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Milé čtenářky, milí čtenáři,

Pozitivní na zimním období nejsou jen chvil-
ky pohádkového sněžení či šálek po skořici 
vonícího svařeného vína. Osvobození přichází 
i s často zatracovaným vánočním, novoroč-
ním a konečně i jarním úklidem. Zvláště, když 
se oprostíte od sentimentu a rozhodnete se 
pro radikální řez a nový začátek. S novou vizí 
a energií jsme uklidili a vyleštili i Magazín 
Selfnet. Držíte jej v rukou v novém formátu, 
s modernějším vzhledem a se čtivou obsaho-
vou náplní. Začtěte se do rozhovoru s Helenou 
Polákovou, zaměřte se na důležité novinky 
v programové nabídce, vychutnejte si repor-
táž z Velké ceny F1 a zasoutěžte si o zajímavé 
ceny. Pečlivě jsme sebrali také všechny střípky 
informací o výstavbě optických sítí v Břecla-
vi, Moravském Krumlově a Rosicích, čímž se 
rozjasnily i některé další plány na rozvoj služeb 
Selfnet. Doufáme, že stejně rozjasněný bude 
pro vás i celý rok 2016.

Nezbývá, než vás se zatajeným dechem plným 
očekávání pozvat na další stránky… 

 Kateřina Dašovská,
  výkonná manažerka 
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Rozhovor

Při moderování 
vám kradou duši 

Helena Poláková:
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Moderátorka, kosmetická poradkyně, 
vizážistka a zároveň tvář, která 
k vám už čtyři roky promlouvá 
z instruktážních videí ke službám 
Selfnet. To je Helena Poláková.

hodlně, jsem i před kamerou 
uvolněná a líp se mi pracuje. 
Prostě klasickej ženskej pro-
blém. (smích) 

A co tréma? 
Tréma byla, hlavně v začát-
cích. Napadá mě přirovnání, 
když poprvé fotili indiány 
a oni se báli, že jim ukradnou 
duši. Když člověka někdo 
natáčí na domácí kameru, 
bývá to pro osobní účely. 
Ale když na vás namíří to 
velké televizní dělo a člověk 
za ním má navíc konkrétní 
představu, jak to má vypadat, 
a vy jste amatér a nevíte, co 
od vás chce, tak je to těžké. 

Jaké je to dívat se sama 
na sebe v televizi nebo 
na videích?
Já se na videa moc nedívám. 
Člověk pak zbytečně řeší, jak 
vypadá, jak má odstáté uši, 
že mu někde trčí vlasy a je 
strašně sebekritický místo 
toho, aby si to užíval. Kama-
rádi mi ale občas posílají 
zprávy, že mě viděli a dělají 
si srandu, že vypadám jak 
z amerického teleshoppingu. 
Jednou v Penny marketu 
v Tišnově mě poznala jedna 
babička, rychle se nahrnula 

Ačkoli měl být tento rozho-
vor především o Heleně, 
zjistili jsme, že bez muže 
za kamerou, režiséra a stři-
hače Radima Tichého, by byl 
její příběh nekompletní. Ruku 
v ruce tvoří reportáže pro 
různé instituce přes deset 
let a při práci působí velmi 
sehraně. Radim má na staros-
ti technické věci od nastavení 
světel, kamery, ozvučení, 
až po celkovou grafi ckou 
podobu.

Ve studiu v rychlosti dolaďují 
texty. Radim si neodpustí 
opravu intonace a pokyn, 
aby Helena přečetla větu 
jinak. Rychleji. Nebo vlastně 
pomaleji.

Jaká byla tvoje cesta 
k moderování a natáčení 
reportáží? 
Začalo to tak, že moje teta 
načítala zprávy pro regionál-
ní kabelovou televizi v Tiš-
nově, pro kterou pracoval 
i Radim Tichý. Tetina barva 
hlasu se mu líbila a chtěl ji 
jako moderátorku do terénu. 
Ta ale místo sebe nabídla 
mladou neteř, kterou by tato 
práce určitě zajímala a lákala. 
A ta neteř jsem já.

Jedna z prvních reportáží, 
kterou jsem s tebou viděla, 
byla z Bělče.
To jsme dělali pro Tišnov-
skou televizi seriál Poznávejte 
s námi o obcích v mikroregi-
onu Porta a Běleč byla první 
v abecedě. Vím, že mi byla 
strašná zima, ale počasí si 
na natáčení nevybíráte. Práce 
ve studiu Selfnetu je rozhod-
ně komfortnější. Mám tam 
kafe, je tam teplo. Jen tam 
pořád chybí zrcadlo, o které 
už od začátku prosím.

Co je nejtěžší na natáčení, 
na přípravě a vůbec před 
tím, než video uvidí diváci? 
Pro mě je nejtěžší vymys-
let co na sebe, aby to bylo 
reprezentativní a abych se 
v tom cítila komfortně. Pro-
tože když se v tom cítím po-

Když na vás namíří 
velké televizní dělo 
a člověk za ním 
má navíc konkrétní 
představu, jak to 
má vypadat, tak je 
to těžké. 
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k dědouškovi, ukazovala 
na mě prstem a na celý ob-
chod křičela: „Dědo, dědo, 
to je ta paní z televize!“ 

Ve videonávodech těch 
akčních scén moc není, to 
je pravda.
Já si užila dost jiných akčních 
natáčení. Jednou mě Radim 
zavřel do bunkru u Tišnova 
s tím, že mám otevřít strašně 
těžké dveře a vylézt na svět-
lo. Jenže tam byla spousta 
pavouků a já z nich měla 
docela fobii. Také mě donutil, 
když byl u Tišnova uzavře-
ný železniční tunel, přejít 
po odstavené koleji velký 
viadukt v Dolních Loučkách. 
Měla jsem vyjít z tunelu, kde 
se za války skládala letadla 
a vesele povídat nějaký 
vstup. To jsem se bála, že 
stojíme na špatné koleji a že 
nás smete vlak.

Je k moderování potřeba 
talent, nebo se to dá naučit?
Talent, to nevím. Ze začátku 
to chtělo hodně trpělivos-
ti, než jsem ze sebe něco 
vymáčkla. Moderování se 
dá naučit – svým způsobem. 
Je nutné přepnout a nemít 
strach, že budete brebtat. 
Jasně, že se vám ze začát-
ku jazyk plete. Musíte se 
do toho ponořit a mít chuť 
si hrát, naopak nesmíte mít 
strach se ztrapnit a udělat ze 
sebe někoho jiného. A když 
se něco nepovede, tak si 
umět udělat srandu i sám 
ze sebe. 

Trénuješ nějak mluvení 
před tím, než se rozsvítí 

červené světlo na kameře 
a jde se do akce?
Nijak zvlášť necvičím, vždy 
si texty předem projdu pro 
případ, že je tam nějaké krko-
lomné spojení. K tomu mám 
ještě další historku. Když jsme 
jednou načítali zprávy, bylo 
tam slovo otorhinolaryngo-
logie. Koukám na to slovo 
a ptám se: „Co to je?“ — „To 
je ORL – ušní, nosní, krční.“ — 
„Proč tam není napsané ORL? 
Já řeknu ORL!“ — „Ne, přečteš 
otorhinolaryngologie.“ 

To slovo jsem viděla popr-
vé v životě, takže jsem to 
čtvrt hodiny trénovala a pak 
dalších pět minut se to učila 
zakomponovat do věty. Teď, 
když dojde na jazykolamy 
v pokročilém stádiu večera, 
tak si dělám srandu, ať někdo 
řekne otorhinolaryngologie. 

Pro Selfnet natáčíš návody 
třeba o tom, jak se ladí 
televize. Co nejraději ladíš 
ty doma? 
Televizi nesleduji skoro 
vůbec. Mám nejraději akční 
fi lmy, díky škole hlavně sci-fi , 
fantasy a tyto věci.

Sci-fi  a fantasy díky škole?
Studovala jsem teorii in-
teraktivních médií, to jsme 
tam hodně probírali. Sci-fi  je 
spojené s kyborgy, umělou 
inteligencí a technikou. Ně-
kteří autoři čerpají inspiraci 
ze sebe navzájem. Fantasy 
hlavně kvůli estetice, kterou 
jsem studovala zároveň. Ty-
hle světy krásně rozvíjí fanta-
zii a představivost. Hodně lidí 
neumí snít a používat fantazii 
nebo málo čtou. Je neuvěři-
telné, co je mozek všechno 
schopen zařídit a vymyslet. 
Je to ukázka toho, jak neko-
nečná lidská mysl může být. 

Není to spíš naopak, že fi l-
my představivost omezují? 
To záleží, jestli prvně čteš 
knihu, nebo vidíš fi lm. Film, 
kniha – neberu to defi nitivně, 
jsou to různé verze jednoho 
příběhu. Naopak mě baví 
sledovat, co pro toho autora 
bylo nejdůležitější, čemu se 
věnuje. 

A tedy tvá fi lmová doporu-
čení? 
Nemám jeden oblíbený fi lm, 
mám jich víc, ke kterým se 
občas vracím. Jeden je Lovci 
hlav a aktuálně i Interstellar. 
Záleží také, v jakém je člověk 
rozpoložení. Úplně nádherní 
jsou Nedotknutelní. A z dět-
ství S tebou mě baví svět. 
To si vždycky pouštím jako 
kulisu, když se balím na hory. 
A pochopitelně také Popelka 
na Vánoce.

/ Kamila Dufková /
/ Fotografi e Helena Poláková /

Do moderování 
se musíte ponořit 
a mít chuť si hrát… 
A když se něco 
nepovede, tak si 
umět udělat srandu 
i sám ze sebe.
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Služby Selfnet:

Když chcete 
mít všechno 
hned
Objednání služeb Selfnet nebylo nikdy 
jednodušší. Změna tarifu či rozšíření 
nabídky vám zabere jen několik málo minut. 
Profesionální práce našich techniků při instalaci 
zařízení vás také dlouho nezdrží. Všechno lze 
vyřídit z pohodlí vašeho domova a zdarma. 
Je ještě nějaký důvod, proč nemáte internet, 
televizi nebo volání od Selfnetu?

Služby pro vás
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Celý proces od objednání 
až po spuštění služeb může 
být velice rychlý. Vždy záleží 
na konkrétním požadavku 
a samozřejmě i na vytíženosti 
našich techniků. V mnoha 
případech, kde není nutná 
instalace přímo v domě nebo 
bytě (připojení se realizu-
je v rozvodné skříni mimo 
dům), jsou naši pracovníci 
schopni reagovat téměř 
okamžitě. Expresně se 
také snažíme připojo-
vat nové zákazníky. 
V ostatních přípa-
dech záleží na vzá-
jemné domluvě 
termínu návštěvy. 
Obvykle je rea-
lizována během 
jednoho týdne.

Z pohodlí domova

Nejrychlejší a nejpohodl-
nější cestou ke sjednání 
služeb Selfnet je zavolání 
na linku Zákaznického 
centra 533 383 335. Pracov-
ník na telefonu, kterému se 
dovoláte přímo, bez auto-
matu, je připraven zodpo-
vědět veškeré dotazy, ověřit 
dostupnost služeb či pomoci 
s jejich výběrem. 

Na základě vašich požadav-
ků s vámi operátor uzavře 
smlouvu a objednávku. Zane-
sení objednávky do interního 
systému spustí sérii kroků, 
na jejichž konci je fi nální 
připojení bytu či domu. Po-
žadavek se tak velmi rychle 
dostane ke konkrétnímu 
technikovi, který vás kontak-

tuje a domluví další postup – 
především termín instalace 
a aktivaci služeb. V rámci 
návštěvy vám náš pracovník 
také doveze smluvní doku-
menty, předá objednaná 
zařízení pro příjem služeb 
a zprovozní zapůjčenou 
techniku (modem, gateway) 
tak, abyste mohli služby bez 
problému ihned využívat. 

Sám, po svém 
a kdykoli

Pro ty, co rádi 
nakupují online, je 
k dispozici e-shop 
na našich interneto-
vých stránkách www.

selfnet.cz. Kdykoli 
a odkudkoli naleznete 

potřebné informace, 
kompletní ceník, technic-

kou specifi kaci zařízení či 
praktické videonávody. O po-
moc si můžete také napsat 
prostřednictvím on-line chatu 
nebo využijte nové asistenční 
služby Zavoláme Vám. 

Pro samotný nákup v e-sho-
pu je třeba nejprve ověřit 
dostupnost služeb – jed-
noduše kliknete a zadáte 
adresu včetně čísla popisné-
ho. Tento krok vám umožní 
vybírat jen z těch služeb, 
které jsou pro vás v dané 
lokalitě dostupné. V další fázi 
už stačí vybrané tarify nebo 
nabídky vložit do košíku, 
vyplnit osobní údaje a objed-
návku odeslat. Cesta online 
objednávky je podobná jako 
v případě telefonní – do-
stane se do rukou pracov-

RYCHLOST 
JE NAŠE VÁŠEŇ

40

3

3 Vybrání a objednání 
služeb na internetových 
stránkách

minuty

minuty

minut

Zavolání na Zákaznické 
centrum a vytvoření 
telefonické objednávky

Zprovoznění 
služeb technikem 
ve smluvený čas, 
podpis smlouvy

Tip 1

Než přijede technik, který 
vám služby zprovozní, 
vytipujte si místo, kde 
chcete mít položený 
nebo zavěšený modem 
(případně i Wi-Fi router). 
Nezapomeňte, že všechna 
zařízení potřebují přísun 
elektrické energie. Modem 
připojí technik k datové 
zásuvce pomocí koaxiálního 
kabelu. Wi-Fi router je 
s modemem spojený 
datovým kabelem.
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níkům Zákaznického centra 
a následně je o požadavku 
informován technik.

Při vyřizování ve městě

Při vyřizování záležitostí 
ve městě můžete nara-
zit na obchodních místa 
prezentující služby Selfnet. 
Najdete je ve všech větších 
městech napříč jižní Mora-
vou (Břeclav, Hustopeče, 
Ivančice, Kyjov, Moravský 
Krumlov, Rosice, Šlapanice, 
Tišnov, Židlochovice). Jejich 
snadnou dostupnost oceníte 
především v případě, že 
potřebujete zakoupit zařízení 
pro příjem našich služeb, 
jako například CA modul či 
set-top-box, jejichž instalaci 
si provádíte sami.

Chce to změnu

U Selfnetu je i změna služeb 
záležitostí několika málo 
minut. Máte-li chuť upravit 
programovou nabídku u te-
levize, přidat nebo odebrat 
programy, navýšit rychlost 
u internetu nebo přejít na vý-
hodnější tarif volání, využijte 
linku Zákaznického centra. 
Telefonní operátoři vytvoří 
tzv. autorizovanou objed-
návku pro změnu služeb. 
Tuto objednávku je možné 
zhotovit v případě, že voláte 
z telefonního čísla uvede-
ného ve vaší smlouvě nebo 
znáte číslo vaší smlouvy. 
V každém případě doporu-
čujeme, aby změnu prováděl 
přímo majitel smlouvy. 

Tip 2

Pokud využíváte některou 
ze starších nabídek našich 
služeb (u internetu například 
tarify DATA Home, Basic, 
Lite, Offi ce, u televize 
například nabídky Základní 
či Rozšířená), zkontrolujte si, 
zda by se vám nevyplatilo 
přejít na některou 
z aktuálních nabídek. 
V mnohých případech jsou 
tarify cenově výhodnější 
a rychlosti internetu vyšší. 
Změna služeb je zdarma.

Tip 3

Sledujte novinky 
na webových stránkách 
nebo na Facebooku. Sdělíte-
li nám váš e-mailový kontakt, 
neunikne vám žádná 
z našich připravovaných 
novinek – budete vždy 
a včas informováni 
o důležitých změnách 
v programových nabídkách 
či dalších službách.

Ještě jednodušší je napsat 
e-mail s vašimi požadavky 
na zakaznicke.centrum@
selfnet.cz. Do e-mailu je ne-
zbytné uvést místo připojení 
a jméno osoby, na kterou je 
smlouva evidovaná. 

Změny týkající se navýše-
ní tarifů je možné provést 
okamžitě. V takovém případě 
vám v daném měsíci bude 
účtována pouze poměrná 
část poplatku. Snížení tarifu 
je možné od 1. dne 2. měsíce 
po přijetí objednávky.

/ Kamila Dufková /
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Rozvoj sítě

Rozšiřujeme 
služby optické 
sítě Selfnet
Skleněné vlákno a laser. 
Nové technologie 
zajišťující bezpečný 
vysokorychlostní 
přenos dat a nadčasové 
internetové připojení 
se během roku 2015 
rozšířily do mnoha lokalit 
na jižní Moravě. V Břeclavi, 
Hustopečích, Moravském 
Krumlově, Rosicích 
i v dalších městech je 
nově dostupné optické 
připojení.
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5500 domácností 
v Břeclavi 

Největšího rozvoje se dočka-
lo město Břeclav, kde byla zá-
sadním způsobem přebudo-
vána, rozšířena či zcela nově 
položena síť optických vláken 
na sídlištích v Poštorné 
a Na Valtické. Radost mohou 
mít i uživatelé bezdrátového 
internetu (Wi-Fi), kteří často 
řešili problémy s malou rych-
lostí a značnou poruchovostí 
datového signálu. Optická 
vlákna žádnými podobný-
mi neduhy netrpí. Navíc je 
tato technologie připravena 
reagovat na stále se zvy-
šující požadavky na objem 
a rychlost přenášených dat. 
Optické připojení místo Wi-Fi 
je nově dostupné například 
na ulici Bratislavská.

Zlepšení dostupnosti a kva-
lity internetového připojení 
vyzdvihuje i Martin Majer, 

vedoucí výstavby a servisu 
sítí Selfnet v Břeclavi. „Kromě 
břeclavských sídlišť mohou 
optický internet nově objed-
návat obyvatelé v lokalitě 
Dubič a na ulici Národních 
hrdinů. Celkem se v Břeclavi 
můžeme pochlubit dostup-
ností optické sítě pro více 
než 5500 domácností.“ 

Systematická výstavba sítě 
v Břeclavi probíhá od roku 
2013 a v příštím roce počítá 
s dalším rozvojem například 
v ulicích Šilingrova, Deniso-
va, Karla Čapka, Sokolov-
ská, Žerotínova, Čechova, 
Fleischmannova či Lidická. 
„Aktuální dostupnost optické 
sítě zjistí zákazníci kdykoli 
zadáním konkrétní adresy 
na webových stránkách 
www.selfnet.cz. Zde najdou 
i další důležité informace 
nebo možnost objednat 
naše služby online,“ dodává 
Martin Majer.

Optická vlákna 
poruchovostí 

signálu netrpí. Navíc 
je tato technologie 

připravena 
reagovat na stále se 
zvyšující požadavky 
na objem a rychlost 

přenášených dat. 
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Zcela nově v Rosicích

Výkopové práce, pokládka 
optických kabelů a insta-
lace přípojek pokračovala 
i ve více než sedmdesát kilo-
metrů vzdálených Rosicích. 
Rychlý optický internet nebo 
třeba Interaktivní televizi si 
o Vánocích mohou užívat 
obyvatelé sídliště na Komen-
ského náměstí. 

„Optický internet má mnoho 
výhod, například to, že 
umožňuje přenos velkého 
množství dat s minimálním 
zpožděním. To je důvod, 
proč jsou na tuto technologii 
navázané další služby, jako 
třeba Interaktivní televize 
Selfnet, se kterou si prakticky 
sami řídíte, na co se budete 
dívat a kdy,“ vysvětluje ve-
doucí výstavby sítí v regionu 
Ivančic Karel Badin. 

Potvrzuje tak trend neu-
stálého zvyšování nároků 
na internetové připojení. 
„Kabelové rozvody jsou ale 
stále spolehlivým a kvalitním 
nosičem informací, splňují-
cím velmi vysoké standardy. 
Navíc je jejich síť výrazně 
větší a pokrývá mnohem více 

domácností,“ mírní obavy 
ze zastaralosti metalických 
sítí. V plánu jsou také velké 
investice do technologií, 
které by v dohledné době 
měly přinést výrazné navýše-
ní kapacity metalických sítí, 
a tím i lepší kvalitu služeb. 

I na vůli obyvatel záleží 

Přechod na optickou síť a její 
výstavba vyžaduje pečlivou 
přípravu a kooperaci mnoha 
subjektů. V roce 2015 se 
podařilo získat potřebná po-
volení a dokončit zasíťování 
v Hustopečích (ulice U Vě-
trolamu 33, 34, 35) a práce 
na první etapě připojení 
Sídliště v Moravském Krum-
lově. Společně s další etapou 
výstavby plánovanou na rok 
2016 zde bude nachystané 
připojení pro více než 600 
domácností. 

„To, zda v daném místě 
budou jednotlivé domy 
součástí optické sítě, záleží 
také na vůli obyvatel domu. 
Instalaci přípojek a rozvodů 
do jednotlivých bytů zajišťu-
jeme zdarma a bez jaké-
hokoli závazku,“ doplňuje 

Badin informace o průběhu 
budování optické sítě.

Poptávka po připojení 
na optickou síť v každém 
případě velmi rychle roste. 
Vzhledem k velké investiční 
náročnosti a také k snaze 
o návaznost na výkopové 
práce či výstavbu komunikací 
v dané obci však není možné 
na ni okamžitě reagovat. 
„Naším přáním a cílem je 
nabízet všem našim klientům 
stejně kvalitní služby. V době, 
kdy jsme budovali naši síť 
ve městech jako Tišnov či 
Kyjov, byly nejpokročilejší 
technologií metalické kabely. 
Dnes představuje nejvyspě-
lejší dostupnou technologii 
optický kabel. Ačkoli naše 
snahy k tomu směřují, není 
v našich možnostech a silách 
optickou síť zprovoznit ihned 
a ve všech lokalitách,“ uzavírá 
celou problematiku vedoucí 
výstavby sítí.

Aktuální informace o prů-
běhu výstavby a spouštění 
nových lokalit připoje-
ných k optické síti zjistíte 
na www.selfnet.cz. 

/ Kamila Dufková /

Seznam obcí s dostupným 
optickým připojením

 Břeclav

 Hustopeče

 Ivančice

 Jiříkovice

 Kyjov

 Lednice

  Moravský 
Krumlov

  Náměšť 
nad Oslavou

 Neslovice

 Oslavany

 Popůvky

 Rosice

 Šanov

 Šlapanice

 Telnice



Cinemax

Hollywoodské fi lmy 
a akční seriály vlastní produkce

200 Kč

Televizní nabídka

Vyberte si z nabídky 
televizních programů

Pro začátek

Nejpopulárnější 
programy napříč žánry

67 programů, 
21 v HD rozlišení

150 Kč

Rodina, Volný čas, 
Sport a Zábava

Dokumenty, pohádky, sport, 
zpravodajství, fi lmy, hudba i vaření

48 programů, 
5 v HD rozlišení

270 Kč

FilmBox Premium

Filmové televizní premiéry 
různých žánrů

9 programů, 7 v HD rozlišení

100 Kč

Tot o jevýchozí 

nabídka
Doporučujeme! K výchozí



Mých 5, Mých 10, 
Mých 15

Výběr ze 40 programů

Obsahuje Nova Sport 1 HD 
a Nova Sport 2 HD

120 Kč        220 Kč

300 Kč

HBO

Kvalitní fi lmy 
a vlastní produkce

200 Kč

Digitální rádia

30 stanic

Zdarma

Maxpack

5 fi lmových 
programů HBO 

a Cinemax 

300 Kč

Více informací na www.selfnet.cz

Interaktivní funkce

 Pauza

 Dívat se od začátku

 Nahrát

 TV Archiv

Interaktivní funkce 
jsou k dispozici 
pouze v případě 
připojení na 
optickou síť.

Ovládejte
vysílání

sami!

Snížili jsme
ceny

zí nabídce si m
ůžete

libovolně přidávat další…
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Novinky v programech

Připravili jsme pro vás před-
vánoční nadílku v podobě 
novinek v programové na-
bídce Digitální a Interaktivní 
televize. Od 1. 12. máte mož-
nost sledovat 4 nové kanály. 
Sestavit si vlastní nabídku 10 
nebo 15 kanálů je nyní ještě 
výhodnější.

Všichni abonenti služby 
Televize mají možnost sle-
dovat nové kanály Fanda HD 
a Barrandov Muzika. Nova 
sport 2 HD a JOJ Cinema 
SD/HD můžete nově zařadit 
do nabídky sestavené podle 
vašeho gusta v rámci Mých 5, 
Mých 10 nebo Mých 15. 
Teď navíc ještě výhodněji – 
Mých 10 za cenu 220 Kč/
měsíc a Mých 15 za cenu 
300 Kč/měsíc.

Do nabídky Rodina přibude 
kanál Minimax, který dosud 
bylo možné objednat jen 
v rámci Mých 5, 10 nebo 
15. Minimax se nyní střídá 
na stejné pozici s kanálem C8, 
od nového roku se ale vysílání 
Minimax rozšíří na celých 24 
hodin. Nadále už bohužel ne-
bude možné sledovat Travel 
Channel, který je nyní zařazen 
do nabídky Základní a do na-
bídky Sport a zábava.

Další novinku představuje 
kanál ID XTRA – Investigati-
on Discovery Extra, kterým 
jeho poskytovatel nahrazuje 
stávající Investigation Disco-
very. ID XTRA přináší reálné 
příběhy ze života s velkým 
očekáváním a šokujícími 
závěry.

Pro zobrazení nově zařaze-
ných kanálů je třeba přeladit 
váš televizor, resp. set-top-
-box. Návod k přeladění 
najdete na www.selfnet.cz.

A ještě malá pozornost 
na závěr. Vyzkoušejte 
si týden s vybranými 
kanály zdarma:

Sport 1 a Sport 2 
Zapomeňte na předvánoční 
shon a přepněte na sport 
od 11. do 18. prosince

AMC, Film+, TV Paprika 
Začne-li vás nudit vánoční 
klasika, vyzkoušejte 
něco méně tradičního 
od 18. do 28. prosince

Zimní programová nadílka 

Dáváte v komunikaci 
přednost telefonování 
před zdlouhavým 
psaním mailů? 
Potom pro vás máme 
dobrou zprávu.

Kdykoliv se nás budete chtít 
na něco zeptat nebo s něčím 
poradit, máte od nynějška 
možnost využít novou službu 
Zavoláme Vám. Stačí, když 
rozkliknete postranní ikonu 
s telefonem a vepíšete své 
číslo. Náš operátor vám poté 

co nejdříve zavolá a vše 
s vámi probere. 

Nabízíme tak další alternativu 
k chatu na webu nebo k te-
lefonátu na naše Zákaznické 
centrum. Věříme, že tuto novou 
službu budete rádi využívat.

Problém, otázka?
Zavoláme vám a vše vyřešíme
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Jak se rozhodnout?

Užitečné rady

Tablety jsou hitem posledních let. Na první pohled by se 
mohlo zdát, že klasickým počítačům i notebookům 
odzvonilo. Pokud právě řešíte otázku, zda si koupit tablet, 
nebo počítač, můžete využít naše krátké srovnání.

Tablet versus 
počítač
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Co nabízí tablety

Tablety si našly cestu do na-
šich domácností. Díky své 
přenosnosti, ceně a intu-
itivnímu ovládání se zdá, 
že tablety musí zákonitě 
nahradit domácí počítač 
v každé domácnosti. Surfo-
vání, Facebook, hraní her, 
komunikace s přáteli, čtení, 
sledování videa – jako nástroj 
na konzumaci obsahu obstojí 
tablet na výbornou. Většinu 
funkcí navíc zvládnou už 
levné tablety od dvou tisíc 
korun.

Podle čeho tedy 
tablet vybírat?

Z velké nabídky zařízení 
ve velikosti od šesti do tři-
nácti palců zvolte podle 
toho, jak moc budete tablet 
používat na cestách. Domů 
se hodí větší displej pro lepší 
požitek z videí a her. Na ces-

ty do školy nebo do práce 
je vhodnější kompaktnější 
model. Venku a na cestách 
nezapomeňte opatřit tablet 
ochranným obalem.

Co se týče softwarové 
výbavy, máte na výběr ze 
tří operačních systémů. iOS 
od Apple znamená vyšší po-
řizovací cenu, ale získáte od-
laděné prostředí s velkým 
výběrem placených aplikací. 

Po Androidu sáhněte 
především kvůli příznivější 
pořizovací ceně. I zde na-
jdete nepřeberně placených 
i neplacených aplikací. Navíc 
pokud už používáte služby 
od Google, Android je posu-
ne na novou úroveň. 

Za vyšší cenu, přibližně 
od deseti tisíc korun, lze 
pořídit tablety s operačním 
systémem Windows, který 
znáte z klasického počítače 
nebo notebooku. Ten je mezi 

Počítače vs. tablety

PC nebo laptop Tablet

Cena dražší levnější

Ovládání složitější intuitivní

Hraní her náročnější hráči příležitostní hráči

Správa složitá snadná

Psaní textů vhodné nevhodné

Profesionální programy vhodné spíše výjimky

Výkon výkonné slabší

Domů se hodí 
větší displej pro 

lepší požitek 
z videí a her. 

Na cesty do školy 
nebo do práce 

je vhodnější 
kompaktnější 

model.
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tablety nejméně rozšířený. 
Hlavním důvodem je malá 
nabídka programů optimali-
zovaných pro dotykové ovlá-
dání. Nejznámější programy 
však bezpečně najdete. 

Nová generace s Win-
dows 10 pak nabízí opravdo-
vý kompromis mezi tabletem 
a PC v podobě konvertibilní-
ho řešení: v ruce máte tablet, 
připojíte monitor, klávesnici 
a myš, a máte PC. Jen pozor, 
tady se nevyplatí šetřit, aby 
zařízení mělo potřebný výkon 
na pohodlnou práci.

PC a notebooky: 
Práce i zábava 
pro náročnější

U stolních počítačů a note-
booků si můžete z operač-
ních systémů vybírat mezi 
Windows a MacOS od Applu. 
Apple znamená opět vyšší 
cenu a intuitivní prostředí. 
Windows od Microsoftu 
na desktopu vede na plné 

tv2go

Sledujte svoje oblíbené 
televizní pořady kdykoliv 
a kdekoliv! Stačí si zdarma 
stáhnout aplikaci tv2go, 
kterou můžete využívat až 
na 4 zařízeních. Téměř 20 
televizních stanic a spousta 
interaktivních funkcí pro 
váš chytrý telefon, tablet, 
notebook nebo PC. Více 
informací na www.selfnet.cz 
nebo www.tv2go.eu.

čáře známým prostředím 
a nejširší nabídkou profesio-
nálních programů. Za zmín-
ku stojí i Linux zdarma, ale 
podmínkou je mít někoho 
znalého, kdo vám na začátku 
pomůže.

Jasnou výhodou klasických 
počítačů je větší komfort při 
psaní a vlastně jakékoliv 
profesionální práci. Asi těžko 
si lze představit, že grafi k 
bude na tabletu sázet časo-
pis nebo účetní připravovat 
daňové přiznání. Klasické 
PC také zůstane doménou 
náročnějších hráčů.

Rada na závěr

Jak vám jistě z textu došlo, 
hlavní tedy je zamyslet se, 
kdo a k čemu bude primárně 
nové zařízení používat. Pokud 
si v tomto uděláte dopředu 
jasno, pak si jistě vyberete 
správně.

/ Martin Janda /

Po Androidu sáhněte 
především kvůli příznivější 

pořizovací ceně. I zde najdete 
nepřeberně placených 
i neplacených aplikací.
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Reportáž

Výherce zájezdu 
na závod F1:

GP Maďarska 
byla zajímavější, 
než jsem si 
představoval
Žhnoucí asfalt, letní slunce, vzduch protínaný řevem 
nadupaných motorů a vzrušená závodní atmosféra. 
Toho všeho si dosyta užil devětatřicetiletý Jaroslav 
Pecina z Ivančic. Právě on se stal vítězem naší soutěže 
o zájezd na Velkou cenu Maďarska formule 1, kterou 
jsme v květnu uspořádali ve spolupráci s kanály 
Sport 1 HD a Sport 2 HD.
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Vzhůru na Hungaroring

Závodní okruh Hungaroring, 
který je součástí seriálu 
Grand Prix formule 1 už 
třicet let, hostil rychlé vozy 
poslední červencový víkend. 
Pro Jaroslava byla divácká 
účast na závodu formule 1 
premiérou. „Že bych mohl 
navštívit GP, mě napadlo, až 
když jsem viděl vaši soutěž,“ 
přiznává výherce, který je 
jinak protřelým návštěvníkem 
sportovních událostí.

Po noční cestě z Brna přes 
Bratislavu a Budapešť dorazil 
kolem deváté ráno zájezd 
českých a slovenských fa-
noušků rychlých kol ke své-
mu cíli, k okruhu Hungaro-
ring. Přivítalo je horké letní 
počasí a při vstupu do areálu 
také neodmyslitelná bezpeč-

nostní prohlídka. „Překvapilo 
mě, že prohlídka byla pouze 
velmi zběžná. V O2 aréně, 
Vysočina aréně nebo na ligo-
vých fotbalových stadionech 
bývá prohlídka mnohem 
důkladnější a řadu věcí je 
nutné nechat před vstupem,“ 
pozastavuje se Jaroslav nad 
odlišnou praxí v českých 
sportovních objektech.

Potom už přišel čas zaujmout 
svoje místa v hledišti. „Lístky 
jsme měli na tribunu Silver 2, 
takže jsme museli projít za tri-
bunami kolem cílové rovinky, 
kde jsme si prohlédli celé 
divácké zázemí. Z našich míst 
jsme měli perfektní přehled 
nejen o dění na cílové rovin-
ce, ale i na předposlední ro-
vince a na příjezdu do boxů,“ 
chválí zpětně strategicky 
výhodná místa Jaroslav.

Výjimka potvrzuje 
pravidlo

Diváky v pátek čekalo několik 
tréninkových a kvalifi kačních 
jízd formulí 1 i vozů nižších 
sérií, jako GP2 nebo Porsche 
Supercup. Následující den 
už měl patřit kvalifi kaci vozů 
F1. „Kvalifi kace obvykle 
bývá při GP Maďarska velmi 
důležitá, občas zajímavější 
než samotný závod, protože 
předjíždění je na této trati 
obtížné,“ připomíná Jaroslav 
ověřený fakt.

Letošní Grand Prix se měla 
ovšem v tomto směru stát 
stoprocentní výjimkou 
potvrzující pravidlo. Fanouš-
ci formule 1 se mohli při 
závodu těšit ze všeho, co se 
od takovéto sportovní udá-
losti očekává – ostré souboje, 
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nenadálé zvraty a překvapivé 
výsledky.

Před startem samotného 
závodu měli diváci zvláštní 
příležitost uvítat piloty. „Asi 
hodinu a půl před závodem 
proběhla tzv. Drivers Track 
Parade, kdy jezdci nastoupili 
na upravený otevřený návěs 
kamionu a pomalu objeli 
a pozdravili všechny diváky, 
kterými byl celý okruh do-
slova obsypaný,“ vzpomíná 
na slavnostní zahájení Velké 
ceny Maďarska náš výherce. 

Start, a všechno je jinak

Poté se formule konečně 
postavily na startovní rošt 
a show mohla začít. Sobot-
ní večerní bouřka přinesla 
ochlazení asi o deset stupňů. 
To bezpochyby přispělo 
k nečekanému průběhu 
závodu, protože týmy ladily 
svoje monoposty do tropic-
kých podmínek předchozích 
dní a nyní musely reagovat 
na náhlou změnu.

Start z pole position se vůbec 
nevydařil favorizovanému Le-
wisi Hamiltonovi (Mercedes), 
ani jeho týmovému kolegovi 
Nico Rosbergovi z druhého 
místa. Toho hbitě využili 
oba jezdci Ferrari. Sebastian 
Vettel ze třetí startovní pozice 
a jeho týmový parťák Kimi 
Räikkönenem z páté pozi-
ce úspěšně vyrazili na trať 
a nechali dosavadní lídry 
Grand Prix za sebou. Vettel 
díky bezchybné jízdě čelo 
startovního pole neopustil 
po zbytek závodu.

Dramatickým startem zapo-
čala série soubojů a nečeka-
ných výměn. Defekty, větší 
i menší kolize, výjezdy mono-
postů z trati a dvojí zbrzdění 
závodu safety carem řádně 
zamíchaly pořadím. Jediný, 
kdo se všem potížím vyhnul, 
byl právě Sebastian Vettel, 
který Velkou cenu Maďarska 
ovládl stylem start–cíl. 

Druhé a třetí místo si vyjeli 
jezdci Red Bullu Daniil Kvjat 
a Daniel Ricciardo. Vozy 

Mercedesu nakonec obsadily 
šestou (Lewis Hamilton), re-
spektive osmou příčku (Nico 
Rosberg) a piloti jen těžko 
skrývali zklamání.

Svoje vítězství věnoval 
Sebastian Vettel nedávno 
zesnulému francouzskému 
jezdci Julesovi Bianchimu, 
kterému vzdali všichni piloti 
hold už před startem.

Hungaroring překvapil

„Po tomto průběhu závo-
du jsme museli být všichni 
nadšení, vždyť to byl nej-
dramatičtější závod sezóny,“ 
zhodnotil Jaroslav Pecina 
zastavení Grand Prix F1 
na maďarském okruhu. „Celý 
zájezd byl výborně zorgani-
zovaný, za což patří dík všem, 
kteří se na jeho organizaci 
podíleli,“ doplnil ještě spoko-
jený výherce.

/ Kamila Rotnáglová /
/ Fotografi e Jaroslav Pecina /

Piloti na stupních vítězů 
zdraví nadšené diváky



Křížovka

Odhalte v tajence tip na fi lm, který můžete vidět 26. 12. na Filmboxu, a vyhrajte termohrnek! Tajenku se svojí 
adresou nám pošlete na magazin@selfnet.cz. Soutěžit můžete do 31. 1. 2016, poté vylosujeme 3 výherce.



Prázdná strana? Příště může být vaše. 

Nabízíme inzerci v Magazínu Selfnet, který vychází dvakrát ročně v nákladu 40 000 ks a je distribuován 
do domácností s přístupem ke službám Selfnet v Břeclavi, Tišnově, Kyjově, Kunštátu, Náměšti nad Oslavou, 

Ivančicích, Hustopečích, Židlochovicích a více než dvacítce dalších měst a obcí na jižní Moravě.

Pro podrobnější informace pište na inzerce@selfnet.cz.


