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Zábavu řídíte vy!



T Y  N E J L E P Š Í  S E R I Á L Y  N A J D E T E  N A



Šlapem do toho!

Před rokem jsme na stránkách magazínu 
Selfnet učinili závazek. Slíbili jsme vám 
interaktivní televizi na zmodernizovaných 
sítích a rychlejší internetové připojení. Během 
jara se nám podařilo veškeré práce dokončit 
a oba sliby bezezbytku naplnit. A v lecčem je 
i překonat.

Interaktivní televizi můžete sledovat nejen 
na televizoru, ale také prostřednictvím 
mobilních aplikací nebo v internetovém 
prohlížeči. Rychlosti internetu jsou daleko před 
konkurencí. Služby jsme poskládali do balíčků 
tak, abyste všechno měli jednodušší 
a cenově co nejvýhodnější. Vylepšili jsme 
naši Zákaznickou linku a začali s rekonstrukcí 
břeclavské pobočky. 

Víc ať už ale prozradí další stránky. Tedy, jak 
říká kolega: „Koukněte, jak do toho šlapem!“

 Kateřina Dašovská,
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Rozhovor

Vždycky jde dát 
ještě hezčí gól,
říká Petr Švancara

Na hřišti i v životě je Švanci neřízená střela. Sám o sobě 
mluví jako o fotbalovém útočníkovi, který se narodil proto, 
aby bavil lidi. Je autorem mnoha parádních prvoligových 
gólů a ještě proslulejších vylomenin, kterými je oslavoval. 
Profesionální kariéru loni pověsil na hřebík, stále ale kope 
za AFK Tišnov a komentuje fotbal v televizním studiu. 
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Fotbal se prolíná vaším 
celým životem. V čem je 
jeho krása?
Fotbal je pestrý v tom, že není 
nic jasný, nic daný. Je tam 
veliká variabilita lidí, strašně 
moc povah, šikovnosti i neši-
kovnosti. Pořád nám ten fotbal 
dokazuje, že něco je novýho. 
Vždycky se dá dát ještě hezčí 
gól, přijde ještě větší akce, 

nebo naopak ještě větší chy-
ba. A je jedno, jestli je to první 
liga nebo nižší soutěž. Uvnitř 
to zůstává pořád stejný. 

Co vás na samotné hře 
baví nejvíc?
Začíná to už tím smradem 
v kabině a pak samozřej-
mě samotným vítězstvím 
po zápase konče. Když 
přijdeme a cítíme ty věci – 
hlavně v těch nižších soutě-
žích, v prvoligové kabině to 
nesmrdí – vytváří se kolektiv, 
tým patnácti, dvaceti jiných 
povah, které se musí domlu-
vit, jak budou hrát. 

Takže je to o týmu…
A o emocích. Adrenalin před 
penaltou, před trestným 
kopem, při rohu, když brá-

níme, útočíme, při šancích, 
když jdu sám na gólmana. Já 
tvrdím, že když hráč vstřelí 
branku, tak o sobě pět, sedm 
vteřin vůbec neví a vnímá 
jenom svou radost. Proto ně-
kdy oslava těch gólů vypadá 
hodně zajímavě. Blbej dobře 
hozenej out, hezkej centr, 
krásná narážečka, přihrávka, 
možná i takovej ten taktickej 
faul nebo když člověk vynadá 
rozhodčímu – všechno jsou 
to emoce a ty můžou být 
pro fanoušky krásný. Proto 
tvrdím, že i takovej magor 
na hřišti, jak se to říká o Řep-
kovi, prostě patří k tomu, co 
dělá ten fotbal krásnej a proč 
ho máme rádi. 

Jste autorem dvou gólů 
roku, ale na kontě máte 
také množství vylomenin 
při jejich oslavě. Kolik vás 
stály pokuty za čůrajícího 
psa v Bratislavě, kyblík 
s vápnem na hlavě nebo 
vystavený zadek?
Nikdy jsem to nepočítal. I tak 
by mi to bylo jedno a udělal 
bych to znova. Vždycky jsem 
to dělal pro lidi. Narodil jsem 
se pro to. Vždycky jsem chtěl 
po gólu udělat oslavu a poka-
ždé jsem měl něco připrave-
nýho. Možná je jen škoda, že 
jsem těch gólů nenastřílel víc. 
Já jsem byl v tomhle provo-
katér a neřízená střela, prostě 
jsem takovej.

V televizním studiu komen-
tujete výkony kolegů. Co 
by takový komentátor řekl 
na vaši hru?
Vždycky mě popisovali jako 
člověka, kterej toho na hřišti 

Co mě baví 
nejvíc na fotbale? 
Začíná to už tím 
smradem v kabině 
a končí samotným 
vítězstvím 
po zápase.
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nejvíc nachodí. S tím nemám 
žádnej problém. Vždycky 
jsem uměl odpočívat a chtěl 
jsem být hlavně platnej pro 
mančaft v tom, co umím. Nej-
víc mně šla ofenzivní činnost, 
takže jsem se snažil vracet to 
gólama, asistencema nebo 
nějakýma akcema směrem 
dopředu. Vždycky jsem byl 
známej tím, že dozadu jsem 
byl slabej.

Proto ten váš výrok „Kdo se 
vrací, nevěří golmanovi“?
Ano. Tím jsem se hodně pro-
slavil. Do dneška jsem na hři-
šti neřízená, ale pořád dost 
nebezpečná střela. Za dva 
roky ve čtvrtých a pátých sou-
těžích jsem nastřílel nějakých 
40 branek a na takových 100 
nahrál. Není to machrování, 
já si statistiky dělám velmi 
rád. Jsem sice chodec, co 
může působit hodně laxním 
a nekoncentrovaným do-
jmem, ale moc dobře vím, co 
dělám. I ta moje postava už 
k tomu podceňování láká – 
mám trošku bříško. Ale pak 
přijde to, co pořád považuju 
za přidanou hodnotu, pořád 
to umím rozhodnout. Teď ale 
ze všeho nejraději nahrávám 
klukům na góly. To je to, co 
mě uspokojuje. Dokonce 
jsem přestal i kopat penalty. 

Co je na komentování 
fotbalu ve studiu nejtěžší? 
Poznáte všechny fotbalisty 
od pohledu, nebo jména 
a týmy studujete? 
Komentátoři, kteří dneska 
komentujou fotbal na všech 
možných televizích, znají 
hráče velmi dobře a týmy 

mají perfektně nastudovaný. 
Bavit se o fotbale, okomento-
vat danou situaci – to zvládne 
hodně lidí, ale komentovat 
fotbal živě není vůbec jedno-
duchá záležitost. Chce to mít 
hodně dobrou slovní zásobu, 
dobrou barvu hlasu, abyste 
nepískal nebo nevřeštěl. 
Co se mé osoby týče, bez 
papíru před sebou, kde mám 
čísla a hráče pojmenova-
ný, bych to určitě nezvládl. 
Teda českou ligu ano, tam 
si bez problémů troufnu, ale 
na zahraniční soutěže určitě 
nemám takový potenciál. 

Když komentujete živě, 
opravdu vidíte hráčům 
do hlavy? Jak víte, co přes-
ně chtěli udělat? 
Pro laika může být těžký po-
chopit, proč to dotyčný dával 
zrovna takhle. Jsou to věci, 
který se běžně od malička 
trénujou. Můžou vypadat slo-
žitě nebo podivně, ale jsou to 
automatismy, který k fotbalu 
patří. Dneska už i podle typu 
hráčů poznáte, jakým způso-
bem se hraje. Když máte vyso-
kého útočníka, jako byl třeba 
Honza Koller, tak je jasný, že 
mu nebudete balony dávat 
úplně do nohy, ale hledáte ho 
ve vápně nebo na centrech. 
Jeho parťák v útoku byl Milan 
Baroš, ten to zase potřeboval 
do běhu. Taktika se od toho 
odvíjí a komentátor to samo-
zřejmě pozná. 

Jaké místo ve vašem životě 
televize zabírá? Na co se 
v televizi díváte nejraději? 
Jsem divák, který miluje do-
kumentární pořady, ať už je 

to o rybaření, nebo o nejrůz-
nějších stavbách. Hrozně rád 
se dívám na mořskej svět. 
Miluju pořady o zvířatech 
a jsem obrovský milovník 
českých věcí. V tomhletom 
jsem enormní patriot. Mám 
rád český seriály, český fi lmy. 
S Lukášem Vaculíkem je teď 
skvělá kriminálka, koukám 
na seriál Specialisté. A taky 
krásný dobový povídky 
Četníci z Luhačovic. Zaplať-
pánbůh, že je dneska taková 
doba, kdy si můžeme naši 
kabelovou televizi vrátit a po-
dívat se zpětně.

Co máte na České republi-
ce a Moravě ještě rád?
Nerad bych mluvil o Moravě, 
rád bych mluvil o Brnu. Já 
jsem hrozně neobjektivní 
člověk, fakt enormně miluju 
Brno – všechno na něm. 
Miluju procházky po pře-
hradě nebo po Špilberku. 
Vezmu tepláky, stejně jako 
kvádro, a jdu na jedno místo, 
který mám rád. Takhle už 
dvacet let chodím na kafe 
na jednu benzinku, jsem tam 
třeba dvě, tři hodiny denně. 
Nepotřebuju k tomu mít top 
restauraci v centru a být uče-
sanej. Vždycky, když někam 
přijedu, tak tvrdím, že jsem 
cizinec, protože su z Brna. 
Když někde mluvím, tak se 
nemusím přetvařovat, stejně 
by mě to nešlo přes pusu. 
Strašně nerad bych v televizi 
říkal tramvaj… 

Svoji kariéru jste loni 
ukončil, ale pořád hrajete 
za AFK Tišnov. Pozvěte 
naše čtenáře na zápas. 
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V Tišnově je fotbal hlavně 
pro diváky, proto tam chodí 
a proto bych pozval i vás! Je 
to klasický vesnický hřiště – 
teda maloměstský – dneska 
už se vesnice neříká. Tišnov 
je městečko. Určitě se nudit 
nebudete. Je tam dobrá 
udírna, pivečko a občerstve-
ní. A samotná hra, která patří 
na první místo, opravdu stojí 
za to. Lidi na fotbal chodí 

za brankama. My se chlubí-
me, že jsme za ty dva roky, 
co v Tišnově působím, střelili 
strašné množství branek – 
kolem 200. Soustředíme se 
hlavně na ofenzívu. Nepotře-
bujeme vyhrát 1:0, pro nás je 
dobrý, že diváci vidí 9 bra-
nek. Návštěvnost v Tišnově 
je jedna z nejvyšších, nebo 
vůbec nejvyšší od 3. ligy 
dolů. 

Tipnete si vítěze ePojištění 
ligy pro rok 2017?
Slavia zvládla zápas s Plzní, 
takže teďka jede a má to 
dobře nastartovaný… Určitě 
se to rozhodne mezi Slavií 
a Plzní. Abych ale odpověděl, 
myslím, že Slavia to zvládne.

/ Kamila Firešová /
/ Petr Coufal, FOTOCOUFAL.cz /

Bavit se o fotbale, 
okomentovat 
danou situaci – to 
zvládne hodně lidí, 
ale komentovat 
fotbal živě není 
vůbec jednoduchá 
záležitost.
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Televize

Nová Selfnet TV:

Seznamte se!
  Až na 3 hodiny se zastaví a počká na vás.

  Vrátí vás na začátek pořadu, který běží, 
klidně i 3 hodiny nazpátek.

  Uschová pro vás vše odvysílané za poslední 3 dny.

  Nahraje vám 30 hodin zábavy na 30 dní.

  3 zařízení by ale byla pro celou rodinu málo… 
Selfnet TV jich nabízí 5!

Zábavu řídíte vy

Se Selfnet TV se nemusíte 
bát, že budete vlastní 

program muset přizpůsobit 
tomu televiznímu. Máte 

totiž možnost využívat 
interaktivní funkce 

a s nimi řídíte zábavu 
vy. Jejich vhodnou 

kombinací 
dosáhnete toho, 

že v televizi 
už o nic 

nepřijdete. 
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Co obvykle překazí televizní pohodu vám?

Měli jste náročný den a u televize usnete? 
Nevadí, máte celé tři dny na to se v archivu podívat 

na zmeškaný pořad znovu.

Nečekaně se vzbudí vaše malé dítě? 
Stačí dva stisky tlačítka ovladače a máte 

celé 3 hodiny na to potomka znovu uspat. 
A nic vám neuteče.

Hraje se fotbalový zápas sezóny a vy už 
předem víte, že v tu chvíli nebudete mít 
žádnou televizi po ruce? Se Selfnet TV 

o fotbal nepřijdete. V mobilu, tabletu nebo 
počítači si jej užijete kdekoliv.

Vracíte se domů až ve chvíli, 
kdy u fi lmu už běží jen titulky? Jednoduše 

si jej pusťte znovu od začátku.

Dávají další díl vašeho oblíbeného seriálu zrovna v den, 
kdy nebudete doma? Nahrajte si ho a podívejte se na něj, 

až se vrátíte. 30 hodin nahraných seriálů si vychutnáte 
kdykoliv v průběhu následujících 30 dní.

Archiv

Pauza

Nahrát

Aplikace Selfnet TV

Dívat se od začátku
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Selfnet TV ve výhodném balíčku

Kabel 1
(30/2 Mb/s)

Optik 1
(30/15 Mb/s)

Interaktivita IPTV 
set-top-box

Tot o vše
chno

je zahrnuto 

v ceně
Selfnet TV 

Pro začátek
(50 stanic, z toho 22 v HD)

A k výhodnému balíčku si můžete

přidat cokoli z
 naší d

alší 
nabídky

…

nebo

Mých 5, Mých 10, 
Mých 15

Vyberte si z nabídky 47 kanálů

120 Kč

300 Kč

220 Kč

HBO
200 Kč

HBO GO
50 Kč

Cinemax
50 Kč

Rodina
110 Kč

ne
bo 

všec
hny tři 
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Tip

Pokud máte na vaší ad-
rese dostupnou i službu 
Digitální televize, získáte 
k Selfnet TV zdarma 40 
nejsledovanějších českých 
stanic s nabídkou DVB-T 
na každém televizoru 
v domácnosti! Dostupnost 
služeb si jednoduše ověříte 
na www.selfnet.cz

• Podrobnější informace 
k pořadům včetně jejich 
hodnocení a možnosti 
vyhledat si další, žánrově 
podobné.

• Všechny programy, které 
si vyberete, máte k dis-
pozici nejen na televizi, 
ale i na všech mobilních 
zařízeních.

Objednávejte na www.
selfnet.cz nebo volejte 
linku Zákaznického centra 
533 383 335 kdykoliv. Nebo 
nám nechejte své číslo a my 
vám zavoláme zpátky.

/ Zuzana Čerbáková /

Selfnet TV si ve svém tabletu, 
mobilu nebo počítači můžete 
vzít kamkoliv s sebou – na do-
volenou nebo na chalupu. 
Ukrátí vám dlouhou chvíli 
všude, kde musíte čekat – 
na zastávce, v čekárně u léka-
ře nebo v dopravní zácpě.

Nejvýhodněji spolu 
s internetem

Aby Selfnet TV fungovala, 
potřebuje připojení k inter-
netu. Obojí vám proto nabí-
zíme ve výhodném balíčku. 
Za 550 Kč získáte nejoblíbe-
nější internetový tarif, Selfnet 
TV s nabídkou Pro začátek 
včetně interaktivních funkcí 
a IPTV set-top-box. K tomu 
si můžete navíc přidat třeba 
vlastní výběr pěti programů 
Mých 5 nebo zvolit některou 
z tematických nabídek Sport 
a zábava, Rodina nebo Volný 
čas. Milovníci fi lmů si přijdou 
na své s HBO nebo Cinemax.

Selfnet TV je 
vylepšenou 
Interaktivní televizí

Ti z vás, kteří už znají dřívější 
Interaktivní televizi Selfnet, se 
mohou těšit na její vylepše-
nou verzi:
• Rychlejší a intuitivnější 

ovládání, stejné na 
set-top-boxu, mobilu, 
tabletu i počítači. 

• Archiv odvysílaných pořadů 
na všech kanálech 3 dny 
zpětně.

Volný čas
110 Kč

Sport 
a zábava

110 Kč

270 Kč
tyto nabídky za

Televizor, tablet, 
mobil nebo počítač

Se Selfnet TV sledujete různé 
pořady až na 5 zařízeních 
současně: na televizoru 
se set-top-boxem, tabletu 
nebo mobilu s operačním 
systémem Android nebo iOS 
a na počítači. Aplikaci pro 
mobilní zařízení si jednodu-
še stáhnete na Google Play 
nebo App Store. V počítači 
vám postačí běžný interneto-
vý prohlížeč.
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200

Zrychlujeme, 
jak jsme slíbili

Internet

Až na 200 Mb/s

Kabel 1 / Optik 1 Kabel 2 / Optik 2 Kabel 3 / Optik 3

389 Kč / 349 Kč
měsíčně

539 Kč / 449 Kč
měsíčně

749 Kč / 649 Kč
měsíčně

Kabel 1 20 Mbps 50 Mbps / 60 Mbps 100 Mbps / 120 Mbps

30 Mb/s 100 Mb/s 200 Mb/s
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Tip

Máte některý ze starších 
tarifů Data Basic nebo 
Data Home?

Zavolejte linku Zákaznic-
kého centra 533 383 335 
a přejděte na výhodnější 
tarif Kabel nebo Optik. 

Nově všichni naši zákazníci stahují stejně rychle bez 
ohledu na to, jestli jsou připojeni k optické nebo 
metalické síti. A to rychlostí až 200 Mb/s! Zrychlili jsme 
všechny tarify Kabel a oba vyšší tarify Optik. To vše 
s maximálním ohledem na vaši peněženku, účtovat si 
totiž nebudeme ani korunu navíc.

Možná byste mohli namít-
nout, že rychlost není všech-
no. Jsme si toho vědomi, 
a proto přidáváme několik 
dalších pádných argumentů, 
proč se připojit k našim sítím.

Naše rychlosti 
garantujeme

S námi neřešíte, jestli venku 
prší, nebo je hezky. Jestli se-
díte u počítače jen vy, nebo 
i všichni sousedé. Rychlosti 
našich tarifů vám totiž garan-
tujeme za všech okolností. 
Tedy žádné až 30 Mb/s, ale 
rovných 30 Mb/s. 

Bez datových limitů

Stahujte a odesílejte tolik 
dat, kolik chcete.

Žádné skryté poplatky

Když se rozhodnete pro 
internet Selfnet, nemusíte 
se bát žádných instalačních 

nebo aktivačních poplatků. 
Platíte pouze měsíční cenu 
vybraného tarifu. My zavede-
me zásuvku do první obytné 
místnosti a nainstalujeme 
přijímací zařízení (modem 
nebo gateway), které vám 
zdarma zapůjčíme. To vše 
v ceně tarifu.

A co bezdrátová 
domácí síť?

Zajistíme i tu. Aktivujte si 
Wi-Fi funkci nového mode-
mu Arris nebo si pořiďte je-
den z Wi-Fi routerů TP-LINK, 
už od 500 Kč. Náš technik 
vám zařízení přiveze a také 
zdarma nastaví.

Potřebujete veřejnou 
IP adresu? 

Žádný problém. Pokud 
hrajete online hry, máte 
svoje webové stránky nebo 
vzdáleně přistupujete k počí-
tači, využijete veřejnou IPv4 
adresu za 45 Kč měsíčně.

Přesvědčili jsme vás? 
Pokud ano, stačí už jen 
objednat. Jak?

• Ověřte si dostupnost 
služeb na vaší adrese na 
www.selfnet.cz a vybraný ta-
rif vložte rovnou do košíku. 

• Volejte linku Zákaznického 
centra 533 383 335 a pro-
berte vše s operátorem.

• Radši vše řešíte osobně? 
Zastavte se na jednom 
z našich 4 obchodních míst 
v Brně, Ivančicích, Břeclavi 
nebo Kyjově.

/ Zuzana Čerbáková /
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Recenze a fi lmové tipy

Podfu(c)k
Drama, krimi, komedie, 2017 – premiéra

Kouzlo měsíčního sv
Romantický, komedie, 2014

Před 17 lety stvořil režisér Guy Ritchie kultovní drsnou 
a pořádně sprostou komedii Podfu(c)k (Snatch). Jenže 
splétat příběhy londýnského podsvětí ve fi lmu je jedna 
věc a vytvořit dobrý remake v podobě seriálu druhá. To 
možná tušili i tvůrci nové desetidílné televizní série, proto 
rovnou sáhli po jiné zápletce i postavách. Z původního fi l-
mu zůstala atmosféra a styl vyprávění. Samotný příběh se-
riálu je inspirován skutečným zločinem – to když partička 
mladíků náhodou narazila na náklaďák plný zlatých cihel. 
Jenže plná fůra zlata se jen tak nepovaluje ani v reálném 
světě, ani ve fi lmech. V londýnském podsvětí to začne po-
řádně vřít. Gangsteři, fakt velcí zápasníci i ostřílení mafi áni 
jsou připraveni ukázat svoji sílu. V takovémto prostředí by 
hrdinům seriálu v čele s Rupertem Grintem alias Ronem 
Weasleyem nefungovalo ani zaklínadlo Avada kedavra. 
Zkrátka tu máme britský seriál s rychlým spádem, plný 
drsného humoru, zvratů a opravdu nečekaných hereckých 
výkonů. A na to, že má za sebou takový kultovní předob-
raz, to není vůbec špatné.

AXN, 
každou středu 
od 3. 5., 21.00 h

Woody Allen vypráví příběh 
kouzelníka Wei Ling Soo 
a éterické bytosti Sofi e. Ona 
má nadpřirozené schopnosti, 
díky nimž umí komunikovat 
se záhrobím, on se snaží 
odhalit její trik. Letní záplet-
ka z Côte d‘Azur jak má být. 
Krásná výprava, kostýmy, um 
kameramana i hudba spolu 
perfektně souzní. Než se ale 
nadchnete pro poetičnost 
a uhlazenost této roman-
tické komedie z 20. století, 
musíte překonat zdlouhavý 
začátek, přimhouřit oko nad 
předvídatelnou zápletkou 
a přimyslet si trochu toho 
opravdového jiskření mezi 
hlavními hrdiny. Colin Firth 
se v roli cynického kouzel-

80
%

hodnocení 
selfnet
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vitu

SpongeBob v kalhotách
Animovaný, rodinný, komedie, 1999

Vítejte v Zátiší bikin! V bizarním světě polidštěných 
mořských tvorů a naivní mluvící mořské houby. Přemýš-
líte, jestli čtete dobře? Ano. Žlutá mořská houba neboli 
SpongeBob je opravdu hlavním hrdinou úspěšného 
amerického seriálu. Animovaná groteska svým humorem 
pohltí dítě, stejně jako dospělého. Nebo vás úplně mine 
a donutí vás s pohrdavým výrazem přepnout na jiný kanál. 
Nabízí se přirovnání k Simpsonovým nebo Futuramě a věř-
te, že není přehnané. Kreslené postavičky žijí v absolutně 
nelogickém světě, čímž vznikají situace doslova absurdní. 
Kvalita jednotlivých dílů je ale různá. Epizody, ve kterých 
se objevuje pirát Očko, jsou slabé, díly se Supermořcem 
a Ploutvoklukem nudné. Když ale chytíte tu správnou 
mořskou vlnu, bude vás SpongeBobovo žití ve velkém 
ananasu na dně moří neskutečně bavit, a to i díky povede-
nému českém dabingu. 

Nickelodeon, 
každý den

níka našel, s křehkou a o 20 
let mladší Emmou Stone 
ale přesvědčivou milostnou 
dvojici nevytvořil. 

Kouzlo měsíčního svitu je 
přímočarý fi lm, se kterým do-
padne dobře každý roman-
tický večer. Obsahuje hodně 
témat, jimž se proslulý režisér 
věnuje v průběhu celé své 
kariéry. Obvyklý Woodyho 
švih si ale tentokrát vzal v již-
ní Franci dovolenou.

FilmBox Premium HD,
20. května 2017, 19.30 h

60
%

hodnocení 
selfnet

70
%

hodnocení 
selfnet
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Reportáž

Servisní technici:

Stres, pot 
a spokojení 
zákazníci
Znáte je jako usměvavé 
a ochotné muže s kufříky 
s nářadím, kteří přijedou 
na zavolání a vyřeší 
každý váš problém 
s televizí či internetem. 
Co ale musí tito kabeloví 
mágové dennodenně 
podstupovat, aby vše 
šlapalo jako hodinky?
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Každé ráno je to stejné. Houf 
bílých škodovek se rozjíždí 
z brněnských Vinohradů, 
kde sídlí Selfnet, do všech 
světových stran a směrů. To 
nesignalizuje nic jiného, než 
že odhodlané patroly tech-
niků vyrážejí na svoji nikdy 
nekončící pouť za svatým 
grálem – stoprocentní spoko-
jeností všech našich klientů.

Že to není jednoduchý 
úkol, by mohl potvrdit asi 
každý z nich. Samotný servis 
u zákazníků je to nejmenší. 
Instalace rozvodů a přípojek 
na optické či metalické síti, 
zprovozňování set-top-boxů 
a routerů, opravy poruch, za-
školování zákazníků do ovlá-
dání zařízení, to vše je pro 
každého z techniků denním 
chlebem.

Nezvěstné skříně 
a nášlapné miny

Jsou tu však jiné nástrahy. 
„Najít někdy venkovní skříň 
s připojovacími kabely je sko-
ro nadlidský výkon,“ přiznává 
jeden z techniků židlocho-
vického regionu Jirka Přidal. 
„Samozřejmě vždy přesně 
víme, kde se mají skříně 
nacházet. Ale občas jsou tak 
dokonale maskované, že to 
vždycky chvíli vypadá, jako 
by je někdo srovnal se zemí 
nebo ukradl,“ naráží Jirka 
na nezřídka se vyskytující 
zvláštní přírodní úkaz spojený 
právě s kabelovými skříněmi.

Ten spočívá v tom, že okolí 
místa, kde skříň stojí, vykazu-
je běžnou hustotu vegetace, 
která ovšem směrem ke ka-

belové skříni prudce stoupá. 
Obvyklým jevem jsou pak 
neproniknutelné houštiny, 
které dělí technika od objek-

tu jeho zájmu. S odhodláním 
a nasazením prince z pohád-
ky o Šípkové Růžence se pak 
musí technik ke své „milé“ 
probojovat.

Další zákeřné nebezpečí, 
které číhá při pátrání po ka-

Najít venkovní skříň 
s připojovacími 
kabely je někdy 
skoro nadlidský 
výkon.
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belových skříních doslova 
na každém kroku, předsta-
vuje neodmyslitelná ozdoba 
každého veřejného trávníku – 
psí hromádka. Ostražitost 
a rozvaha vojáka uprostřed 
minového pole je proto 
rovněž nezbytnou výbavou 
každého našeho technika.

Neposední šotci 
a pěstování fyzičky

Nástrahy však nečekají 
jenom venku, ale i v sa-
motných domácnostech, 
mnohdy v těch nejzakukle-
nějších podobách. Roztomilé 
dítko, vítající s maminkou 
technika a nadšeně výskající 
„Strejdo!“, se velmi snadno 
promění v nevyzpytatelného 
šotka, který se dovede done-
konečna bavit hrou „schovej 
strejdovi kufřík s nářadím“.

Vynikající fyzička je také 
jeden z neodmyslitelných 
atributů našich servisních 
techniků. Stovky kilometrů 
naježděných autem totiž 
při instalaci přípojek a ka-
belových rozvodů bohatě 
kompenzují zkruty a silovými 
výdržemi, kterými si nezadají 
ani se cvičenci poweryogy 
pro pokročilé. 

Lekcím poweryogy navíc ne-
zřídka předchází i rozehřátí 
v podobě stěhování nábytku. 
To rovněž přispívá k atletické-
mu formování postav našich 
techniků. Je prokázaným fak-
tem, že technici ze Selfnetu 
netrpí běžnými civilizačními 
neduhy, jako jsou omezená 

pohyblivost, ischias, nadvá-
ha, cukrovka, ale také infarkt 
nebo mrtvice. A za to vděčí 
právě nesnadné přístupnosti 
rozvodů a zásuvek v domech 
a bytech zákazníků.

Kdy se zákazníci 
neradují

Přes maximální úsilí a stopro-
centní fyzickou připravenost 
se bohužel stává, že technik 
nemůže pro zákazníka udělat 

vše, co si přeje. „Občas přije-
deme k zákazníkovi s poru-
chou internetu a ukáže se, že 
problém je v jeho počítači. 
On pak čeká, že mu počítač 
spravíme, ale to bohužel 
není naše práce,“ vysvětluje 
Jirka a raději hned zahání 
chmurné vzpomínky na psí 
oči nejednoho klienta.

Velmi specifi ckou součástí 
práce techniků je odpojování 
neplatících zákazníků. Asi 
neexistuje jiná situace, kdy 
by technik vzbuzoval takovou 
pozornost a zájem. „Jednou 
jsem hledal v křoví skříň a na-

jednou se mi za zády vynořil 
rozčilený pán. Začal mě pře-
svědčovat, že už zaplatil, ať 
ho v žádném případě neod-
pojuju. Samozřejmě že bez 
jakéhokoliv dokladu jsem 
mu nemohl vyhovět. Potom 
se ukázalo, že pán tak úplně 
nemluvil pravdu,“ vzpomíná 
s úsměvem zkušený technik 
Vlastík Doležel.

I tyto neveselé výjezdy však 
někdy končí šťastně. „Zrovna 
jsem odpojil jednu paní, když 
mi volali z inkasního odděle-
ní, že už zaplatila. Takže jsem 
kabel obratem znovu připojil 
a paní se to vůbec nijak ne-
dotklo,“ líčí Vlastík happyend, 
o kterém by mohl snít každý 
neplatič.

Příště na viděnou 
u vás doma

Přes všechna úskalí a nástra-
hy dokončí obvykle servisní 
technici ze Selfnetu úspěšně 
každou svoji misi. Největší 
odměnou jim pak jsou šťast-
né tváře zákazníků s očima 
jiskřícíma nad příslibem 
nekončící zábavy a relaxace 
u TV nebo práce s rychlým 
a spolehlivým internetem.

Až vám tedy příště zazvoní 
u dveří náš technik, buďte 
na něj hodní. Teď už víte, co 
všechno každý den absol-
vuje, jen aby vám vykouzlil 
úsměv na tváři.

/ Kamila Rotnáglová /
/ Fotografi e Viktor Šulc /

Stovky kilometrů 
naježděných 
autem bohatě 
kompenzují zkruty 
a silové výdrže při 
instalaci přípojek 
a kabelových 
rozvodů.
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Tip na výlet

Letiště 
Czech Heaven

Letadla jsou fascinující stroje. Obrat. 
Přímo vzhůru a zase dolů. Myšlenka na to, 
jak je asi pilotovi při takovém přetížení. 
Ale moment. Jsme na letišti v Budkovicích 
a piloti letounů stojí nohama na zemi. 
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Praktické informace

Poloha: Budkovice, cca 3 km 
jihozápadně od Ivančic

Doprava: autem – možnost 
parkování na místě, 
autobusem – zastávka 
Budkovice rozcestí

Otevírací doba: 
celoroční provoz

Vstupné: 50 Kč; 
děti, ZTP zdarma

www.czechheaven.cz

Praktické informace

Poloha: Budkovice, cca 3 km 
jihozápadně od Ivančic

8. července 2017 
opanují nebe nad 

Czech Heaven 
modely stíhaček 
létající rychlostí 

až 400 km/h.

Czech Heaven, jak se místní 
letiště jmenuje, je opravdo-
vým rájem pro modeláře. 
Díky pravidelným akcím se 
ale stává cílem výletů i pro ty, 
kteří krásu letadel a letadýlek 
posuzují zcela nezasvěcený-
ma očima.

Jets Over Czech – 
královská podívaná

Skutečně královskou podíva-
nou a vrchol sezóny na letišti 
představuje akce Jets Over 
Czech – největší mezinárodní 
air show strojů s proudovým 
motorem, laicky řečeno 

„stíhaček“. V rodinných 
kalendářích proto nalistujte 
8. července a poznamenejte 
si výlet do Budkovic!

Přesnost a modelářský um 
v každém detailu můžete 
zkoumat u vystavených 
modelů na zemi, pohled 
do nebe vás přesvědčí 
o funkčnosti strojů a schop-

nosti předních evropských 
pilotů vám vyrazí dech. Aero-
dynamicky dokonalá kon-
strukce a turbínový motor to-
tiž umožňuje těmto modelům 
létat rychlostí až 400 km/h 
a exempláře s rozpětím 
kolem 4 metrů už rozhodně 
nepůsobí jako hračky.

Pořád tu ale chybí 
pořádné letadlo, že?

Pokud byste ale přece jen 
chtěli vidět létat opravdové 
stroje, ani v takovémto přípa-
dě neodejdete z Jets Over 
Czech zklamaní. Na přistáva-
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/ Kamila Firešová /
/ Fotografi e Vladan Laxa, 
Martin Tichý /

cí ploše najdete opravdovou 
helikoptéru připravenou 
vynést letuchtivé návštěvní-
ky do oblak. Loni se diváci 
dočkali air show v podání 
pilota Martina Šonky – vice-
mistra světa a mistra Evropy 
v letecké akrobacii. I letos 
slibují organizátoři podobně 
atraktivní vystoupení. 

Na letišti mají 
všichni nadhled

Ať už se na letiště vypra-
víte právě na akci Jets 
Over Czech, nebo si na 
www.czechheaven.cz 
najdete jinou podíva-
nou, vždy můžete počítat 
s přátelskou a pohodovou 
atmosférou. Není se třeba 
stresovat, kde zaparkujete, 

hlad zaženete díky chutné 
letištní kuchyni, komentátor 
leteckých vystoupení vám 
poodhalí některé modelář-
ské taje a samotní modeláři 
se rádi dají do řeči s kýmkoli, 
u koho uvidí v očích tu správ-
nou jiskru a zájem.
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Křížovka

Odhalte tip na program z nabídky Selfnet, který nechává vyprávět přírodu. Vyhrajte mikinu a poukázku HUDY. 
Tajenku se svojí adresou nám pošlete na magazin@selfnet.cz do 30. 6. 2017. Z odpovědí vylosujeme 3 výherce.



A kdo přepíná u vás?
Interaktivní televize je nyní pro všechny!

www.selfnet.cz/tv

Objednávejte na:

telefon 533 383 335
zakaznicke.centrum@selfnet.cz

Vyhrajte 
Selfnet TV 
na měsíc 

ZDARMA!

SOUTĚŽ!

Napište nám e-mail na 
soutez@selfnet.cz ve znění 

„Chci Selfnet TV zdarma“, 
připojte své jméno, adresu 

a telefon.

14. června si držte palce, 
budeme losovat 

10 šťastných výherců.

Když vám během následujících 
14 dní zazvoní telefon, je možné, 

že voláme my, abychom vám 
doručili Selfnet TV!

Pravidla soutěže najdete na 
www.selfnet.cz




