 
akademii. Od roku 1992 
pracuje pro Krimina-
listický ústav v Praze 
jako forenzní fotograf 
a kriminalistický znalec. 
Relaxuje na kole nebo 
v bazénu, rád cestuje. 
Nejlepší odpočinek 
od policejní práce jsou 
jeho tři dcery.  
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fotografi cký génius, ale když test zjistí, že neumíte být 
týmový hráč nebo jste přecitlivělý, tak máte smůlu.
V seriálu Clona byl policejní fotograf několikrát 
postřelený, zmlácený a podobně, ale jak vás poslou-
chám, vy služební zbraň asi nepotřebujete.
Střílečky si užívají jiní, my potřebujeme čas a klid na práci. 
Většinou někde mrzneme, čekáme, než se dostaneme 
na řadu, protože jsme jen malá součást policejního vyšet-
řovacího týmu a nemůžeme se plést ostatním pod nohy. 
Televizní seriály se o nás netočí, na to by nikdo nekoukal.
Máte v šuplíku projekt, kterým jednou vyhrajete 
Czech Press Photo? Jako fotograf se dostanete 
na atraktivní místa.
To opravdu nemám, ale neříkám, že mě výtvarná fotka 
nezajímá nebo že ji neudělám. Taková fotografi e dokáže 
pracovat s emocí, není to jen strohá policejní dokumen-
tace, ze které se odečítají rozměry.
Takovou fotografi i můžete u soudu použít?
Nejde pak už o ovlivňování?
Naopak. Kriminalistická dokumentace musí poskyt-
nout ucelený obraz toho, jak místo činu vypadalo, ale 
i jaké byly podmínky. Takže jde o kombinaci informace 
a vjemu. Vypnu blesky, odstraním čísla a fotím v přiroze-
ném světle to, co vidím. Nejde o ovlivňování, ale o rea-
litu. Jen není podaná tak stroze, jak vyžadují pravidla 
spisové dokumentace. 

Tomáši, není ta vaše práce nějak moc smutná?
Nebylo by lepší fotit modelky?
Někdy smutná je, ale naštěstí existuje zpětná vazba, 
která dává naší práci smysl. Jsou to pozůstalí, pro které 
je nesmírně důležité, aby se pachatel našel a byl právně 
potrestaný. Nebo lidé, kterým se díky práci znalců vrátí 
majetek. Kdyby tahle odezva nebyla, u kriminální policie 
by asi nikdo z těch, co znám, nepracoval.
Nepadá na vás někdy frustrace z výše trestů? 
Výše trestů je samozřejmě diskutabilní. Na tom se snad 
shodnou všichni, kteří musí vraždy a násilnosti vyšetřo-
vat. Neříkám, že vězení je hotel, ale když je po osmi letech 
vrah z vězení venku třeba za dobré chování... Nejde přece 
jen o smrt nebo bolest oběti, ale i o trauma pozůstalých. 
Oni s tím budou žít po zbytek života. Je to spravedlivé? 
Umíte se po dvaceti letech práce forenzního 
fotografa ještě smát?
Nedávno jsme si s kolegou na pitevně říkali, že jestli 
zemřeme během služebního výkonu, tak skončíme pod 
rukama těch borců, na které jsme právě koukali. Přišlo 
nám to vtipné, ale uznávám, že policejní humor je zvláštní. 
Jenže když se hrabete v tom nejhorším bahně společ-
nosti, ve vraždách, násilí, podvodech.... musíte si vybudo-
vat nějakou bariéru. Říká se, že hrobník musí být veselý, 
protože když je smutný, je do roka mrtvý. To platí i pro 
forenzního fotografa. <

fotografi cký génius, ale když test zjistí, že neumíte být 
týmový hráč nebo jste přecitlivělý, tak máte smůlu.
V seriálu Clona byl policejní fotograf několikrát 
postřelený, zmlácený a podobně, ale jak vás poslou-

Tomáši, není ta vaše práce nějak moc smutná?
Nebylo by lepší fotit modelky?
Někdy smutná je, ale naštěstí existuje zpětná vazba, 
která dává naší práci smysl. Jsou to pozůstalí, pro které 
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Akční nabídka platí do 30. 6. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 83 700 Kč. Volkswagen Golf Sportsvan Maraton Edition, cena 505 900 Kč, 
akontace: 202 360 Kč (40 %), poslední nerovnoměrná splátka: 202 360 Kč, 36x měs. splátka vč. pojištění vozu 4 673 Kč, úroková sazba: 2,99 % p. a., RPSN vč. poj.: 9,07 %. Poplatky za uzavření a vedení 
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 326 423 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 370 595 Kč. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím (5% spoluúčast) 
a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), věk pojistníka 46 let. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,9–5,6 l/100 km, 101–130 g/km. 
Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

www.maratonedition.cz

Volkswagen Golf Sportsvan Maraton Edition.
Nabídka, která u Vás zvítězí. 
Víme, že máloco se dokáže vyrovnat radosti z pohybu, a proto dlouhodobě podporujeme vytrvalostní běhání 
v Česku. Zároveň věříme, že Vám přinese radost i jízda v perfektně vybavených vozech up!, Polo, Golf, Golf Variant 
nebo Golf Sportsvan z řady Maraton Edition, navíc s prodlouženou zárukou na 5 let nebo 100 000 km. 
Díky financování od Volkswagen Financial Services získáte garanční prohlídku zdarma a komplexní pojištění včetně 
dalších výhod. Při výkupu starého vozu na protiúčet v programu Das WeltAuto navíc ušetříte až 30 000 Kč.

Na nic nečekejte a rozeběhněte se k nejbližšímu autorizovanému prodejci a vyberte si svého šampiona 
z nabídky Volkswagen Maraton Edition. Více na www.maratonedition.cz

Měsíční splátka 

již za 4 673 Kč

Cenové zvýhodnění až 83 700 Kč.

Měsíční splátka 

 4 673 Kč
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Máme je za roztomilá a inteligentní zvířata. Ve fi lmech hrají delfíni největší klaďase 
a všichni je máme tak nějak shodně rádi. No možná bychom si to ještě rozmysleli, 
pokud bychom o těchhle milých kytovcích věděli víc. Třebo to, že by nás nejradši 
zatáhli na otevřené moře a hromadně znásilnili…

Text: Markéta Bajerová Obrázek: Štěpán Lenk

O tom, že zákeřní delfíni skákaví dokážou nešťastníky 
odtáhnout do moře, kde je utopí, existují svědectví. Počet 
obětí ale nejde přesně určit, jelikož těla nikdo nemá šanci 
najít. Své o tom ví plavec, kterého loni u jižního pobřeží 
Irska napadl agresivní delfín a chtěl ho stáhnout pod vodu. 
Útok potvrdila skupina Irish Whale and Dolphin Group, 
která před kontaktem se zdánlivě roztomilým predátorem 
varuje: „Nenechte se zmást tvarem jeho tlamy. To není 
úsměv. Delfín dokáže člověku způsobit vážná zranění, 
známe dokonce případy z minulosti, kdy došlo k usmr-
cení.“ V mořském světě na Floridě dokonce delfín pokou-
sal osmiletou holčičku. Vědci si agresivní chování vodního 
zvířete vysvětlují různě – delfín se chce s napadeným buď 
pářit, nebo s ním bojovat, protože se cítí ohrožený.

ZÁKEŘNÝ KRUŤÁK
Delfíni jsou prý navíc podle knihy Sexuální život zvířat 
od Michaela Miersche jediná mořská zvířata, která vraždí 
pro radost. Útočí třeba na sviňuchy a zabíjí je. Nežerou 
je, prostě je kdoví proč odrovnají.  Tihle „roztomilouši“ 
si rádi zapinkají volejbal s mládětem žra-
loka. To samozřejmě nepřežije. Nehezky 
se ale chovají i k mladým svého vlastního 
druhu. Robin Perrtree z americké Savan-
nah State University na vlastní oči viděl, jak 
se dva samci vrhli na mládě delfína skáka-
vého hned dvě minuty po porodu a začali 
ho stahovat pod vodu. Bezmocná matka se 
své mládě snažila marně zachránit. Samci 
to pravděpodobně dělají proto, že samice 
jsou biologicky nastaveny tak, že jakmile 
jim mládě zemře, jsou znovu připravené 
k páření. 

Zvrácená zábava je delfínům vlastní 
– někteří z nich se dokonce rádi sjíždějí 
neurotoxinem ze čtverzubce. V  doku-
mentu stanice BBC delfín jedovatou rybu 
provokuje, aby ze sebe vypustila toxický 

tetrodotoxin, který pak nasaje a dostane se do transu. 
A tohle zlo navíc nikdy nespí. Delfín dokáže vydržet bez 
spánku až 15 dní, aniž by ho to unavilo. Umí totiž pře-
pnout polovinu mozku, aby odpočívala, zatímco druhá 
ho drží při vědomí, aby dokázal zareagovat na případné 
napadení. Strašidelné, že? 

NADRŽENÝ PRASÁK
Možná vůbec nejhorší je na delfínech jejich záliba v násil-
ném sexu. „Delfíní sex je v podstatě znásilnění,“ potvr-
zuje kalifornská oceánoložka Miriam Goldsteinová. 
Gang dvou až tří samců oddělí od hejna mladou samici 
a nutí ji k páření. Často jí nedají pokoj celé dny, a pokud 
odmítá, koušou ji, mlátí hlavami a drží pod vodou, aby 
se začala topit. 

A když zrovna není v dohledu přitažlivá samice, del-
fíni hledají jinde. „Zkoušejí to se vším, a nemusí to být ani 
živé. Dojde tak třeba na odtokovou trubku,“ říká americká 
ekoložka Georgia Cranmoreová. A zkoušejí to i s lidmi.  
Nedělají přitom rozdíly mezi pohlavími – když na to při-

jde, vrhnou se i na potápěče. A je potřeba 
zmínit, že jejich penis je 45 cm dlouhý, chá-
pavý (tedy schopný úchopu) a zakončený 
háčkem, jímž dokáží zachytit třeba úhoře.

Ostatně YouTube je plný strašidelných 
videí, které je zachycují při neúspěšných 
pokusech o mezidruhový sex. Svůj pověstný 
úsměv neztrácí, ani když si užívají s rybou, 
které předtím ukousli hlavu. Delfíni můžou 
navíc trpět sexuálně přenosnými nemocemi. 

Jistě, my lidé také nejsme žádní beránci 
(a beránky si třeba necháme na některé 
příští Modly). Pokud jsme ale narušili vaši 
romantickou představu o delfínech, dou-
fáme, že si nás nevyecholokuje jejich oddě-
lení pro vztahy s veřejností. <

Zlo má jméno delfín 

DELFÍNA CHCI 
ZA MUŽE

Američan Malcolm 
Brenner v sedmdesátých 
letech udržoval sexuální 

vztah s delfínicí Dolly. 
Chodil ji „navštěvovat“ 

do vodního světa 
na Floridě a společně 

prožili půlrok plný 
romantiky. „Milovat se 

s delfínem bylo jako 
milovat se s oceánem,“ 

nechal se slyšet svérázný 
milovník. 
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ALKOHOL ZABÍJÍ MOZKOVÉ BUŇKY
Je pravda, že úporné chlastání vede 
k poškození mozkových funkcí a že alko-
hol může ovlivňovat vzájemné propojení 
mozkových neuronů. Samotné mozkové 
buňky ale alkohol nezabíjí. Dokonce se 
zdá, že umírněná konzumace alkoholu 
podporuje rozumové procesy a pomáhá 
mozek udržovat v kondici i ve vyšším věku. 
Zarytí abstinenti si tedy budou muset najít 
jiné strašáky. Například ten ze samého 
počátku abstinenčního hnutí, který tvr-
dil, že alkohol v krvi může způsobit pijá-
kovo samovznícení.

Když člověk zaslechne formulku „každej 
přece ví“, měl by zbystřit. Může se totiž stát, 
že se právě stal svědkem fenoménu stokrát 
opakovaného nesmyslu, který se stal pravdou. 
Od vydání Obrazového opravníku Ludvíka 
Součka uplynulo už skoro pětatřicet let. Je 
nejvyšší čas udělat ve studnici všelidové 
moudrosti zase trochu pořádek. 

Text: Jiří Holubec Obrázek: Tereza Vašků

Opravník 
obecně
oblíbených 
omylů

Zoom Zoom

NAPOLEON BYL PRCEK
Tenhle omyl je tak zakořeněný, že se 
na něj dokonce svádí i Bonapartovy 
vojenské úspěchy – prý si jimi kom-
penzoval komplex méněvzrostlosti. 
Ve skutečnosti měřil asi metr sedmde-
sát, což byla v té době výška dokonce 
mírně nadprůměrná. Pověst pravdě-
podobně vznikla ze dvou důvodů. 
Prvním byl rozdíl ve francouzských 
a anglických mírách. Ve Francii tehdy 
používali stopu a palec o něco delší 
než v Anglii. Podle jejich měrných 

jednotek byl Napoleon vysoký pět 
stop a dva palce, což je převedeno 
do anglického standardu pět stop 
a palců sedm. Jelikož ho Angličané 
neměli rádi, neobtěžovali se s převody 
a raději hlásali, že Napoleon má jen 
dva palce přes pět stop (157 cm) a je 
tedy prcek. Druhým důvodem může 
být skutečnost, že Bonaparta neu-
stále provázeli nařachaní bodyguardi, 
vedle kterých zákonitě vypadal menší 
a vysloužil si díky tomu přezdívku Le 
Petit Caporal (Malý kaprál).

1
2
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HOLENÍ PODPORUJE RŮST CHLUPŮ
Zaprvé – holení odstraňuje část chlupu, která 
se nachází nad povrchem kůže a je tím pádem 
dávno mrtvá. Živá cibulka je ukrytá pod kůží 
a je jí celkem jedno, co se s odumřelým výhon-
kem děje. Zadruhé – pokud by tato pověra 
byla pravdivá, bylo by jednoduché holením 
vyléčit plešatost. Zatřetí – přes existenci prv-
ních dvou bodů byla provedena řada studií, 
které jednoznačně dokazují, že holení nemá 
na růst chlupů a vlasů vůbec žádný vliv (první 
proběhla už v roce 1927). Dojem hustšího 
porostu po oholení vzniká z několika důvodů. 
Jednak oholené ochlupení postrádá jemnou 
špičku a silnější seříznutý pahýl je lépe vidi-
telný. Kromě toho není nově rašící porost vyši-
sovaný od sluníčka a je tedy tmavší. Nicméně 
vousů, chlupů i vlasů máte pořád stejně.

LIDÉ MAJÍ PĚT SMYSLŮ
Není to tak. Fyziologové rozeznávají smy-
slů daleko víc. Některé jsou celkem samo-
zřejmé – třeba equilibriocepce, neboli smysl 
pro zachovávání rovnováhy, termocepce, což 
je vnímání teploty, nebo nocicepce, díky které 
vnímáme bolest. Málokdo ale slyšel o chro-
nocepci, tedy schopnosti vnímat a zazna-
menávat čas, která je výsledkem spolupráce 
mozkové kůry, mozečku a části koncového 
mozku zvaného bazální ganglie. Zajímavá 
je také propriocepce, díky které náš mozek 
dostává informace o poloze a pohybech těla, 
aniž by je vnímal jinými smysly. Můžete si ji 
vyzkoušet tím, že zavřete oči a z upažení se 
prstem dotknete špičky vlastního nosu.

NETOPÝŘI JSOU SLEPÍ
Netopýři mají zrak velmi dobrý, zvlášť pokud 
mluvíme o vidění ve tmě. Nevidí sice barevně, 
ale to při nedostatku světla nevidí nikdo 
a navíc si při orientaci pomáhají echolokací. 
Takže ta okřídlená myš je na tom zrakově pod-
statně líp než my. <

CHLAD ZPŮSOBUJE NACHLAZENÍ
Vypadá to logicky, ale ve skutečnosti nemá 
teplota s nachlazením nic společného. Původ-
cem nemoci je virus, který se kolem nás hemží 
v zimě i v létě a je těžké se mu vyhnout. Proč 
se nachlazení daleko častěji vyskytuje v zimě? 
Na to kupodivu nikdo nemá přesnou odpo-
věď. Může to být tím, že chlad oslabuje orga-
nismus, který je pak k infekci náchylnější. 
Anebo tím, že se v zimě vyskytujeme častěji 
ve společnosti ostatních lidí v uzavřených 
místnostech a virus se tak může snadněji šířit.

ČLOVĚK POUŽÍVÁ JEN 10 % MOZKU.
K mozku se vážou hned dva omyly. První je 
tak populární, že na něm Luc Besson nevá-
hal založit premisu svého děsivě pitomého 
fi lmu Lucy. Jeho hrdince se probudí mozek 
na 100 % a stane se díky tomu nadčlověkem 
schopným manipulovat hmotou a časem. 
Ve skutečnosti je to jinak. Lidský mozek je 
aktivní celý a pořád (i ve spánku). Nepracuje 
ale celý najednou a aktivuje ta centra, která 
jsou potřeba k tomu, co zrovna tělo dělá. Roz-
hodně tedy není rozdělen na část využívanou 
a na jakousi tajemnou část, ve které se skrý-
vají superschopnosti. Už jen proto, že i pro 
jednoduché sevření rukou v pěst je potřeba 
aktivovat asi 10 % jeho kapacity.
Stejně nepravdivý je i druhý mozkový mýtus, 
podle kterého sídlí logika v levé mozkové 
hemisféře, zatímco kreativita se soustře-
ďuje vpravo (a podle používání hemisfér se 
pozná kreativně, nebo naopak racionálně 
uvažující člověk). Všechny myšlenkové pro-
cesy vyžadují zapojení celého mozku a vzá-
jemnou spolupráci jeho různých částí. Ani 
jedna hemisféra nevykazuje převahu logiky 
nebo naopak kreativity. 

EINSTEIN PROPADL Z MATEMATIKY
Ačkoliv mladý Albert nebyl zrovna vzorný 
študák, matematiku zvládal v  pohodě. 
Mýtus vznikl z toho, že neuspěl u zkoušek 
na Švýcarskou polytechnickou univerzitu. 
Na jeho obranu je třeba poznamenat, že 
byl o dva roky mladší než ostatní kandidáti 
a napodruhé už u zkoušek exceloval. Je ale 
pravda, že rozpracování všech důsledků své 
obecné teorie relativity ponechával zdatněj-
ším počtářům.

POMERANČE JSOU ORANŽOVÉ
OK, některé ano. Ale zdaleka ne všechny. 
Záleží na  tom, kde se zrovna nacházíte, 
protože třeba ve Vietnamu by vám tvrdili, 
že pomeranče jsou odjakživa zelené. Další 
málo známý fakt je, že pomeranč je uměle 
vyšlechtěné ovoce, které se v přírodě samo 
od sebe nevyskytuje. Vznikl zkřížením manda-
rinky a pomela – neboli čínského grapefrui tu 
– a měl světle zelenou barvu. Původní pome-
ranče si ji v jihovýchodní Asii udržely dodnes.

3

6

ČTENÍ PŘI SLABÉM SVĚTLE
JE ŠPATNÉ PRO OČI
„Rozsviť si, kazíš si oči,“ slyšel minimálně jed-
nou v životě každý gramotný člověk. Pravda je 
ale taková, že ačkoliv čtení při nedostatečném 
osvětlení oči namáhá, žádné trvalé následky 
na nich nezanechává. Tvrdí to alespoň oftal-
mologové, zatímco zástupci svazu výrobců 
lampiček důrazně protestují.

5
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Rozviň zavináče
Chtělo by to něco k pivu, na chleba, něco do kysela, něco tradičního, 
ale přitom moderně, lehce a pěkně podaného. No tak přestaneme 
mudrovat, nebo tu za chvíli začneme mluvit o vychucení a o tom,
že nás jídlo baví. Nic, dáme si pořádnou chlapskou klasiku z doby,
kdy se o jídle planě nežvanilo. Salát z kyselých rybiček.  

Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

Sporák Sporák38 ČiliChili 4 | 2016ČiliChili 4 | 2016
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••• OCHUTNAT 

Nakonec všechno promíchejte, 
a můžete servírovat s chlebem 
buď jako neotřelý předkrm, 
šviháckou chuťovku k pivu, nebo 
i jako zdravou večeři. Rozhodně 
zdravější než kupovaný rybí salát. 

PRO ČILICHILI
VAŘÍ MÁMA IVA 
Z PENZIONU 
V POLÍCH 

www.penzionvpolich.cz

Co potřebujete

1 balení sleďů nebo 
zavináčů v kyselém nálevu

2 šalotky

½ jablka

1 kelímek zakysané smetany

sůl, pepř

petrželku, jarní cibulku 
nebo pažitku

• OLOUPAT  

Ryby vyndejte z nálevu, zbavte 
je všech koření, cibulí, mrkví, 
párátek, prostě všeho, do čeho je 
výrobci zavinuli. A taky je zbavte 
kůže. Čisté maso nakrájejte 
na kostičky a dejte do misky. 

•• OCHUTIT 

Šalotky pokrájejte najemno, 
jablko na malé kostičky 
a přidejte k rybě. Zalijte 
smetanou a dolaďte solí, pepřem 
a nakrájenou jarní cibulkou, 
pažitkou nebo petrželkou. 
Uvidíte, jak vám bylinka, kterou 
přidáte, pokaždé trochu změní 
chuť výsledného salátu. 

39
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FESŤÁK

Na krásném elektronickém Dunaji

Již podvanácté se rakouská Kremže na dva víkendy stane centrem 
experimentální elektroniky a moderního umění. Na Donaufestival mezi vinice 
přijedou například Mogwai, Wolf Eyes, Tim Hecker, Omar Souleyman, Lotic, 
Fatima Al Qadiri nebo africká senzace Mbongwana Star či queer rapper Le1f. 

Donaufestival  29. 4.–1. 5. a 5.–7. 5, Kremže, Rakousko, www.donaufestival.at 

Věci, které jsme objevili a které stojí za to vidět, 
slyšet, přečíst, sníst, objevit, obléct nebo objet.

Text: Michal Pařízek, Helena Suchá, Markéta Bajerová, Jan Studnička
Foto:  HBO, archiv, Shutterstock
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VÝLET

Horor živě 

Jako by ústecké Předlice nebyly už tak dost 
strašidelné, v bývalé továrně tu vznikla 
hororová úniková hra. Během jedné hodiny 
musíte pomocí rébusů, hlavolamů a hledání 
klíčů projít temnými místnostmi a dostat se ven. 
Hra je určena pro dva až šest lidí a vyjde vás na 
tisícovku za skupinu.

ESCAPE Ústí nad Labem — 
www.facebook.com/escapeusti

HRA

Trp a usmívej se  

XCOM 2 je pokračování nekompromisní 
pecky z roku 2012 (a série táhnoucí se až do 
roku ’94) a je to přesně to, co potřebujete, 
pokud se vám předchozí díl líbil. Taktická, 
náročná, bolestivá a emočně vytěžující válka 
s mimozemskými okupačními silami. „Welcome 
back, commander.“  

XCOM 2 — PC, MAC a Linux

VÝSTAVA

Cronenbergovy Nebezpečné metody

Moucha, Mr. Butterfl y, Crash, Dějiny násilí, Východní přísliby 
nebo Nebezpečná metoda, to jsou jen některé bijáky kanadského 
režiséra Davida Cronenberga. Do Galerie hlavního města Prahy 
se nyní můžete zajít mrknout na výstavu Evolution mapující jeho 
celoživotní fi lmovou tvorbu.

David Cronenberg: Evolution — od 19. 2., Dům U Kamenného 
zvonu, Praha, http://ghmp.cz 

Zachránci post punku?

Do Prahy se po několika letech vracejí Protomartyr z Detroitu 
se skvělým albem The Agent Intellect. Tahle parta trhanů prý 
zachraňuje hipstery zprofanovaný post punk. Neberou se totiž 
zase tak moc vážně. Drsný taneční rytmus narušují divoké riff y 
a psychopatický projev zpěváka Joea Caseyho. Po koncertě zbyde 
z pražského Basementu kůlnička na dříví, což vlastně nevadí, 
protože ten den oblíbený pražský prostor bohužel končí.

Protomartyr — 21. duben, Basement Bar, Praha 
www.dsmacku.com 

KONCERT

Už tě nikdy nechci vidět! 

Killswitch je jednoduchá appka, která diskrétně 
vymaže z vašeho facebookového profi lu 
všechny známky bývalého vztahu. 

Killswitch — App Store, zdarma ke stažení

APLIKACE
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PODNIK

Vinná barikáda

Sympatický nenápadný podnik v pražských Vršovicích Barriqáda 
si zakládá na poměrně skromném, ale velmi slušně udržovaném 
výběru vín a kávy, báječných domácích dezertech a pravidelně 
obměňované nabídce sýrů a dalších pochutin. Hledejte 
zajímavosti z lokálních zdrojů i ze světa. Barriqáda je jeden z těch 
podniků, kde si vás už po první návštěvě pamatují, aniž byste 
museli cokoli nepřístojného provést. 

Barriqáda – Vršovice, Praha — www.barriqada.cz 

FESTIVAL

Jazz u Krakonoše 

Vychutnat si kvalitní jazzík na čerstvém horském vzduchu se dá 
jenom v Trutnově. Dopoledne na výšlap, odpoledne na Jazzinec 
a večer to spláchnete Krakonošem! 

Jazzinec — Mezinárodní festival, únor–duben 2016, Trutnov, 
www.jazzinec.cz

ALBUM

Psychedelie po rudolfi nsku

Jan Tomáš a Libor Palucha vycházejí z punkové a hardcorové scény, ale pod společným 
jménem Tomáš Palucha se pustili do podivuhodných zvukových dobrodružství 
s psychedelickými motivy. Debutové album vydají snad prý letos, ale ještě předtím se 
objevila kazeta nazvaná Kámen mudrců, inspirovaná rudolfi nskou epochou. 

Tomáš Palucha – Kámen mudrců — Stoned to death records 2016, 
https://tomaspalucha.bandcamp.com 

Rána s kočkou

Ráno se můžete nastartovat třeba pečenou 
slaninou s vejci, dobrým espressem a... kočkou 
na klíně. Po návštěvě brněnské kavárny The Cat 
Café přežijete jakýkoli opruz den. 

Kočičí kavárna The Cat Café — Martinkova 7, 
Brno – Černá Pole, www.thecatcafe.cz

KAVÁRNA

HRA DO MOBILU

Ingress: Ovládni sousedství  

Hra Ingress běží na mobilech už nějakej pátek. 
Bere si to nejlepší z původního FourSquaru 
a strategických her. Takže se můžete procházet 
po přírodě nebo městě a pomocí mobilu 
vyhledat nejbližší body a zabrat je pro svůj tým. 
Ideální na výlety i na battly z domu.

Ingress — Android a iOS, ke stažení zdarma

KAVÁRNA

Konzum KonzumČiliChili 4 | 2016ČiliChili 4 | 201642
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SERIÁL

Vinylová doba 

Sedmdesátkový New York, sex, drogy, rockové šílenství 
a vynikající Bobby Cannavale. Navíc pod taktovkou Scorseseho 
a s přispěním Micka Jaggera. Zkrátka další seriál od HBO, který 
chcete vidět.

Vinyl — HBO

AKCE

Tak trochu jiné venčení 

Prahou se už podruhé prožene charitativní pochod na pomoc 
psům a kočkám v nouzi. Hromada lidí se psy i bez nich ujde šest 
a půl kilometru kolem Kunratického lesa a jejich peníze vybrané 
za vstupné poputují na účet útulků. Dobrá zpráva – trasa většinou 
povede po rovince.

Přímo za čumákem — 16. 4. od 11 hodin, U krále Václava IV., 
Kunratice, www.primozacumakem.cz

OBCHOD

Punk ze sekáče 

Nakupování je levnější než psycholog a holky z Crashily to ví. 
A vy to v tomhle stylovém sekáči zjistíte taky. Najdete tu anglické 
hadry, které nerozeznáte od nových, i originální rockabilly a pin 
up šaty. Navíc za poslechu Ramones nebo Iggyho.

Crashily — Výběrový second hand a outlet, Ječná 14, Praha 2, 
www.crashily.com

KNIHA

Všechno je možné  

Pokud chcete, aby vaše děti měly větší fantazii 
než vy, rozhodně jim kupte tuhle super knížku. 
Lev v ní lhostejně pozoruje hlídače v kleci, zajíc 
s fl intou honí myslivce po lese, mimino krmí 
svoji maminku a lední medvěd se vyjeveně 
prochází džunglí. A to všechno originálně beze 
slov.

ATAK aka Georg Barber: Svět naruby  — 
Baobab 2014
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Více na tam.je/tv

44  Mobilní TV

Tady je  
Vodafonovo 

Zábava vždy po ruce

JAK SI MOBILNÍ TV 
AKTIVOVAT

  Vyberte si třeba jeden z televiz-
ních balíčků s funkcí osobního 
videorekordéru s kapacitou
40 hodin záznamu.

  Nebo HBO GO, se kterou si uži-
jete 1500 hodin filmů a seriálů 
včetně současné novinky Vinyl.

  Balíček programů již od 59 Kč 
si můžete vybrat a aktivovat 
na tam.je/tv

VINYL NA HBO GO

  Vinyl, nejnovější seriálová 
pecka z produkce HBO 
od tvůrců Martina Scorseseho 
a Micka Jaggera, je na HBO GO 
dostupná ve světové premiéře. 
Pořiďte si HBO GO co nejdříve, 
ať vám neuteče ani jedna 
epizoda. 

Seriál Vinyl, © HBO GO

Sledujte své oblíbené seriály, fi lmy nebo televizi přímo 
v telefonu či tabletu. Kdykoliv a odkudkoliv. S pořízením mobilní 
televize vám pomůžou naši experti v Brně – Králově Poli nebo 
jejich kolegové z dalších měst.Mobilní TV  44

4G LTE internet  45

Předplacená nabídka  46

Zadáno pro Vodafone  49

Vodafone stroje  50

Příslušenství  52

Všechno o telefonech  53

Připojení s Vodafonem  62

Připojení bez kabelu  63

Nabídka pro věrné  64

Tarify pro fi rmy  67

Tarify pro mladé
a méně náročné  71

Red LTE tarify  72

Roaming  73

Rodinný tarif  74
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Více na vodafone.cz/lte

4G LTE internet  45

Zdroj: P3 communications GmbH, únor 2016

LTE
LTE SIM KARTA

Že vaše SIM karta podporuje 4G LTE, poznáte 
podle nápisu LTE v pravém spodním rohu 
na její zadní straně. Pokud ji nemáte, rádi vám 
ji vyměníme v kterékoli naší prodejně nebo 
si ji můžete objednat v samoobsluze Můj 
Vodafone a zdarma vám ji pošleme poštou.

 LTE MOBIL / TABLET / MODEM

Pokud si s nejnovější technologií 4G  LTE 
neporadí vaše mašinka, sebelepší 
pokrytí bohužel nepomůže. Prověřte si ji 
na vodafone.cz/lte/podpora

TARIF S DATY 

Tarif bez dat jako by nebyl. Každý využívá data 
jinak, a proto pro vás máme širokou nabídku, 
ze které si rozhodně vyberete.

97 %
OBYVATEL ČR 
SI MŮŽE UŽÍT 
NEJRYCHLEJŠÍ 
TECHNOLOGII
4G LTE

4300
LTE VYSÍLAČŮ ŠÍŘÍ 
NÁŠ SIGNÁL

Máme nejlepší síť 
v testu
Vyhráli jsme v nezávislém testu kvality sítě ve 
volání i mobilních datech. 

Abyste si naši 4G LTE síť užili, nepotřebujete 
žádnou sci-fi  výbavičku. Stačí vám jen pár věcí:
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Balíčky ke kartě – Volání

Jednorázově na 30 dní
Zašlete SMS ve tvaru
VOLANI VF na číslo 7700

Jednorázově na 30 dní
Zašlete SMS ve tvaru
VOLANI VF PLUS
na číslo 7700

Jednorázově na 30 dní
Zašlete SMS ve tvaru
VOLANI VSUDE
na číslo 7700

S obnovováním 
po měsíci
Zašlete SMS ve tvaru
VOLANI VF FIX na číslo 7700

S obnovováním 
po měsíci
Zašlete SMS ve tvaru
VOLANI VF PLUS FIX
na číslo 7700

S obnovováním 
po měsíci
Zašlete SMS ve tvaru
VOLANI VSUDE FIX
na číslo 7700

Volání v síti Vodafonu neomezeně

Volání do všech sítí
Neomezené volání v síti Vodafonu + 100 min. do ostatních sítí

Volání do všech sítí neomezeně

99 Kč

Balíčky ke kartě – Komplet

Jednorázově na 30 dní
Zašlete SMS ve tvaru
KOMPLET VF
na číslo 7700

S obnovováním 
po měsíci
Zašlete SMS ve tvaru
KOMPLET VF FIX
na číslo 7700

Komplet v síti
500 MB dat, SMS a volání v síti Vodafonu neomezeně 

249 Kč

249 Kč

599 Kč

46  Předplacená nabídka

Více na vodafone.cz/predplacene-karty

Jednorázově na 30 dní
Zašlete SMS ve tvaru
KOMPLET VSUDE
na číslo 7700

S obnovováním 
po měsíci
Zašlete SMS ve tvaru
KOMPLET VSUDE FIX
na číslo 7700

899 KčKomplet do všech sítí
1,5 GB dat, SMS a volání do všech sítí neomezeně

I s předplacenou 
kartou můžete
volat neomezeně

UKONČENÍ BALÍČKŮ 
S AUTOMATICKÝM 
OBNOVOVÁNÍM

V případě, že nebudete mít 
v době, kdy se balíček obno-
vuje, dostatečný kredit, zruší 
se vám automaticky. Pokud 
ho budete chtít dále využívat, 
je potřeba jej znovu aktivovat. 
Balíček také můžete jednoduše 
zrušit přes Můj Vodafone. 

Díky našim Balíčkům ke kartě si užijete 
neomezené volání, SMSky nebo pořádnou 
porci dat bez obav, že utratíte víc než obvykle. 
Již od 99 Kč. Bez smluv a závazků!

NEOMEZENÉ

Ano, naše balíčky jsou 
neomezené jak pro volání, tak 
pro SMSky. Stačí si vybrat, jestli si 
chcete od rána do noci povídat 
či psát do sítě Vodafonu, nebo 
do všech sítí.

BEZ SMLOUVY

Všechny balíčky jsou bez smluv 
a závazků.

JEDNODUŠE 
A KDYKOLIV 
DOSTUPNÉ

Balíčky si můžete aktivovat, 
kdykoliv chcete. Stačí zaslat SMS 
v příslušném tvaru na 7700. Jde 
to také na muj.vodafone.cz nebo 
zavoláním na číslo *77. Cenu 
balíčku vám odečteme z kreditu.

PŘIZPŮSOBIVÉ

Můžete si vybrat balíček, který 
právě potřebujete. Na výběr 
jich máte sedm. A když zrovna 
jedete na dovolenou a chcete 
mít od telefonu pokoj, můžete 
zůstat jen u svého kreditu.

JEDNORÁZOVÉ 
I S AUTOMATICKÝM 
OBNOVOVÁNÍM

Jednorázové balíčky platí vždy 
30 dní od aktivace. Balíčky 
s obnovováním po měsíci se vám 
prodlouží vždy přesně po měsíci. 
Například balíček z 20. 7. se vám 
obnoví 20. 8., 20. 9. atd.

Naše balíčky jsou prostě:

  Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky.
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Předplacená nabídka  47

Více na vodafone.cz/chytre-dobijeni

O dobíjení už se 
starat nemusíte

Balíčky ke kartě – Data a SMS

Jednorázově na 30 dní
Zašlete SMS ve tvaru
DATA 150 na číslo 7700

Jednorázově na 30 dní
Zašlete SMS ve tvaru
DATA 500 na číslo 7700

S obnovováním 
po měsíci
Zašlete SMS ve tvaru
DATA 150 FIX na číslo 7700

S obnovováním 
po měsíci
Zašlete SMS ve tvaru
DATA 500 FIX na číslo 7700

150 MB dat a SMS 
v síti Vodafonu neomezeně

500 MB dat a SMS 
v síti Vodafonu neomezeně

99 Kč

199 Kč

S Chytrým dobíjením můžete pohodlně 
dobíjet kredit sobě nebo svým blízkým. Stačí 
si zvolit částku a my vám ji dobijeme každý 
měsíc, nebo třeba jen když kredit klesne pod 
60 Kč. Ke každému chytrému dobití navíc 
přidáme 10 % kreditu zdarma.

JAK NA TO?

Mrkněte do své Internetové samoobsluhy a nastavte si:

  Frekvenci (týdenní, měsíční nebo při poklesu kreditu pod 60 Kč).

  Částku, kterou chcete dobíjet.

  Datum, do kterého máme kredit dobíjet 
(službu Chytré dobíjení můžete samozřejmě kdykoli, 
i před tímto datem, zrušit).

10 % 
kreditu 
zdarma

Doporučujeme balíčky
s obnovováním po měsíci

JAKÉ JSOU VARIANTY SLUŽBY?

  Chytré dobíjení z vyúčtování
Pokud máte u Vodafonu tarif, můžete díky této 
službě pravidelně dobíjet kredit svým blízkým. 
Částku za dobitý kredit vám pak přičteme 
k Vyúčtování za mobilní služby.

  Chytré dobíjení z platební karty
Pokud máte u Vodafonu předplacenku, 
můžete si ji pravidelně dobíjet z platební karty. 
Částka za kredit se bude strhávat z vašeho 
bankovního účtu.

JAKÉ JSOU VARIANTY SLUŽBY?JAKÉ JSOU VARIANTY SLUŽBY?

  Chytré dobíjení z vyúčtováníChytré dobíjení z vyúčtování
Pokud máte u Vodafonu tarif, můžete díky této 
službě pravidelně dobíjet kredit svým blízkým. službě pravidelně dobíjet kredit svým blízkým. 
Částku za dobitý kredit vám pak přičteme Částku za dobitý kredit vám pak přičteme 
k Vyúčtování za mobilní služby.

  Chytré dobíjení z platební kartyChytré dobíjení z platební karty
Pokud máte u Vodafonu předplacenku, 
můžete si ji pravidelně dobíjet z platební karty. 
Částka za kredit se bude strhávat z vašeho Částka za kredit se bude strhávat z vašeho 
bankovního účtu.

s obnovováním po měsíci
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KARTA PRO PARTU 
S NEOMEZENÝM VOLÁNÍM
V SÍTI VODAFONU

  V ceně karty je neomezené volání v síti 
Vodafonu na první měsíc. Poté se balí-
ček obnoví za 99 Kč měsíčně. Nastavení 
lze upravit.

  Aktivujte si Program čtyřka a volejte na
čtyři čísla do všech sítí za 1,90 Kč/min. 
Volání na ostatní čísla v ČR vás bude stát 
3,50 Kč/min.

  Když se připojíte k internetu do sedmi dní 
po aktivaci karty, budete si užívat 7 dní 
internetu s objemem 60 MB dat zdarma.

  Kartu pořídíte za 200 Kč. V ceně je kredit 
150 Kč. 

PRO
MLADÉMLADÉ

48  Předplacená nabídka

Více na vodafone.cz/predplacene-karty

Vyberte si z našich
předplacených karet
Ne každý chce mít tarif, a tak pro vás máme parádní 
předplacené karty. Stačí si jen vybrat. A díky našim balíčkům 
si s nimi můžete užít neomezené volání a SMS. Bez závazků! 
Mrkněte na stranu 46. 

  Skočte si pro kartu do Vodafonu nebo k našim vybraným partnerům:

KARTA 26

  S Kartou 26 si můžete vybrat ze
2 Balíčků ke kartě za skvělou cenu.

  Balíček s 500 MB a neomezenými SMS 
v síti za 100 Kč. 

  Nebo balíček s neomezeným voláním 
v síti a 100 minutami do ostatních 
navrch za 149 Kč.

  Aktivovat si je můžete, jak potřebujete. Lze 
je střídat, nebo využívat oba současně.

  Cena karty je 300 Kč. V ceně je kredit 
300 Kč.

ROAMING KE KARTĚ

Pokud se chystáte do EU nebo dalších států 
Evropy, máme pro vás službu Roaming 
ke kartě na den.

  Za 19 Kč na den získáte 10 minut 
na odchozí volání, 10 SMS, 10 MB dat 
pro připojení k internetu ze zahraničí 
a příchozí hovory zdarma. 

  Volné jednotky si můžete užívat vždy 
následujících 24 hodin.

  Pokud volné jednotky vyčerpáte, máte 
minutu odchozího hovoru za 3,49 Kč a SMS 
za 1,51 Kč.

 Příchozí SMS máte zdarma.

  Službu si zdarma aktivujete v samoobsluze 
Můj Vodafone nebo odesláním SMS ve tvaru 
ROAM KARTA na 7700. A to klidně už před 
odjezdem. Denní poplatek platíte, až když 
službu využijete.

  Více informací a seznam zemí, ve kte-
rých lze službu využívat, najdete 
na vodafone.cz/roaming-ke-karte.

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

Předplacená
karta
v zahraničí
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Zadáno pro Vodafone  49

Přihlášky můžete posílat
do 31. května.

Kampaň #prsakoule putuje po ČR a učí veřejnost, jak včas odhalit rakovinu prsou a varlat.

Více na nadacevodafone.cz/vpohybu 

Máte skvělý nápad, který by pozitivně ovlivnil vaše okolí? 
Pomůžeme vám ho přivést k životu. Nadace Vodafone 
letos v rámci programu Vpohybu opět podpoří mladé lidi 
a jejich projekty.

Pokud vás napadají aktivity, které by potěšily 
lidi kolem vás a rádi byste je uskutečnili, dáme 
vám k tomu jedinečnou příležitost v rámci 
jedenáctého ročníku programu Vpohybu.

Hlásit se mohou skupiny lidí do 26 let nebo 
nestátní neziskovky vedené lidmi do třiceti 
let. Váš projekt musí být v minimální částce 
100 000 Kč a alespoň polovinu je nutné získat 
od široké veřejnosti na portálu Hithit.cz, tedy 
prostřednictvím tzv. crowdfundingu. Druhou 
polovinu doplatí Nadace Vodafone. Ale 
nebojte, na kampaň na Hithitu vás připravíme, 
nabídneme mentory a dáme vám do začátku 
10 tisíc korun na video, fotky nebo letáky.  

Pokud byste se chtěli zapojit a potřebovali 
radu, můžete s námi svůj projekt konzultovat 
ještě před podáním přihlášky. Potřebné kon-
takty, podmínky i přihlášku najdete na našem 
webu: nadacevodafone.cz/vpohybu. 

Letos máme pro vaše projekty k dispozici dva 
miliony korun. Loni naši podporu a peníze 
využili mladí lidé na filmové, divadelní a další 
festivaly, happeningy nebo třeba ekologické 
aktivity. Hvězdami minulého ročníku Vpohybu 
byly třeba iniciativa Probuďme lázně k životu 
z Jablonce, pražské muzeum filmu NaFilm 
nebo projekt #prsakoule organizace Loono, 
který pomáhá šířit osvětu ohledně prevence 
rakoviny. Za peníze získané od Nadace 
Vodafone organizace Loono nakoupila samo-
vyšetřovací modely prsou a varlat, na kterých 
učí mladé lidi, jak se správně a pravidelně 
vyšetřovat.

Rozhýbejte s námi i tu svou komunitu. 
Přihlaste se.

Rozpohybujeme
váš projekt
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Špičkové technologie
za skvělou cenu
Ptáte se, proč těmhle strojům říkáme Chytrá volba? Jsou totiž 
nabušené a za neuvěřitelnou cenu. A to netvrdíme jen my.
Třeba Vodafone Smart prime 6 je podle smartmania.cz král levných 
Androidů. 

 Uvedené ceny jsou platné při nákupu zařízení na splátky s Minimálním měsíčním plněním 249 Kč a jsou včetně 21% DPH. Další informace vám rádi sdělí naši prodejci.

TELEFON

Vodafone Smart speed 6

     Superrychlý telefon, perfektní pro 
streamování hudby a HD videa

  Čistý Android 5.1
   8 GB úložného prostoru s možností 
dalšího rozšíření

   Nejnovější technologie za super cenu 

TELEFON

Vodafone Smart prime 6

  Naprosto nekompromisní elegán
   Čtyřjádrový procesor Qualcomm 
o taktu 1,2 GHz

   Dlouhá výdrž baterie
   5" HD IPS displej
   Čistý Android 5.0
   Potěší vás cena i výkon

877 Kč
+ 100 Kč × 24 měsíců

= 3277 Kč

577 Kč
+ 100 Kč × 18 měsíců

= 2377 Kč

TELEFON

Vodafone Smart ultra 6

   Nejlépe vybavený stroj ve své kategorii
    Podpora LTE a NFC
   13Mpix foťák a 5,5" full HD IPS displej
   Čistý Android 5.0
   Šedá a bílá varianta

„Vodafone Smart prime 6 je od operátora 
trefou do černého. Za aktuální cenu 3277 Kč 
totiž dostanete opravdu perfektně vybavený 

telefon.“
mobilenet.cz

„Momentálně ale za své peníze
nemůžete dostat lepší kousek.“

mobil.idnes.cz

„Král levných Androidů.“
smartmania.cz

2577 Kč
+ 100 Kč × 24 měsíců

= 4977 Kč

Pro věrné za lepší cenu. 
Více na straně 65.

Pro věrné za lepší cenu. 
Více na straně 64.

„Vodafone všem vypálil rybník. 
Tak výhodný smartphone jinde nekoupíte.“ 

mobil.idnes.cz

Více na vodafone.cz/chytra-volba

50  Vodafone stroje
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TELEFON

Vodafone Smart first 6

   4" displej
   Dvoujádrový procesor 
MediaTek

   Android 4.4
   Kompaktní smartphone 
za cenu tlačítkového telefonu

TABLET

Vodafone Tab speed 6

  Povedený 8" displej
  Dostatek výkonu díky čtyřem 
jádrům a 1,3GHz taktu
  4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, 
Android 5.1
  16GB úložného prostoru a podpora 
paměťových karet

TABLET

Vodafone Tab prime 6

  Krásný HD 9,6" displej, skvělý 
pro sledování filmů
  Velmi tenký, ale výkonný 
parťák do světa internetu
   5Mpix foťák
  16 GB úložného prostoru

1177 Kč
+ 100 Kč × 24 měsíců

= 3577 Kč

77 Kč
+ 100 Kč × 12 měsíců

= 1277 Kč

2577 Kč
+ 100 Kč × 24 měsíců

= 4977 Kč

Pro věrné za lepší cenu. 
Více na straně 66.

Pro věrné za lepší cenu. 
Více na straně 66.

Vodafone stroje  51
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52  Příslušenství

Přijďte si k nám 
pro příslušenství
Sháníte příslušenství pro svého mobilního miláčka? 
Pouzdra, kryty nebo datové kabely? Stavte se v některém 
z našich obchodů a určitě si vyberete, ve všech našich 
prodejnách totiž najdete spousty vychytávek k telefonům 
a tabletům. Tady je malá ochutnávka.

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

Oboustranný datový kabel  

  Micro USB 
  Do zařízení ho můžete zasunout
oběma směry

  K dispozici v černé a bílé barvě

Datový nabíjecí kabel Heart box  

  Micro USB 
  Je kompatibilní s většinou smartphonů
  V bílém a hnědém provedení
  Designově řešené balení

Oboustranný kryt iPhone 6/6s  

  Originální růžovo-fialové provedení 
  Efektivní ochrana přední i zadní strany 
telefonu
  Dlouhá životnost

Elegantní kryt Rainbow 
iPhone 6/6s  

  Všechny ovládací prvky a konektory jsou 
volně přístupné, iPhone nemusíte vyndávat 
z pouzdra
  Pomáhá při pádech a brání poškrábání
  Ultralehký a úžasně tenký, nepřidává na 
tloušťce

197 Kč

397 Kč

307 Kč297 Kč
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Přehled telefonů a tabletů  53

Uvedené ceny jsou jedním příkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního měsíčního plnění. Délka splácení může být 24, 18 nebo 12 měsíců. Podmínkou získání telefonu na splátky je 
uzavření účastnické smlouvy se zvýhodněním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi sdělí naši prodejci. 

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

Vodafone 
Smart 
first 6

Vodafone 
Smart 
speed 6

Huawei 
Y5

Ceny

Standardní cena 1277 Kč 2377 Kč 2577 Kč

Ceny na splátky (příklad)

Počáteční platba 77 Kč 577 Kč 177 Kč

Měsíční splátka 100 Kč 100 Kč 100 Kč

Počet měsíců 12 18 24

  Více variant splátek zjistíte u našich prodejců

Poznámka Poslední šance

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách /  v e-shopu 
(všechny přístroje je možné objednat do kterékoli prodejny osobně nebo e-mailem)

Aktuální dostupnost zeptejte se nás

Technická specifikace

Operační systém Android Android Android

Displej v cm/" 10,12 cm/4" 11,43 cm/4,5" 11,43 cm/4,5"

Rozlišení displeje 480 × 800 480 × 854 480 × 854

Celková vnitřní paměť/RAM až 4 GB/512 MB až 8 GB/1 GB až 8 GB/1 GB

Podpora paměťové karty/
Max. velikost paměťové karty •/32 GB •/32 GB •/32 GB

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

Internet/Podpora 3G/LTE •/•/– •/•/• •/•/•

Fotoaparát/Blesk/Autofokus 2Mpix/–/– 5Mpix/•/– 5Mpix/•/–

Fotoaparát přední – 2Mpix 2Mpix

Kapacita baterie (mAh) 1400 1780 2000

Wi-Fi/GPS •/• •/• •/•

Bluetooth •/4.0 •/4.0 •/4.1

FM rádio/MP3 přehrávač •/• –/• –/•

Frekvence (MHz) LTE – 800/900/
1800/2100/2600

800/900/
1800/2100/2600

Rozměry (mm) 121,6 × 64,4 × 11,6 132,2 × 65,1 × 9,95 135,9 × 67 × 10

Hmotnost (g) 112 125 160

Barevné provedení černá šedá černá

Formát SIM SIM MicroSIM MicroSIM

Pro věrné zákazníky 
máme telefony 
a tablety za lepší 
cenu. Více na 
stranách 64–66.

Lepší
cena pro 

věrné

VYBRANÉ PRODEJNY S ROZŠÍŘENOU 
NABÍDKOU TELEFONŮ A TABLETŮ
Brno 

 Galerie Vaňkovka
 Masarykova 2
 OC Olympia

České Budějovice 
 IGY Centrum Pražská

Hradec Králové 
 OC Futurum 

Jihlava 
 City Park 

Kladno
 Kaufland

Liberec
 OC Nisa

Most
 Radniční 3400

Olomouc 
 Galerie Šantovka
 Globus

Ostrava
 Avion Shopping Park
 Nová Karolina

Pardubice
 Globus

Plzeň
 nám. Republiky 3

Praha 
 Centrum Chodov
 Centrum Černý Most
 Dejvická 35
 Jugoslávská 11
 Národní 28
 NC Eden
 OC Arkády
 OC Atrium Flora
 OC Novodvorská Plaza
 OC Nový Smíchov
 OC Letňany
 Palladium
 Václavské nám. 47

Prostějov
 Konečná 25

Tábor
 Erbenova 572

Teplice
 nám. Svobody 3316

Uherské Hradiště
 Masarykovo nám. 37

Ústí nad Labem
 OC Forum

Minimální 
měsíční plnění

Měsíční splátka (v Kč)

100 150 200 250 300 450 500 600 700

249 Kč • •
349 Kč • • •
490 Kč • • • • •
690 Kč • • • • •
990 Kč • • • • • • •

1290 Kč • • • • • • • • •
1490 Kč • • • • • • • • •
1790 Kč • • • • • • • • •

PLAŤTE ZA NOVÝ STROJ POSTUPNĚ. 
BEZ NAVÝŠENÍ!

   Cenu si můžete rozložit do měsíčních splátek tak, jak 
vám to vyhovuje, a hlavně bez navýšení. Žádný úrok, 
žádné poplatky, žádné RPSN.

 Platbu si jen rozdělíte do  24, 18 nebo 12 měsíců. 
 Dřívější splacení nestojí nic navíc. 
  Splátku si můžete vybrat podle výšky svého 

Minimálního měsíčního plnění.

Nabídka chytrých telefonů
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54  Přehled telefonů a tabletů

Uvedené ceny jsou jedním příkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního měsíčního plnění. Délka splácení může být 24, 18 nebo 12 měsíců. Podmínkou získání telefonu na splátky je 
uzavření účastnické smlouvy se zvýhodněním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi sdělí naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

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

LG 
K4 LTE

Vodafone 
Smart 
prime 6

Microsoft
Lumia 550

Huawei 
Y6

LG 
K8 LTE

Microsoft 
Lumia 640

Ceny

Standardní cena 2977 Kč 3277 Kč 3277 Kč 3477 Kč 3977 Kč 4277 Kč

Ceny na splátky (příklad)

Počáteční platba 577 Kč 877 Kč 877 Kč 1077 Kč 1577 Kč 1877 Kč

Měsíční splátka 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč

Počet měsíců 24 24 24 24 24 24

  Více variant splátek zjistíte u našich prodejců

Poznámka Novinka dostupná 
v průběhu měsíce

Poslední šance

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách /  v e-shopu 
(všechny přístroje je možné objednat do kterékoli prodejny osobně nebo e-mailem)

Aktuální dostupnost zeptejte se nás

Technická specifikace

Operační systém Android Android Windows Phone Android Android Windows Phone

Displej v cm/" 11,43 cm/4,5" 12,7 cm/5" 11,94 cm/4,7" 12,7 cm/5" 12,7 cm/5" 12,7 cm/5"

Rozlišení displeje 480 × 854 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 1280 × 720 720 × 1280

Celková vnitřní paměť/RAM až 8 GB/1 GB až 8 GB/1 GB až 8 GB/1 GB až 8 GB/1 GB až 8 GB/1 GB až 8 GB/1 GB

Podpora paměťové karty/
Max. velikost paměťové karty •/32 GB •/128 GB •/200GB •/64 GB •/32 GB •/128 GB

Procesor 4× 1,1 GHz 4× 1,2 GHz 4× 1,1 GHz 4× 1,1 GHz 4× 1,3 GHz 4× 1,2 GHz

Internet/Podpora 3G/LTE •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Fotoaparát/Blesk/Autofokus 5Mpix/•/• 8Mpix/•/• 5Mpix/•/• 8Mpix/•/• 8Mpix/•/• 8Mpix/•/•

Fotoaparát přední 2Mpix 2Mpix 2Mpix 2Mpix 5Mpix 1Mpix

Kapacita baterie (mAh) 1940 2500 2100 2200 2125 2500

Wi-Fi/GPS •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Bluetooth •/4.1 •/4.0 •/4.1 •/4.1 •/4.1 •/4.0

FM rádio/MP3 přehrávač •/• –/• –/• –/• •/• –/•

Frekvence (MHz) LTE 800/900/
1800/2100/2600

800/850/900/
1800/2100/2600

800/900/
1800/2100/2600

800/850/900/
1800/2100/2600

800/900/
1800/2100/2600

800/900/
1800/2100/2600

Rozměry (mm) 131,9 × 66,7 × 8,9 141,65 × 71,89 × 8,96 136,1 × 67,8 × 9,9 143,5 × 72,1 × 8,3 144,6 × 71,5 × 8,7 141,3 × 72,2 × 8,8

Hmotnost (g) 132 155,7 141,9 155 156 145

Barevné provedení modrá stříbrná černá černá modrá černá

Formát SIM MicroSIM MicroSIM NanoSIM MicroSIM NanoSIM MicroSIM

Lepší
cena pro 

věrné

Lepší
cena pro 

věrné

Pro věrné zákazníky 
máme telefony 
a tablety za lepší 
cenu. Více na 
stranách 64–66.

Lepší
cena pro 

věrné
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Přehled telefonů a tabletů  55

Uvedené ceny jsou jedním příkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního měsíčního plnění. Délka splácení může být 24, 18 nebo 12 měsíců. Podmínkou získání telefonu na splátky je 
uzavření účastnické smlouvy se zvýhodněním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi sdělí naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

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

Samsung 
Galaxy S4 
mini VE

Samsung 
Galaxy J3 
(2016)

Vodafone 
Smart 
ultra 6

Samsung 
Galaxy 
Xcover3

Microsoft
Lumia 650

Samsung 
Galaxy A3

Ceny

Standardní cena 4577 Kč 4977 Kč 4977 Kč 5477 Kč 5977 Kč 5977 Kč

Ceny na splátky (příklad)

Počáteční platba 2177 Kč 2577 Kč 2577 Kč 3077 Kč 3577 Kč 3577 Kč

Měsíční splátka 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč

Počet měsíců 24 24 24 24 24 24

  Více variant splátek zjistíte u našich prodejců

Poznámka Poslední šance Novinka dostupná 
v průběhu měsíce

Poslední šance

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách /  v e-shopu 
(všechny přístroje je možné objednat do kterékoli prodejny osobně nebo e-mailem)

Aktuální dostupnost zeptejte se nás  šedá /  bílá zeptejte se nás

Technická specifikace

Operační systém Android Android Android Android Windows Phone Android

Displej v cm/" 10,5 cm/4,3" 12,7 cm/5" 13,97 cm/5,5" 11,43 cm/4,5" 12,7 cm/5" 11,4 cm/4,5"

Rozlišení displeje 540 × 960 1280 × 720 1080 × 1920 480 × 800 720 × 1280 540 × 960

Celková vnitřní paměť/RAM až 8 GB/1,5 GB až 8 GB/1,5 GB až 16 GB/2 GB až 8 GB/1,5 GB až 16 GB/1 GB až 16 GB/1,5 GB

Podpora paměťové karty/
Max. velikost paměťové karty •/64 GB •/128 GB •/128 GB •/32 GB •/200 GB •/64 GB

Procesor 4× 1,2 GHz 4× 1,5 GHz 8× (4× 1,5 GHz + 4× 1 GHz) 4× 1,2 GHz 4× 1,3 GHz 4× 1,2 GHz

Internet/Podpora 3G/LTE •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/• •/•/•

Fotoaparát/Blesk/Autofokus 8Mpix/•/• 8Mpix/•/• 13Mpix/•/• 5Mpix/•/• 8/•/• 8Mpix/•/•

Fotoaparát přední 1,9Mpix 5Mpix 5Mpix 2Mpix 5Mpix 5Mpix

Kapacita baterie (mAh) 1900 2600 3000 2200 2000 1900

Wi-Fi/GPS •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Bluetooth •/4.0 •/4.0 •/4.0 •/4.0 •/4.1 •/4.0

FM rádio/MP3 přehrávač •/• •/• •/• –/• •/• –/•

Frekvence (MHz) LTE 800/900/1800/2600 
(850/2100 roaming)

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

1800/2100/2600
800/900/

1800/2100/2600
800/850/900/

1800/2100/2600

Rozměry (mm) 124,6 × 61,3 × 8,9 142,3 × 71 × 7,9 154 × 77 × 8,35 132,9 × 70,1 × 10 122 × 70,9 × 6,9 130,1 × 65,5 × 6,9

Hmotnost (g) 107 138 159 154 122 110

Barevné provedení černá černá bílá, šedá šedá černá stříbrná

Formát SIM MicroSIM MicroSIM NanoSIM MicroSIM NanoSIM NanoSIM

Lepší
cena pro 

věrné

Lepší
cena pro 

věrné

Lepší
cena pro 

věrné

Lepší
cena pro 

věrné
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56  Přehled telefonů a tabletů

Sony 
Xperia 
M4 Aqua

Samsung 
Galaxy A3
(2016)

BlackBerry 
Classic

Huawei 
GX8

Huawei 
P8

Samsung 
Galaxy A5 
(2016)

Ceny

Standardní cena 5977 Kč 8477 Kč 8977 Kč 9177 Kč 10 977 Kč 10 977 Kč

Ceny na splátky (příklad)

Počáteční platba 3577 Kč 3677 Kč 4177 Kč 4377 Kč 4977 Kč 4977 Kč

Měsíční splátka 100 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 250 Kč 250 Kč

Počet měsíců 24 24 24 24 24 24

  Více variant splátek zjistíte u našich prodejců

Poznámka Poslední šance

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách /  v e-shopu 
(všechny přístroje je možné objednat do kterékoli prodejny osobně nebo e-mailem)

Aktuální dostupnost zeptejte se nás

Technická specifikace

Operační systém Android Android BlackBerry Android Android Android

Displej v cm/" 12,7 cm/5" 11,94 cm/4,7 8,79 cm/3,46" 13,97 cm/5,5" 13,21 cm/5,2" 13,21 cm/5,2"

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

Celková vnitřní paměť/RAM až 8 GB/2 GB až 16 GB/1,5 GB až 16 GB/2 GB až 32 GB/3 GB až 16 GB/až 3 GB až 16 GB/2 GB

Podpora paměťové karty/
Max. velikost paměťové karty •/128 GB •/128 GB •/128 GB •/128 GB •/64 GB •/128 GB

Procesor 8× (4× 1,5 GHz + 4× 1 GHz) 4× 1,5 GHz 2× 1,5 GHz 8× 1,5 GHz 8× (4× 2 GHz + 4× 1,5 GHz) 8× 1,6 GHz

Internet/Podpora 3G/LTE •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Fotoaparát/Blesk/Autofokus 13Mpix/•/• 13Mpix/•/• 8Mpix/•/• 13Mpix/•/• 13Mpix/•/• 13Mpix/•/•

Fotoaparát přední 5Mpix 5Mpix 2Mpix 5Mpix 8Mpix 5Mpix

Kapacita baterie (mAh) 2400 2300 2515 3000 2680 2900

Wi-Fi/GPS •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Bluetooth •/4.1 •/4.1 •/4.0 •/4.0 •/4.1 •/4.1

FM rádio/MP3 přehrávač •/• –/• –/• –/• •/• •/•

Frekvence (MHz) LTE 800/850/900/1800/
1900/2100/2600

800/850/900/
1800/2100/2600

800/900/
1800/2100/2600

800/900/
1800/2100/2600

700/800/850/900/
1800/1900/2100/2600

700/800/850/900/
1800/2100/2600

Rozměry (mm) 145,5 × 72,6 × 7,3 134,5 × 65,2 × 7,3 131 × 72,4 × 10,2 152,5 × 76,5 × 7,5 144,9 × 72,1 × 6,4 144,8 × 71 × 7,3

Hmotnost (g) 136 132 178 168 144 155

Barevné provedení stříbrná černá černá šedá šedá černá

Formát SIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM

Lepší
cena pro 

věrné

Nabídka chytrých telefonů

Uvedené ceny jsou jedním příkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního měsíčního plnění. Délka splácení může být 24, 18 nebo 12 měsíců. Podmínkou získání telefonu na splátky je 
uzavření účastnické smlouvy se zvýhodněním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi sdělí naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

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

Pro věrné zákazníky 
máme telefony 
a tablety za lepší 
cenu. Více na 
stranách 64–66.

Lepší
cena pro 

věrné
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Přehled telefonů a tabletů  57

Uvedené ceny jsou jedním příkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního měsíčního plnění. Délka splácení může být 24, 18 nebo 12 měsíců. Podmínkou získání telefonu na splátky je 
uzavření účastnické smlouvy se zvýhodněním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi sdělí naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

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

HTC 
One A9

Sony 
Xperia Z5 
Compact

Apple 
iPhone 5s 
16GB

Samsung 
Galaxy S6

Sony 
Xperia Z5

Microsoft
Lumia 950

Ceny

Standardní cena 12 977 Kč 12 977 Kč 13 777 Kč 14 977 Kč 15 977 Kč 16 477 Kč

Ceny na splátky (příklad)

Počáteční platba 9377 Kč 9377 Kč 10 177 Kč 11 377 Kč 12 377 Kč 11 677 Kč

Měsíční splátka 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 200 Kč

Počet měsíců 24 24 24 24 24 24

  Více variant splátek zjistíte u našich prodejců

Poznámka

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách /  v e-shopu 
(všechny přístroje je možné objednat do kterékoli prodejny osobně nebo e-mailem)

Aktuální dostupnost  

Technická specifikace

Operační systém Android Android iOS Android Android Windows Phone

Displej v cm/" 12,7 cm/5" 11,68 cm/4,6" 10,16 cm/4" 13 cm/5,1" 13,21 cm/5,2" 13,21 cm/5,2"

Rozlišení displeje 1080 × 1920 720 × 1280 640 × 1136 1440 × 2560 1080 × 1920 1440 × 2560

Celková vnitřní paměť/RAM až 16 GB/2 GB až 32 GB/2 GB až 16 GB/1 GB až 32 GB/3 GB až 32 GB/3 GB až 32 GB/až 3GB

Podpora paměťové karty/
Max. velikost paměťové karty •/128 GB •/128 GB –/– –/– •/128 GB •/200 GB

Procesor 8× 1,5 GHz 8× (4× 2 GHz + 4× 1,5 GHz) 2× 1,3 GHz 8× (4× 2,1 GHz 
+ 4× 1,5 GHz)

8× (4× 2 GHz 
+ 4× 1,5 GHz)

2× 1,82 GHz 
+ 4× 1,44 GHz

Internet/Podpora 3G/LTE •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Fotoaparát/Blesk/Autofokus 13Mpix/•/• 23Mpix/•/• 8Mpix/•/• 16Mpix/•/• 23Mpix/•/• 20Mpix/•/•

Fotoaparát přední Ultrapixel 5,1Mpix 1,2Mpix 5,1Mpix 5Mpix 5Mpix

Kapacita baterie (mAh) 2150 2700 neuvedeno 2550 2900 3000

Wi-Fi/GPS •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Bluetooth •/4.1 •/4.1 •/4.0 •/4.0 •/4.1 •/4.1

FM rádio/MP3 přehrávač •/• •/• –/• –/• •/• •/•

Frekvence (MHz) LTE 700/800/850/900/
1800/2100/2300/2600

700/800/850/900/1700/
1800/1900/2100/2600

800/850/900/
1800/2100/2600

700/800/850/900/
1800/1900/2100/2600

700/800/850/900/1700/
1800/1900/2100/2600

700/800/900/1800/
1900/2100/2300/2600

Rozměry (mm) 145,74 × 70,8 × 7,26 127 × 65 × 8,9 123,8 × 58,6 × 7,6 143,4 × 70,5 × 6,8 146 × 72 × 7,3 145 × 73,2 × 8,2

Hmotnost (g) 143 138 112 138 154 150

Barevné provedení šedá, bílá černá vesmírně šedá černá černá černá

Formát SIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM

Lepší
cena pro 

věrné
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58  Přehled telefonů a tabletů

Apple 
iPhone 6
16GB

Microsoft 
Lumia 950 XL

LG 
G5

Samsung
Galaxy S7

Samsung 
Galaxy S6 
edge 64GB

Apple
iPhone 6s
16/64/128GB

Ceny

Standardní cena 17 977 Kč 18 977 Kč 19 577 Kč 19 777 Kč 19 977 Kč 21 177/24 377/27 477 Kč

Ceny na splátky (příklad)

Počáteční platba 13 177 Kč 14 177 Kč 14 777 Kč 14 977 Kč 15 177 Kč 15 177/17 177/20 277 Kč

Měsíční splátka 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 250/300/300 Kč

Počet měsíců 24 24 24 24 24 24

  Více variant splátek zjistíte u našich prodejců

Poznámka Novinka dostupná 
v průběhu měsíce

Poslední šance Poslední šance 
 64GB stříbrná

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách /  v e-shopu 
(všechny přístroje je možné objednat do kterékoli prodejny osobně nebo e-mailem)

Aktuální dostupnost zeptejte se nás zeptejte se nás

Technická specifikace

Operační systém iOS Windows Phone Android Android Android iOS

Displej v cm/" 11,94 cm/4,7" 14,48 cm/5,7" 13,46 cm/5,3" 13 cm/5,1" 13 cm/5,1" 11,94 cm/4,7"

Rozlišení displeje 750 × 1334 1440 × 2560 2560 × 1440 1440 × 2560 1440 × 2560 750 × 1334

Celková vnitřní paměť/RAM až 16/64/128 GB / 1 GB až 32 GB/až 3 GB až 32 GB/3 GB až 32 GB/až 4 GB až 32/64 GB / 3 GB až 16/64/128 GB 
/ 2 GB

Podpora paměťové karty/
Max. velikost paměťové karty –/– •/200 GB •/128 GB •/200 GB –/– –/–

Procesor 2× 1 GHz 8× (4× 2 GHz 
+ 4× 1,5 GHz) 4× 2,1 GHz 8× (4× 2,3 GHz 

+ 4× 1,6 GHz)
8×/4× 2,1 GHz 
+ 4× 1,5 GHz 2× 1,4 GHz

Internet/Podpora 3G/LTE •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Fotoaparát/Blesk/Autofokus 8Mpix/•/• 20Mpix/•/• 16+8Mpix/•/• 12Mpix/•/• 16Mpix/•/• 12Mpix/•/•

Fotoaparát přední 1,2Mpix 5Mpix 8Mpix 5Mpix 5Mpix 5Mpix

Kapacita baterie (mAh) neuvedeno 3340 2800 3000 2600 1810

Wi-Fi/GPS •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Bluetooth •/4.0 •/4.1 •/4.1 •/4.2 •/4.0 •/4.2

FM rádio/MP3 přehrávač –/• •/• •/• –/• –/• –/•

Frekvence (MHz) LTE 800/850/900/
1800/2100/2600

700/800/900/1800/
1900/2100/2300/2600

700/800/850/900
/1800/2100/2600

700/800/850/900/
1800/1900/2100/2600

700/800/850/900/ 
1800/1900/2100/2600

800/850/900 /
1800/2100/2600

Rozměry (mm) 138,1 × 67 × 6,9 151,9 × 78,4 × 8,1 149,4 × 73,9 × 7,7–8,6 142,4 × 69,6 × 7,9 142,1 × 70,1 × 7 138,3 × 67,1 × 7,1

Hmotnost (g) 129 165 159 152 132 143

Barevné provedení vesmírně šedá černá titanová černá černá, zelená stříbrná, zlatá, vesmír-
ně šedá, růžově zlatá

Formát SIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM

Nabídka chytrých telefonů

Jen za 1 Kč vám k telefonu 
přidáme speciální modul 
na focení LG Cam Plus. 
Potěší vás lepším 
zoomem a praktickou 
mechanickou spouští na 
hraně telefonu.

Uvedené ceny jsou jedním příkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního měsíčního plnění. Délka splácení může být 24, 18 nebo 12 měsíců. Podmínkou získání telefonu na splátky je 
uzavření účastnické smlouvy se zvýhodněním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi sdělí naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

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

modulmodul

53_61_VF_Telefony_04_2016.indd   58 17.03.16   13:25



Přehled telefonů a tabletů  59

Uvedené ceny jsou jedním příkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního měsíčního plnění. Délka splácení může být 24, 18 nebo 12 měsíců. Podmínkou získání telefonu na splátky je 
uzavření účastnické smlouvy se zvýhodněním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi sdělí naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

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

Samsung 
Galaxy S7 
edge

Samsung 
Galaxy S6 
edge+ 64GB

Apple
iPhone 6s Plus
64/128GB

Nokia 
130

Alcatel
ONETOUCH 
Watch 
(chytré hodinky)

Samsung 
Gear S2 
(chytré hodinky)

Ceny

Standardní cena 22 577 Kč 23 977 Kč 27 477/30 677 Kč 577 Kč 2777 Kč 7977 Kč

Ceny na splátky (příklad)

Počáteční platba 16 577 Kč 17 977 Kč 20 277/23 477 Kč  – – –

Měsíční splátka 250 Kč 250 Kč 300/300 Kč  – – –

Počet měsíců 24 24 24  – – –

  Více variant splátek zjistíte u našich prodejců

Poznámka Poslední šance Poslední šance Poslední šance 

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách /  v e-shopu 
(všechny přístroje je možné objednat do kterékoli prodejny osobně nebo e-mailem)

Aktuální dostupnost zeptejte se nás zeptejte se nás zeptejte se nás

Technická specifikace

Operační systém Android Android iOS Nokia S30 – Tizen

Displej v cm/" 13,97 cm/5,5" 14,48 cm/5,7" 13,97 cm/5,5" 4,57 cm/1,8'' 3,10 cm/1,2" 3,10 cm/1,2"

Rozlišení displeje 1440 × 2560 1440 × 2560 1080 × 1920 128 × 160 240 × 204 360 × 360

Celková vnitřní paměť/RAM až 32 GB/až 4GB až 64 GB/4 GB až 16/64/128 GB / 2 GB – – až 4 GB/2 GB

Podpora paměťové karty/
Max. velikost paměťové karty •/200 GB –/– –/– •/32 GB –/– –/–

Procesor 8× (4× 2,3 GHz + 4× 
1,6 GHz)

8×/4× 2,1 GHz 
+ 4× 1,5 GHz 2× 1,84 GHz – – 2× 1 GHz

Internet/Podpora 3G/LTE •/•/• •/•/• •/•/• –/–/– –/–/– –/–/–

Fotoaparát/Blesk/Autofokus 12Mpix/•/• 16Mpix/•/• 12Mpix/•/• –/–/– –/–/– –/–/–

Fotoaparát přední 5Mpix 5Mpix 5Mpix – – –

Kapacita baterie (mAh) 3600 3000 1810 1020 210 250

Wi-Fi/GPS •/• •/• •/• –/– – •/–

Bluetooth •/4.2 •/4.2 •/4.2 •/3.0 •/4.0 •/4.1

FM rádio/MP3 přehrávač –/• –/• –/• •/• –/– –/•

Frekvence (MHz) LTE 700/800/850/900 /
1800/1900/2100/2600

700/800/850/900/
1800/1900/2100/2600

800/850/900 /
1800/2100/2600 – – –

Rozměry (mm) 150,9 × 72,6 × 7,7 154,4 × 75,8 × 6,9 158,2 × 77,9 × 7,3 106 × 45,5 × 13,9 41,8 × 41,8 × 10,5 42,3 × 49,8 × 11,4

Hmotnost (g) 157 153 192 68,6 60 47

Barevné provedení černá černá vesmírně šedá černá černá černá

Formát SIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM SIM – –
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60  Přehled telefonů a tabletů

Uvedené ceny jsou jedním příkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního měsíčního plnění. Délka splácení může být 24, 18 nebo 12 měsíců. Podmínkou získání telefonu na splátky je 
uzavření účastnické smlouvy se zvýhodněním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi sdělí naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

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

Vodafone 
Smart Tab 4G 

Vodafone 
Tab speed 6

Vodafone 
Tab prime 6

Samsung 
Galaxy Tab 4 
(8.0 LTE)

Ceny

Standardní cena 3577 Kč 3577 Kč 4977 Kč 5977 Kč

Ceny na splátky (příklad)

Počáteční platba 1177 Kč 1177 Kč 2577 Kč 3577 Kč

Měsíční splátka 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč

Počet měsíců 24 24 24 24

  Více variant splátek zjistíte u našich prodejců

Poznámka Poslední šance Novinka dostupná 
v průběhu měsíce

Poslední šance

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách /  v e-shopu 
(všechny přístroje je možné objednat do kterékoli prodejny osobně nebo e-mailem)

Aktuální dostupnost zeptejte se nás zeptejte se nás

Technická specifikace

Operační systém Android Android Android Android

Displej v cm/" 20,32 cm/8" 20,32 cm/8" 24,38 cm/9,6" 20,32 cm/8"

Rozlišení displeje 800 × 1280 1280 × 800 800 × 1280 800 × 1280

Celková vnitřní paměť/RAM až 8 GB/1 GB až 16 GB/1 GB až 16 GB/1 GB až 16 GB/1,5 GB

Podpora paměťové karty/
Max. velikost paměťové karty •/64 GB •/64 GB •/32 GB •/64 GB

Procesor 4× 1,4 GHz 4× 1,3 GHz 4× 1,2 GHz 4× 1,2 GHz

Internet/Podpora 3G/LTE •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Fotoaparát/Blesk/Autofokus 5Mpix/–/– 5Mpix/–/• 5Mpix/–/– 3Mpix/–/–

Kapacita baterie (mAh) 4060 4060 4600 4450

Podpora volání – – – •

Wi-Fi/GPS •/• •/• •/• •/•

Bluetooth •/4.0 •/4.1 •/4.1 •/4.0

FM rádio/MP3 přehrávač –/– •/• –/• •/•

Frekvence (MHz) LTE 800/900
/1800/2100/2600

800/900
/1800/2100/2600

800/900
/1800/2100/2600

800/850/900
/1800/2100/2600

Rozměry (mm) 209 × 123,7 × 7,9 209 × 124,9 × 8,3 244 × 146 × 7,9 210 × 124 × 8

Hmotnost (g) 327 330 406 320

Barevné provedení černá černá černá černá

Formát SIM MicroSIM MicroSIM MicroSIM MicroSIM

Pro věrné zákazníky 
máme telefony 
a tablety za lepší 
cenu. Více na 
stranách 64–66.

Lepší
cena pro 

věrné

Lepší
cena pro 

věrné

Lepší
cena pro 

věrné

Lepší
cena pro 

věrné

Lepší
cena pro 

věrné

Nabídka tabletů
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Přehled telefonů a tabletů  61

Uvedené ceny jsou jedním příkladem splátek. Maximální velikost splátky je dána výší Minimálního měsíčního plnění. Délka splácení může být 24, 18 nebo 12 měsíců. Podmínkou získání telefonu na splátky je 
uzavření účastnické smlouvy se zvýhodněním na služby. Další informace o cenách a podmínkách vám rádi sdělí naši prodejci. Více informací o splátkách naleznete také na str. 53.

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

Samsung  
Galaxy Tab A (9.7 LTE)

Apple 
iPad mini 4 16GB

Apple
iPad Air 2 64GB

Apple
iPad Pro 128GB

Ceny

Standardní cena 8577 Kč 13 577 Kč 18 577 Kč 31 977 Kč

Ceny na splátky (příklad)

Počáteční platba 3777 Kč 9977 Kč 13 777 Kč 24 777 Kč

Měsíční splátka 200 Kč 150 Kč 200 Kč 300 Kč

Počet měsíců 24 24 24 24

  Více variant splátek zjistíte u našich prodejců

Poznámka

Dostupnost  ve všech prodejnách /  ve vybraných prodejnách /  v e-shopu 
(všechny přístroje je možné objednat do kterékoli prodejny osobně nebo e-mailem)

Aktuální dostupnost

Technická specifikace

Operační systém Android iOS iOS iOS

Displej v cm/" 24,64 cm/9,7" 17,7 cm/7,9" 24,64 cm/9,7" 32,76 cm/12,9"

Rozlišení displeje 768 × 1024 1536 × 2048 1536 × 2048 2048 × 2732

Celková vnitřní paměť/RAM až 32 GB/2 GB až 16 GB až 64 GB až 128 GB

Podpora paměťové karty/
Max. velikost paměťové karty •/128 GB –/– –/– –/–

Procesor 4× 1,2 GHz 2× 1,5 GHz 2× 1 GHz Apple A9X

Internet/Podpora 3G/LTE •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Fotoaparát/Blesk/Autofokus 5Mpix/–/– 8Mpix/–/• 8Mpix/–/• 8Mpix/–/•

Kapacita baterie (mAh) 6000 5124 neuvedeno 8060

Podpora volání • – – –

Wi-Fi/GPS •/• •/• •/• •/•

Bluetooth •/4.0 •/4.0 •/4.0 •/4.0

FM rádio/MP3 přehrávač •/• –/• –/• –/•

Frekvence (MHz) LTE 800/850/900/
1800/2100/2600

800/850/900/
1800/2100/2600

800/850/900/
1800/2100/2600

700/800/850/900
/1800/1900/2100/2300/2600

Rozměry (mm) 210 × 124 × 8 203,2 × 134,8 × 6,1 240 × 169,5 × 6,1 305,7 × 220,6 × 6,9

Hmotnost (g) 320 304 444 723

Barevné provedení černá stříbrná šedá stříbrná

Formát SIM MicroSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM

Lepší
cena pro 

věrné
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62  Připojení s Vodafonem

Mobilní internet 

Měsíční tarify Objem dat Cena Zvýhodněná cena 
se smlouvou

Mobilní připojení 10 GB    10 GB   999 Kč    749 Kč   

Mobilní připojení 4 GB 4 GB 519 Kč   498 Kč  

Mobilní připojení 1,5 GB 1,5 GB 399 Kč –

Mobilní připojení 500 MB 500 MB 249 Kč –

4G LTE internet už pokrývá takřka každý kout 
republiky! Frčet na něm můžete s jakýmkoliv 
datovým připojením od Vodafonu.

Tarify pro příležitostné připojení Objem dat Cena  

Připojení na den 25 MB/24 hodin 25 Kč  

Připojení na týden 60 MB/7 dní 49 Kč  

Jak si pořídit další data po vyčerpání objemu dat?
Objem dat si můžete navýšit v aplikaci Můj Vodafone nebo na muj.vodafone.cz prostřednictvím služeb Zvětšení datového balíčku a Dodatečný objem dat. 

  Všechny ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky. Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny směrem dolů.

Zvětšení datového 
balíčku / měsíc Cena

1 GB 99 Kč

1 GB 99 Kč

1 GB 99 Kč

1 GB 99 Kč

Když vám nebudou 
data stačit, můžete si je 

jednoduše navýšit. 

Dodatečný objem dat Cena

– –

60 MB 39 Kč

WI-FI HOTSPOT DO AUTA

Huawei CarFi

  Podporuje 4G LTE
   Připojíte až 10 zařízení najednou
   USB port pro nabíjení

Už od

777 Kč

Už od

477 Kč

USB MODEM 

Vodafone Connect 
USB Speed 6

  Podporuje 4G LTE

WI-FI HOTSPOT

Vodafone Mobile
Wi-Fi R216

  Podporuje 4G LTE

Už od

477 Kč

Více na vodafone.cz/internet
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Více na vodafone.czVíce naVíce na vodafone.cz vodafone.cz vodafone.cz

Připojení s Vodafonem  63

Více na vodafone.cz/pripojeni-bez-kabelu

Internet na doma 
i na chatu
Vytvořte si Wi-Fi síť vždy tam, kde jste vy. 
S Připojením bez kabelu+ je to snadné.

WI-FI
NA CHATĚ

  Můžete neomezeně prohlížet webové 
stránky, posílat a přijímat e-maily nebo třeba 
volat přes Skype. Pro stahování a odesílání 
souborů službami jako např. Ulož.to, 
sledování videí a přehrávání internetových 
TV a rádií máte 30 GB.

  Zapojení je snadné. I když nejste IT odborník, 
lehce to zvládnete.

  Můžete připojit až 33 zařízení najednou, třeba 
telefon, tablet i počítač.

  Sleva 1000 Kč na modem při pořízení 
na splátky. A ty jsou bez navýšení. 
Standardní cena je 3777 Kč.

WI-FI
V KANCELÁŘI

WI-FI
DOMA

WI-FI MODEM

Huawei LTE CPE B310

  Podporuje 4G LTE

Telefon Filmy Notebook

Fotky Chata Wi� doma

Upload

Zásuvka

Mobilní internet Tablety Kancelář

Chytrá TV Herní konzole Neomezená rychlost
přes noc

Modem RED tarify

Download Košík

FMS 

Telefon Filmy Notebook

Fotky Chata Wi� doma

Upload

Zásuvka

Mobilní internet Tablety Kancelář

Chytrá TV Herní konzole Neomezená rychlost
přes noc

Modem RED tarify

Download Košík

FMS 

Telefon Filmy Notebook

Fotky Chata Wi� doma

Upload

Zásuvka

Mobilní internet Tablety Kancelář

Chytrá TV Herní konzole Neomezená rychlost
přes noc

Modem RED tarify

Download Košík

FMS 

Měsíční tarif Cena
Zvýhodněná cena

se smlouvou

Připojení bez kabelu+ 554 Kč  449 Kč 

 Všechny ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky. Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny směrem dolů.

377 Kč
+ 100 Kč × 24 měsíců

= 2777 Kč

Internet na doma i na chatu 
k rodinnému tarifu Red+

zdarma
Více na straně 74
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Telefony pro věrné levněji
Ty, kteří u nás zůstávají, dovedeme odměnit. Třeba LTE 
telefonem za nižší cenu. Stačí si najít tarif, co vám pasuje, 
a hurá na 4G LTE internet!

 Nabídka je určena pro zákazníky splňující podmínky věrného zákazníka Vodafonu a platí při současném uzavření či prodloužení smlouvy s Minimálním měsíčním plněním 
690 Kč a pořízení telefonu na splátky v dané variantě. Ceny uvádíme i s 21% DPH. Více informací na vodafone.cz/telefony-pro-verne nebo u prodejního týmu.

Samsung Galaxy J3 
(2016)

  Novinka mezi smartphony
  Zaujme Super AMOLED 
displejem
  Pětipalcová úhlopříčka
  Hlavní fotoaparát má 
rozlišení osm megapixelů
  Výkonný čtyřjádrový 
procesor s taktem 1,5 GHz
  Čistý design, zaoblené rohy 
a nízká hmotnost
  Standardní cena je
4977 Kč

1 Kč
+ 150 Kč × 24 měsíců

= 3601 Kč

Huawei Y6

  Tenký elegán s parádní 
výbavou
  Pětipalcový HD displej 
nabízí velký prostor pro 
interaktivitu
  Procesor Qualcomm 
Snapdragon 210
  1GB paměť RAM pro větší 
zábavu
  Kamera s rozlišením
8 megapixelů boduje
i za šera
  Nechybí dvojice reproduk-
torů pro skvělé ozvučení
  Standardní cena je
3477 Kč

Microsoft Lumia 650

  Spolehlivý parťák pro 
podnikání a volný čas

  Systém Windows 10
  Vychytaný design s lehkou 
konstrukcí

  Vnitřní paměť se skvělou 
kapacitou 16 GB
  Standardní cena je 
5977 Kč

Vodafone Smart 
prime 6

  Elegantní stroj, který 
nedělá kompromisy
  Čtyřjádrový procesor 
Qualcomm
o taktu 1,2 GHz
  Dlouhá výdrž baterie 
  Čistý Android 5.0
  Potěší cenou i výkonem
  Standardní cena je 
3277 Kč

1 Kč
+ 150 Kč × 24 měsíců

= 3601 Kč

Více na vodafone.cz/telefony-pro-verne

64  Nabídka pro věrné

1 Kč
+ 100 Kč × 12 měsíců

= 1201 Kč

1 Kč
+ 100 Kč × 18 měsíců

= 1801 Kč
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Věrnost oceňujeme, mrkněte 
na naši nabídku tabletů pro věrné. 

Nabídka pro věrné  65

Samsung Galaxy A3

  Ultra tenký, stříbrný 
a kovový
  Přehledný a velký Super 
AMOLED displej
  Frčí na LTE
  Nabušený 1,2GHz 
čtyřjádrový procesor
  Selfie fotografa komandu-
jete hlasem
  Standardní cena je 
5977 Kč

Huawei GX8

  Čerstvá novinka
  Velikost displeje 5,5"
  Přední fotoaparát má 
rozlišení 5 Mpix

  Velkorysé rozlišení obrazu 
1080 × 1920 pixelů

  Procesor 1,5 GHz
  Skvělý výkon za 
výhodnou cenu

  Standardní cena je 
9177 Kč

1 Kč
+ 300 Kč × 24 měsíců

= 7201 Kč

1 Kč
+ 150 Kč × 24 měsíců

= 3601 Kč

Vodafone Smart ultra 6

  Neskutečně výkonný stroj 
za skvělou cenu
  5,5" full HD IPS displej
  Osmijádrový procesor
  Nejlépe vybavený stroj ve 
své kategorii
  13Mpix foťák
  Čistý Android 5.0 a 2 GB RAM
  Bílá a šedá barevná varianta
  Standardní cena je
4977 Kč

1 Kč
+ 150 Kč × 18 měsíců

= 2701 Kč

Sony Xperia Z5 
Compact

  Nejlepší malý mobil 
poslední doby
  Android 5.1 Lollipop
  Sloní paměť 32 GB
  Na jedno nabití vydrží až 
dva dny, podporuje rychlé 
nabíjení
  Velikost displeje je 
příjemných 4,6"

  Standardní cena 
je 12 977  Kč

1 Kč
+ 450 Kč × 24 měsíců

= 10 801 Kč
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  Nabídka je určena pro zákazníky splňující podmínky věrného zákazníka Vodafonu a platí při současném uzavření či prodloužení smlouvy s Minimálním měsíčním plněním 
249 Kč a pořízení tabletu na splátky v dané variantě. Ceny uvádíme i s 21% DPH. Více informací na vodafone.cz/tablety-pro-verne nebo u prodejního týmu.

Věrnost oceňujeme, mrkněte 
na naši nabídku telefonů pro věrné. 

Věrní mají tablety levnější
Jste nám věrní? My to umíme ocenit. Třeba 
LTE tabletem za nižší cenu. Stačí si najít tarif, 
který vám pasuje, a hurá na 4G LTE internet!

Vodafone Smart Tab 4G

  Elegán s 8" HD displejem
  Čtyřjádrový procesor 1,4 GHz
  Díky infraportu s ním můžete 
třeba ovládat televizi
  Parádní výkon za skvělou cenu
  Android 4.4
  Standardní cena
je 3577 Kč

Samsung Galaxy Tab 4
(8.0 LTE)

  Elegantní tablet 
s 8" displejem
  Čtyřjádrový procesor o taktu 
1,2 GHz
  Rychlý a skladný parťák 
do práce i na cesty
  Android 4.4
  Standardní cena 
je 5977 Kč

1 Kč
+ 150 Kč × 18 měsíců

= 2701 Kč

Vodafone 
Tab prime 6

  Krásný HD 9,6" displej, 
skvělý pro sledování filmů
  Supervýkonný společník 
na internetu za skvělou cenu  
  Čtyřjádrový procesor Qualcomm 
o taktu 1,2 GHz
  5Mpix foťák
  16 GB úložného prostoru
  Standardní cena je 4977 Kč

1 Kč
+ 150 Kč × 24 měsíců

= 3601 Kč

Více na vodafone.cz/tablety-pro-verne

66  Nabídka pro věrné

Vodafone Tab speed 6

  Čerstvá novinka
  Příjemně veliký 8" displej
  Výkonný procesor 1.3GHz
  Android 5.1 Lollipop
  Standardní cena
je 3577 Kč

1 Kč
+ 200 Kč × 24 měsíců

= 4801 Kč

1 Kč
+ 150 Kč × 18 měsíců

= 2701 Kč
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Samsung Galaxy Tab A 
(9.7 LTE)

  Tloušťka jen 7,5 mm 
a hmotnost jen 456 g
  Poměr stran 4 : 3 je ideální pro 
čtení webu, knih
  Spousta prémiového obsahu 
a služeb zdarma
  Jednoduché ovládání, úžasný 
výkon
  Standardní cena
je 8577 Kč

1 Kč
+ 300 Kč × 24 měsíců

= 7201 Kč

Více na vodafone.cz/firma

Pro firmy  67

  Ceny jsou platné při podpisu smlouvy s Minimálním měsíčním plněním na 24 měsíců, 
zaokrouhleny na celé koruny směrem dolů a jsou platné do další aktualizace nabídky. 
Podmínky na vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby. Ceny uvádíme včetně 21% DPH. 

Business
Smart tarify
Pro rozjezd vašeho podnikání 
máme za skvělé ceny spoustu
dat, minut i neomezených
SMS do všech sítí.

549 Kč
měsíčně

300 MB
dat

Business

Smart 250

250 minut
do všech sítí,
po vyčerpání 
3,49 Kč/min.

Neomezené 
SMS

do všech sítí

Neomezené
volání a SMS

ve firmě

349 Kč
měsíčně

150 MB
dat

Business

Smart 100

100 minut
do všech sítí,
po vyčerpání 
3,49 Kč/min.

Neomezené 
SMS

do všech sítí

Neomezené
volání a SMS

ve firmě
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Tarify 
pro firemní 
zákazníky

	 	Ceny	jsou	platné	při	podpisu	smlouvy	s	Minimálním	měsíčním	plněním	na	24	měsíců,	jsou	včetně	21%	DPH	a	jsou	platné	do	další	aktualizace	nabídky.	 
Podmínky	na	vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby.	Seznam	zemí	pro	volání	do	zahraničí	a	ze	zahraničí	najdete	na	vodafone.cz/firma.

BEZPEČNOST

S tarify Business Red LTE super a premium 
máte Mobilní zabezpečení úplně zdarma.

DRUHÁ DATOVÁ SIM KARTA 
ZDARMA

Ke každému tarifu Business Red LTE dostanete 
ještě druhou LTE SIM kartu pro tablet nebo 
notebook. Vaše zařízení tak budou společně 
čerpat objem dat, který dostáváte v rámci 
svého tarifu. 

Mobilní  
zabezpečení

Business

RED LTE
premium

Business

RED LTE

1,5 GB
dat

Neomezené 
volání a SMS

ve	firmě

4 GB
dat

Neomezené 
volání a SMS

ve	firmě

10 GB
dat

Neomezené 
volání a SMS

ve	firmě

749 Kč
měsíčně

999 Kč
měsíčně

1499 Kč
měsíčně

Business

RED LTE
super

+ 1000 min. do	zahraničí

+ 1000 min. do	zahraničí

Neomezené SMS
do	všech	sítí

Neomezené SMS
do	všech	sítí

Neomezené SMS
do	všech	sítí

Neomezené volání
do	všech	sítí

Neomezené volání
do	všech	sítí

Neomezené volání
do	všech	sítí

5 dní volání + SMS 
+ 100 MB/den 

v	zahraničí

68  Pro firmy

Více	na	vodafone.cz/firma

NEOMEZENÉ VOLÁNÍ, SMS  
A 100 MB DAT V ZAHRANIČÍ

U tarifu Business Red LTE premium dostanete 
v každém zúčtovacím období na pět vámi 
vybraných dnů neomezené volání a SMSky. 
K tomu navíc 100 MB dat na každý z těchto 
dní. To vše můžete čerpat v EU a dalších 
zemích Evropy. Víc informací o tarifu Vodafone 
Roaming na den najdete na str. 73.
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Pro firmy  69

Více na vodafone.cz/firma

	 	Cena	je	platná	při	podpisu	smlouvy	s	Minimálním	měsíčním	plněním	na	24	měsíců,	včetně	21%	DPH.
	 	Rychlost	stahování	internetu	do	kanceláře	je	8Mb/s	a	nahrávání	4	Mb/s.	K	tarifu	je	nutné	mít	vhodný	modem,	třeba	Huawei	LTE	CPE	B310,	který	vám	dáme	při	pořízení	
s	Business	Red+	za	zvýhodněnou	cenu	1	Kč.	

4 neomezené tarify a navíc internet 
do kanceláře zdarma
Za 1999 Kč získáte čtyři tarify s neomezeným voláním a SMS do 
všech sítí a 4 GB sdílených dat. A k tomu vám nově zdarma přidáme 
i internetové připojení do kanceláře. 

3 GB + 1 GB zdarma 
sdílených dat v rámci firmy

1999 Kč 
měsíčně pro 4 členy firmy dohromady

Neomezené SMS
do	všech	sítí

Neomezené  
volání
do	všech	sítí

Vodafone  
Roaming na den
třikrát	v	měsíci	zdarma

Neomezené SMS
do	všech	sítí

Neomezené  
volání
do	všech	sítí

Vodafone  
Roaming na den
třikrát	v	měsíci	zdarma

Neomezené SMS
do	všech	sítí

Neomezené  
volání
do	všech	sítí

Vodafone  
Roaming na den
třikrát	v	měsíci	zdarma

Neomezené SMS
do	všech	sítí

Neomezené  
volání
do	všech	sítí

Vodafone  
Roaming na den
třikrát	v	měsíci	zdarma

VODAFONE ROAMING 
NA DEN

Cestujte po Evropě se všemi 
výhodami svého domácího 
tarifu. Volat, psát a využívat data 
do 100 MB/den může každý 
člen tři dny v měsíci zdarma. 
Více na str. 73.

Business
RED+

Internet 
do kanceláře

ZDARMA  
k	tarifu	Business	Red+

Novinka
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70  Pro fi rmy

Více na vodafone.cz/epokladna

Zjednodušte si podnikání 
s aplikací ePokladna
Připravili jsme jednoduché řešení toho, jak 
vystavit zákazníkovi při nákupu elektronickou 
účtenku přímo z mobilu či tabletu. Stačí si 
pořídit aplikaci Vodafone ePokladna.

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

Vodafone
ePokladna
STANDARD

  Automatické zálohování na 
webové úložiště

  Možnost připojit mobilní tiskárnu 
nebo platební terminál

  Neomezené množství položek 
  Rychlý výběr produktů k prodeji
  Hromadný import položek přes PC 
  Editace položek, vytvoření reportů

Vodafone
ePokladna
KOMPLET

  Nabízí vše, co licence Standard, 
a navíc kompletní správu skladu, 
sledování skladové zásoby v reál-
ném čase a zjednodušení inventury

  Přizpůsobí se vašemu podnikání –
v restauracích můžete sledovat 
objednávky stolů, v prodejnách 
s oblečením budete znát aktuální 
stav velikostí na skladě

Aplikaci je možné spojit s mobilním platebním terminálem (mPOS) a přijímat 
díky němu kromě hotovosti také platební karty. K zařízení můžete připojit 
i kapesní tiskárnu na baterie pro rychlý a fi nančně nenáročný tisk účtenek. 
Toto řešení navíc usnadní případný přechod na systém elektronické evidence 
tržeb, který by měl být v České republice spuštěn v roce 2016. Celá služba se 
automaticky zálohuje na zabezpečené úložiště, takže účtenky máte k dispozici 
v elektronické podobě kdykoliv.

Přenosná tiskárna
Bixolon R200II

300 Kč
měsíčně

420 Kč
měsíčně

5377 Kč

104

104

104

Přijďte si ePokladnu 
vyzkoušet do našich 

prodejen
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Tarify  71

Více na vodafone.cz/tarify

Nabídka pro mladé

  Při pořízení Tarifu 26 s telefonem na splátky a se smlouvou na 24 měsíců je cena tarifu 480 Kč 
měsíčně. Cena je zaokrouhlená na celé koruny nahoru. Všechny ceny uvádíme včetně 21% DPH.

S Tarifem 26 žiju 
a nemusím se omezovat

  1,2 GB dat, neomezené SMS do všech sítí
a 600 minut navrch. Bez závazku.

Tarify pro 
méně
náročné
Máme pro vás za skvělé ceny 
spoustu dat, minut i neomezených 
SMS do všech sítí.

349 Kč
měsíčně

100 MB
dat

Smart 100

100 minut
do všech sítí,

po vyčerpání 3,49 Kč/min.

Neomezené SMS
v síti Vodafone,

ostatní 1,51 Kč/SMS

250 MB
dat

250 minut
do všech sítí,

po vyčerpání 3,49 Kč/min.

Neomezené SMS
do všech sítí

549 Kč
měsíčně

Smart 250

Ještě mi není ani 27, ale už jedu jak dráha. Mám dost 
dat, volných minut i SMS na všechno, co potřebuju. 
Bez závazku, protože kdo by se v tomhle věku vázal.

494 Kč
měsíčně, bez závazku

600 minut
volání do všech sítí

1,2 GB dat

Neomezené SMS
do všech sítí

S Kartou 26 
žiju, jak chci

  Můžu si vybrat ze dvou 
super balíčků. Aktivuju si 
je, jak potřebuju. Můžu 
je střídat nebo využívat 
oba současně.

  Seženu ji ve všech prodej-
nách Vodafonu a taky 
si ji můžu na stránce 
vodafone.cz/ziju 
nechat zdarma poslat 
do schránky.

249 Kč
měsíčně, bez závazku

+
100 minut

do dalších sítí

balíček za

149 Kč
měsíčně

Neomezené 
volání

v síti Vodafone

Neomezené SMS
v síti Vodafone

balíček za

100 Kč
měsíčně

500 MB
dat
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Více na vodafone.cz/tarify

72  Red LTE tarify

Více na vodafone.cz/tarify

  Ceny jsou platné při podpisu smlouvy s Minimálním měsíčním plněním na 24 měsíců, jsou včetně 21% DPH a platí do další aktualizace nabídky.  
Podmínky na vodafone.cz/zvyhodnene-sluzby. Seznam zemí pro volání do zahraničí a ze zahraničí najdete na vodafone.cz/tarify.

RED LTE
premium

RED LTE

Neomezené volání
do všech sítí

Neomezené volání
do všech sítí

Neomezené SMS
do všech sítí

1,5 GB
dat

Neomezené SMS
do všech sítí

4 GB
dat

Neomezené volání
do všech sítí

Neomezené SMS
do všech sítí

10 GB
dat

749 Kč
měsíčně

999 Kč
měsíčně

1499 Kč
měsíčně

RED LTE
super

DRUHÁ DATOVÁ SIM KARTA 
ZDARMA

Ke každému tarifu Red LTE dostanete 
ještě druhou LTE SIM kartu pro tablet nebo 
notebook. Vaše zařízení tak budou spo-
lečně čerpat objem dat, který dostáváte 
v rámci svého tarifu.

NEOMEZENÉ VOLÁNÍ, SMS 
A 100 MB DAT V ZAHRANIČÍ

U tarifu Red LTE premium dostanete 
v každém zúčtovacím období na pět 
vámi vybraných dnů neomezené volání 
a SMSky. K tomu navíc 100 MB dat 
na každý z těchto dní. To vše můžete 
čerpat v EU a dalších zemích Evropy. Víc 
informací o tarifu Vodafone Roaming 
na den najdete na str. 73.

Red LTE tarify 
s datovou SIM 
zdarma!
Máme pro vás nejen druhou datovou SIMku, 
ale i neomezené volání, SMSky, hromadu dat 
a také volání do i ze zahraničí.

+ 1000 min. do zahraničí

+ 1000 min. do zahraničí

5 dní volání + SMS
+ 100 MB/den

v zahraničí
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Více na vodafone.cz/roamingnaden

Volání v cizině  73

199 Kč/den
za volání, SMS a data 

VODAFONE ROAMING NA DEN

  Volné jednotky do všech sítí na volání, SMS 
a data do výše 100 MB na den čerpáte ze 
svého domácího tarifu. Volání a SMS platí 
v rámci navštívené země i domů do ČR. 

  Všechny příchozí SMS máte zdarma.

  Aktivace služby je zdarma, platíte až 
za využití, tedy když si zavoláte, přijmete 
hovor, pošlete SMS nebo využijete data.

  Služba platí od okamžiku využití následují-
cích 24 hodin.

  Pokud  vám 100 MB na den nebude stačit, 
navyšte si datový objem po balíčcích 
100 MB ve vybraných zemích Evropy 
za 49 Kč a světa za 149 Kč.

  MMS budete posílat za 6,63 Kč.

  Službu si aktivujete jednoduše na 
muj.vodafone.cz.

Platí pro vybrané země Evropy: 
Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar, 
Guadeloupe, Guernsey, Irsko, Island, Itálie, Jersey, 
Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Malta, Man, Martinik, Monako, Německo, 
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Reunion, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, 
Velká Británie

69 Kč/den
za volání, SMS a data 

S NEOMEZENÝM TARIFEM
RED LTE

S neomezeným tarifem Red LTE zaplatíte 
pouze denní poplatek a pak si budete 
užívat neomezené volání a SMS stejně jako 
v České republice. Navíc můžete ze svého 
domácího tarifu čerpat 100 MB dat denně.

S TARIFEM S VOLNÝMI 
JEDNOTKAMI

Pokud máte tarif s volnými jednotkami 
do všech sítí, tak za denní poplatek 
čerpáte volné minuty, SMS a až 100 MB 
dat denně ze svého domácího tarifu. Když 
volné jednotky vyčerpáte, budete volat 
za 3,49 Kč/min a SMS vás bude stát 1,51 Kč.

Příklady, jak to funguje v praxi

Platí pro vybrané světové země:
Albánie, Anguilla, Antigua a Barbuda, Argentina, 
Aruba, Austrálie, Barbados, Bermudy, Bonaire, Bosna 
a Hercegovina, Brazílie, Britské Panenské ostrovy, 
Curacao, Černá Hora, Dominika, Egypt, Ekvádor, Faerské 
ostrovy, Fidži,  Ghana, Grenada, Guatemala, Guyana, 
Haiti, Honduras,  Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, 
Izrael, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická republika, 
Kajmanské ostrovy, Kanada, Katar, Keňa, Kongo, 
Kostarika, Makedonie, Mexiko, Mosambik, Nikaragua, 
Nový Zéland, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, 
Rusko, Salvador, Samoa, Singapur, Spojené arabské 
emiráty, Srbsko, Surinam, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá 
Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Tanzanie, Thajsko, 
Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Turks a Caicos, 
Ukrajina, USA, Vanuatu

Přibalte si na cesty
výhody svého
domácího tarifu
Letíte na eurovíkend nebo se ohřát 
do teplých krajin? Z ciziny teď 
můžete volat, SMSkovat i datovat 
jako doma. 

 Ceny uvádíme s 21% DPH a jsou platné až do další aktualizace nabídky. O dalších roamingových službách se dozvíte na vodafone.cz/roaming.
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Více na vodafone.cz/rodina

74  Tarif pro rodinu

Za 1499 Kč získáte čtyři tarify s neomezeným voláním a SMS do všech sítí 
a 2 GB sdílených dat. A k tomu vám nyní přidáme Wi-Fi síť zdarma, 
kterou si můžete užívat doma nebo třeba na chatě.

Rozbalte to se 4 neomezenými
tarify a nově i s Wi-Fi sítí zdarma

2 GB sdílených dat 
v rámci rodiny

1499 Kč
měsíčně pro 4 členy rodiny dohromady

Neomezené SMS
do všech sítí

Neomezené 
volání

do všech sítí

Neomezené SMS
do všech sítí

Neomezené 
volání

do všech sítí

Neomezené SMS
do všech sítí

Neomezené 
volání

do všech sítí

Neomezené SMS
do všech sítí

Neomezené 
volání

do všech sítí

Rodinný tarif
RED+

  Cena je platná při podpisu smlouvy s Minimálním měsíčním plněním na 24 měsíců, je včetně 21% DPH a platí do další aktualizace nabídky. 
Třetí a čtvrtá SIM karta je určena pro dítě do 18 let včetně nebo pro osoby starší 60 let.

  Rychlost stahování z Wi-Fi sítě je 4 Mb/s a odesílání 2 Mb/s. Je nutné mít vhodný modem, třeba Huawei LTE CPE B310 za 3777 Kč. 
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Tarif pro rodinu  75

k tarifu Red+

Wi -Fi ZDARMA
Vytvořte si vlastní Wi-Fi, ať 
jste kdekoliv. K rodinnému 

tarifu Red+ získáte přenosný 
internet za 0 Kč měsíčně. 

Je nutné mít pouze vhodný 
modem. Ten pak stačí 

jednoduše zapojit do zásuvky.

Máme pro 
vás skvělou  

nabídku
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AUTOBOND GROUP a.s.
Kolbenova 859/15, Praha 9 - Vysočany, tel: 226 216 621, e-mail: kiapraha@autobond.cz
Koterovská 170, Plzeň - Slovany, tel: 371 651 030-1, e-mail: kiaplzen@autobond.cz
Studentská 325, Karlovy Vary - Doubí, tel: 355 328 012, e-mail: kiakv@autobond.cz
Krmelínská 10, Ostrava - Hrabová, tel: 599 505 401-3, e-mail: kiaostrava@autobond.cz
web: http://kia.autobond.cz

www.kia.com

Elegantní způsob,
jak se dostat do řečí

…navíc jen za 2 699 Kč* měsíčně 

Zcela nová Kia Sportage

V nové Kia Sportage rozhodně neujdete pozornosti svého okolí. Může za to její 
výrazný design, bezkonkurenční cena, chytré technologie, sedmiletá záruka, 
povinné a havarijní pojištění na rok zdarma s financováním Kia Select.*
 * platí do 31. 3. 2016

Nová Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7-7,6 l/100 km. Emise CO2 124-177 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může 
obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně navštivte www.kia.com. Kia Sportage se splátkou úvěru již od 2 699 Kč 
vč. DPH měsíčně, k tomu havarijní pojištění a povinné ručení v prvním roce zdarma při financování s Kia Select. Kia Sportage 1,6 GDI 
4X2 Active 99 kW. *Reprezentativní příklad: Cena vozu 449 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 269 988 Kč, jednorázová splátka hrazená 
klientem: 179 992 Kč (40 % z poř. ceny), úroková sazba: 4,05 %, RPSN: 7,6 %, 1.-47. měsíční splátka úvěru: 2 669 Kč, 48. splátka 

úvěru: 181 206 Kč, 1.-12. splátka pojištění HAV: 0 Kč, POV: 0 Kč, 13.-48. splátka pojištění HAV: 859 Kč, POV: 0 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení 
(jistina, úroky, havarijní pojištění, pov. ručení, poplatek): 337 573 Kč, délka úvěru 48 měsíců, povinnost uzavřít smlouvu s pojišťovnou Allianz. Nabídka platí do 31. 3. 2016.
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