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Mistr světa Red Bull Air Race

Martin Šonka

 Jak se připravuje n
a závody? 

 A má čas i na koníčky? 



Naše internetové  
a televizní služby mohou  
využívat domácnosti  
ze 47 obcí a měst jižní Moravy…
… a tímto výčtem rozhodně končit nebudeme. 
Máme radost, že je vás, našich zákazníků, čím dál více.  
Proto jsme s vámi neustále v kontaktu.

 Posíláme vám novinky na e-mail. Nechodí vám? Zavolejte nám na 533 383 335.
 Sledujte naše webové stránky www.selfnet.cz. 
 Staňte se našimi fanoušky na Facebooku: facebook/selfnet.cz. 

 Obec s dostupnými  
službami Selfnet

 Obchodní místo Selfnet

http://www.selfnet.cz
http://facebook.com/selfnet.cz


Milé čtenářky, milí čtenáři,

udělal vám příchod jara také takovou radost 
jako mně? Věřím, že přikyvují všichni zahrádká-
ři, sportovci, výletníci a milovníci fauny a flóry. 
Není nad to po zimním období zapomenout 
na dálkový ovladač od televize a vyrazit s rodi-
nou a přáteli do přírody.

Víte, koho u televize nenajdete ani v zimě? Zá-
vodního pilota Martina Šonku. Dělá mi radost 
tím, jak pravidelně sbírá vavříny v leteckých 
závodech a zviditelňuje tento sport i v České 
republice. O to víc mě potěšilo, že si ve svém 
celoročně nabitém programu našel čas i na 
rozhovor pro náš magazín.

Pár všetečných otázek jsme si schovali i pro 
naše kolegy z Obchodního místa Selfnet v Břec-
lavi. Možná vás překvapí, že jejich práce nespo-
čívá pouze ve vyřizování zákaznických požadav-
ků. Co vše musí kolegové řešit a s čím vším vám 
mohou pomoci? Zjistíte v naší reportáži.

Z Břeclavi se ještě na skok přesuneme do Ky-
jova, kde se v srpnu uskuteční náš tip na výlet – 
Slovácký rok. Jubilejní dvacátý ročník slibuje 
bohatý program plný folkloru, písní a tanců. 
Pokud chcete do svého letního výletování 
zahrnout i trochu kultury, určitě si nenechte 
Slovácký rok v Kyjově ujít.

Za sebe i mé kolegy vám přeji hezké čtení 
a spoustu jarních a letních radostí.
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Rozhovor

Martin Šonka:
Byl jsem jak Alenka 
v říši divů
Má představa o tom, že závodní pilot dorazí na rozhovor 
autem, byla naprosto scestná. Z parkoviště Aeroklubu 
Moravská Třebová se tak přesouvám k louce, kde mezitím 
přistává letadlo, které řídí Martin Šonka, loňský vítěz 
závodní série Red Bull Air Race. Martin děkuje za zájem 
o závodní létání, já děkuji za jeho čas. A pak se přesouváme 
do kanceláře, kde začínáme tento rozhovor…

Už jako malý kluk jste se 
chtěl stát pilotem?
Ano, už tehdy jsem měl 
jasno. Toužil jsem se stát 
stíhacím pilotem, létat ve 
stíhačkách. Dostal jsem se 
k modelářství, stavěl jsem si 
modely letadel a chodil je 
s kamarády házet před barák. 
Celé nádvoří nás tam znalo, 
protože ta házedla pořád lé-
tala k sousedům na balkóny.

Jak vaše rozhodnutí 
o letecké kariéře vnímali 
rodiče?
Táta je fanda lítání, ten byl 
nadšený. A máma mi řekla, 
že jestli se zabiju, ať necho-

dím domů. (smích) Teď mi 
samozřejmě fandí taky. Oba 
vědí, že je se mnou těžké 
pořízení a že nemá smysl mi 
něco rozmlouvat.

Jak vzpomínáte na působe-
ní v Armádě ČR?
Byly to nádherné roky, cel-
kově se studiem jich bylo se-
dmnáct. Žil jsem si svůj sen, 
mohl jsem létat se stíhacími 
letadly a vše jsem to zažíval 
se skvělou partou lidí.

Odnášíte si z působení 
v armádě – kromě letec-
kých dovedností – i nějaké 
poznatky a zkušenosti, 

které vám pomáhají  
při závodech?
Tak mimo pilotáž samotnou 
jsou to zkušenosti s prací 
s lidmi. Teď jsem šéfem své 
vlastní firmy, starám se o svůj 
tým a jsem za něj zodpovědný. 
Každý z nás pilotů je vlastně 
manažer, stará se o to, aby vše 
v týmu fungovalo.

V roce 2010 jste nastoupil 
do závodní série Red Bull Air 
Race, divácky nejatraktivněj-
ší série v rychlostním létání. 
Jaký byl premiérový rok?
Připadal jsem si jak Alenka 
v říši divů. Když jsem stál třeba 
v Abú Dhabí na letišti, viděl 
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Ostatní závodníky berete 
jako soupeře, nebo  
přátele?
Jsou to přátelé a soupeři 
v jednom. Když není závodní 
den, sedneme večer na pivo 
a bavíme se o čemkoli. Když 
ale začne závodní víkend, 
tak si nedarujeme vůbec nic! 
(smích) Naštěstí bojujeme 
pouze s časem a nestrkáme 
do sebe jako ve formulích. 
Tam je asi složitější jeden 
druhého zbožňovat.

Pouštíte si na internetu zá-
znamy svých letů? Je i toto 
součást vaší přípravy?
Ano, organizátoři nám dávají 
záběry letů a data z nich, my 
si pak všechno stáhneme 
a vyhodnocujeme. K inter-
netu jsme nonstop připojení 
v hangáru už kvůli komu-
nikaci s médii a fanoušky. 
Bez internetu bychom se 
nepohnuli z místa.

Nejlepším 
tréninkem je létat 

a létat, zažívat 
ta přetížení, aby 
si to člověk vše 
zautomatizoval.

hangár se svým jménem, 
přišlo mi to neskutečné. 
Navíc jsem potkával legendy 
sportovního létání, chodil 
s nimi na kafe a obědy… 
Úžasné to bylo!

V minulém roce jste se stal 
vítězem celé série. Slavilo 
se do rána?
Bohužel ani nebylo moc 
času. To bylo po závodě 
v USA a my museli ještě ten 
den rozebrat letadlo, protože 
hned následující den se 
posílalo do Abú Dhabí na 
první závod příští sezóny. Do 
hotelového baru jsme přišli 
docela pozdě, po desáté ve-
čer tam přestávají prodávat 
alkohol. Takže oslavy jsme 
pak dohnali v Čechách.

Při některých akrobatic-
kých prvcích zažíváte ex-
trémní gravitační přetížení. 
Jak probíhá příprava na 
tyto chvíle?

Důležité je posilování, hlavně 
cvičit záda, krk a ruce. A sa-
mozřejmě naučit se správně 
dýchat. Nejlepším tréninkem 
je létat a létat, zažívat ta 
přetížení, aby si to člověk vše 
zautomatizoval. Při závodě je 
třeba se soustředit přede-
vším na trajektorii letu a ne 
na to, kdy a jak zatínat svaly 
na rukou, nohou, břiše…

Máte nějaký rituál spojený 
s předzávodním soustředě-
ním?
Žádné odříkávání man-
ter nebo bodání jehel do 
panenek, to vážně nemám. 
(smích) Spíše než rituál je 
to příprava na let, kdy už 
hodinku a půl před závodem 
potřebuju čas jen sám pro 
sebe. Skáču přes švihadlo 
nebo si udělám pár kliků, 
abych zvýšil tepovou frek-
venci. Pak jsem nastartovaný 
na výkon a tělo si lépe pora-
dí s gravitačním přetížením.



jaro/léto 2019 5

Máte kromě létání ještě 
nějaké koníčky?
Mám rád, když to „vrčí“, takže 
určitě motorka nebo jetsurf, 
což je takové to motorové 
prkno na vodě. Když je více 
volna, tak jsem tady v Morav-
ské Třebové nebo v Táboře 
na letišti a jdu si plachtit 
s větroněm. A taky učím kluky 
a holky létat, sedím vzadu 
jako instruktor.

A co televize? Je na ni čas?
Moc ne. Jen zprávy si občas 
pustím, abych věděl, co se 
děje. Moje děti si ale zvykly 
koukat na pohádky, takže 
když už máme pocit, že je 
toho hodně, tak je od televi-
ze odháníme. Ostatně těch 
večerů, kdy se natáhneme 
k televizi a sledujeme nějaký 
dobrý film, je málo, ale o to 
víc si je pak užíváme.

Věřím, že létání je atraktivní 
nejen pro dospělé, ale pře-
devším pro děti. Co musí 
udělat pro to, aby mohly jít 
ve vašich šlépějích?

Zaznamenal jste i pokrok 
v tréninkových metodách?
Radikálně. Dříve jsme neměli 
žádné simulátory letu, dnes se 
bez nich neobejdete. Vezmě-
te si, že po závodě letadlo ro-
zeberete a pak hned cestuje 
na další závod, který je třeba 
až za tři týdny. A i ty tři týdny 
potřebujete nějak trénovat. 
Když jsem v Čechách, tak 
samozřejmě trénuji v jiném 
letadle. Co se týče ovládání, 
je to úplně jiné letadlo než 
to závodní, ale pro trénink 
orientace v prostoru a zvládá-
ní gravitačního přetížení je to 
dostatečná náhrada.

Cestuje s vámi rodina 
po závodech?
Jak to jen trochu jde, tak se 
mnou cestují, abychom byli 
co nejvíce spolu. Rozhodně 
děti netrápíme cestou za oce-
án, ale na evropské závody 
se mnou jezdí. Naštěstí ale 
nejsem zas tak často pryč, je 
to jen osm závodů v roce plus 
pár týdnů ladění letadla na 
podzim, kdy nejsem doma.

Mohou udělat to samé co 
já – přijít do nejbližšího aero-
klubu a začít létat. Začíná se 
na kluzácích, výcvik stojí pár 
tisíc korun a je rozložený na 
rok nebo dva. Pokud si dobře 
pamatuji, tak spodní věková 
hranice je tam 14 let, kdy lé-
táte ve dvojici s instruktorem. 
No a od 15 let je možné létat 
sólo. Takže dřív než řidičák 
můžete mít pilotní průkaz.

Na závěr rozhovoru… 
máte nějakou úsměvnou 
historku týkající se vašich 
fanoušků?
Je tu třeba jeden fanoušek, 
který si na jedno lýtko nechal 
vytetovat moje startovní číslo 
a na druhé startovní číslo 
Petra Kopfsteina, druhého 
Čecha v sérii Red Bull Air 
Race. Jinak těch historek je 
více, asi si teď nevzpomenu 
přímo na nějakou vtipnou 
pecku. Každopádně všichni 
fanoušci jsou super!

/ Radek Tegel / 
/  Foto: Archiv Martina Šonky /

Martin Šonka je mistr světa  
elitní letecké série Red Bull  
Air Race, mistr Evropy  
a vicemistr světa v letecké 
akrobacii kategorie  
unlimited-freestyle
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Internet

Pane starosto,  
budeme mít optickou síť?
Mnoho obcí si již začíná uvědomovat význam 
kvalitního a spolehlivého internetového připojení. 
Nejen kvůli rostoucímu významu digitalizace státní 
správy, ale i kvůli tomu, že občané jsou zkrátka 
zvědaví a ptají se zastupitelů, jestli náhodou 
neplánují v obci vybudovat optickou síť…

Když obec naslouchá 
svým občanům

A jak to tak bývá, ne vždy jde 
vše rychle a hladce. Pokud 
obec na výstavbu optic-
ké sítě přistoupí, vždy se 
v rámci úspor snaží zkom-
binovat položení optického 
kabelu s dalšími akcemi, 
např. s vhodnými výkopový-
mi pracemi nebo výstavbou 
komunikací. I díky souvisejí-
cím legislativním povinnos-
tem a vyřizování souhlasů 
s výkopovými pracemi se 
výstavba optické sítě může 
protáhnout i na několik let.

Ano, nepohoda v podobě 
výkopových prací a roz-
kopaných chodníků může 
některé občany zneklidnit, 
nicméně výsledek pak vždy 
stojí za to – obyvatelé mají na 
dosah moderní internetové 
a televizní služby, obec zase 
jistotu, že náklady na údržbu 

Věděli jste, 
že Nosislav je 

prozatím poslední 
obcí, kterou jsme 

zasíťovali optickým 
kabelem?

optické sítě budou mini-
mální. Její životnost se totiž 
počítá na desítky let.

Kouzlo optického 
vlákna

Samotná výstavba optické 
sítě se provádí uložením sou-
stavy plastových trubiček do 
bezpečné hloubky pod zem. 
Do nich se poté zasunou 
kabely s optickými vlákny. 
Ta se nakonec svaří a napo-
jí na tzv. optickou páteřní 
síť (hlavní trasa optických 
kabelů). Celá síť neobsahuje 
žádné kovové vedení a da-
tový signál se v ní šíří pouze 
světelným paprskem.

Kouzlo optické sítě spočívá 
v tom, že umožňuje vysoko-
rychlostní přenos dat oběma 
směry – při stahování i ode-
sílání dat. Jedná se o stabilní 
a spolehlivé připojení, které 
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není ovlivněno počasím ani 
dalšími rušivými vlivy. Navíc 
má optická síť dostatečné 
kapacitní rezervy pro další 
očekávaný nárůst datové 
komunikace.

Ani metalická síť 
nezůstává pozadu

Ačkoli je budování optické 
sítě naší prioritou, není v na-
šich silách ani možnostech 

Nabídka  
internetového  
připojení  
Selfnet

Kabel 1
30/3 Mbps

Optik 1
30/15 Mbps

389 Kč/měs. 349 Kč/měs.

Balíček 1
Přidejte si k internetu i naši 

interaktivní Selfnet TV!*
550 Kč/měs. Kabel 3

300/7 Mbps
Optik 3
300/150 Mbps

649 Kč/měs. 649 Kč/měs.

Balíček 3
Přidejte si k internetu i naši 

interaktivní Selfnet TV!*
850 Kč/měs.

Kabel 2
130/5 Mbps

Optik 2
130/65 Mbps

449 Kč/měs. 449 Kč/měs.

Balíček 2
Přidejte si k internetu i naši 

interaktivní Selfnet TV!*
650 Kč/měs.

* Základní programová  
nabídka Pro začátek.

Ceny jsou platné při uzavření  
smlouvy na 24 měsíců.

Tarify Kabel jsou dostupné  
na naší metalické síti.

Tarify Optik jsou dostupné  
na naší optické síti.

Potřebujete více informací  
o programových nabídkách?

Chcete vyřešit i zřízení domácí Wi-Fi sítě?
Máte jiné dotazy?

Kontaktujte naše Zákaznické centrum Selfnet (tel. 533 383 335)  
nebo navštivte webové stránky www.selfnet.cz

zprovoznit optickou síť ihned 
ve všech našich lokalitách. 
I zde je však našim zákazní-
kům k dispozici technologie, 
která optické síti dokáže zdár-
ně sekundovat – metalická síť.

Díky této síti, tvořené klasic-
kými koaxiálními kabely, mají 
zákazníci přístup k internetu 
s vysokou rychlostí přeno-
su dat. Užité technologie 
neumožňují vysokou rychlost 
odesílání, ale u rychlosti 

stahování díky investicím do 
nových technologií držíme 
krok s optickou sítí.

Aktuální informace o průbě-
hu výstavby a spouštění no-
vých lokalit můžete sledovat 
na našich webových strán-
kách www.selfnet.cz.

/ Radek Tegel /
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Televize

Chytrá televize –  
pokrok nezastavíme
Velmi rychle jsme si zvykli využívat 
moderní technologie, které ještě před 
50 lety nebyly součástí našich domovů. 
Nikdo z nás si jistě neumí představit 
život bez pračky nebo vysavače. 
Moderní doba nám přináší stále 
nové přístroje. Jednou z moderních 
vychytávek je i chytrá televize 
s interaktivními funkcemi. Díky ní už 
nemusíme náš program přizpůsobovat 
tomu televiznímu.

Televize – hlava rodiny

Televize byla v minulosti 
brána jako hlavní zdroj 
zábavy. Některým z vás se 
vybaví fotografie z 50. let, na 
které se rodina setkává večer 
u televize a všichni společně 
sledují své oblíbené pořady. 
To byl ten moment, kdy se 
zcela běžně dostupné rádio 
pomalu přestalo vyhřívat na 
výsluní své slávy.

Dle úsměvů jednotlivých 
osob to vypadalo, jako by 
televize byla dalším členem 
domácnosti. V některých 
případech snad i hlavou 
rodiny! Společenský život lidí 
se začal točit kolem televize. 
Stal se z ní fenomén a ústřed-
ní téma rozhovorů dětí 
i dospělých.

Nerušte,  
zapnuli jsme televizi!

Postupem času jsme jako 
televizní diváci zjistili, že nás 
plánování sledování televize 
v konkrétní čas může trochu 
stresovat. Co když nestihne-
me dojet z práce? Co když 
nám někdo bude volat a vy-
ruší nás ze sledování? Tyto 

S Digitální televizí 
a Selfnet TV nemusíte 

řešit přechod 
na DVB-T2!

Více informací na
www.selfnet.cz/dvbt2

a mnohé další otázky nám 
přicházely na mysl, když jsme 
se těšili na chvíle strávené 
u televize.

Vývojáři televizních platforem 
tak přesně získali předsta-
vu o tom, co může narušit 
televizní pohodu. A bylo jen 
otázkou času, kdy se objeví 
televize, která se bude plně 
přizpůsobovat nám a naše-
mu volnému času.

I Selfnet jde na to 
chytře

Takovou televizi pro vás 
máme i my! Jmenuje se Self-
net TV a můžete ji sledovat 
bez ohledu na to, jestli jste 
připojeni na naši optickou 
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Věděli jste, že…

Věděli jste, že všem zákaz-
níkům Selfnet TV i Digitální 
televize nabízíme pravidel-
né volné vysílání vybraných 
kanálů? Stačí sledovat 
naše webové stránky nebo 
Facebook!

nebo metalickou síť! A tak 
naše druhá, služebně starší 
televizní služba – Digitální te-
levize – získala hodně silnou 
konkurenci!

V čem je Selfnet TV jiná než 
klasická „kabelovka“ Digitální 
televize?

• Každý z nás zažil neočeká-
vanou návštěvu ve chvíli, 
kdy právě dochází k roz-
uzlení zápletky. Co teď? 
Otevřít dveře a přijít o děj? 
Už není potřeba panikařit, 
stačí využít funkci Pauza. 
Film lze stopnout až na 
3 hodiny. Příště už vás nic 
nepřekvapí.

• Jedete s rodinou na výlet 
v době vysílání vašeho 
oblíbeného seriálu? Přes 
den jste v práci a v noci už 
chcete spát? Nevadí, ranní 
ani noční filmy už nebudou 
problém, jakýkoli film si 
můžete 7 dní zpětně dohle-
dat v archivu.

• Víte, že byste se na film 
chtěli podívat později, ale 
během týdne to nestih-
nete? Stačí film nahrát 
a zhlédnout ho až budete 
mít více času. Selfnet TV 
nabízí až 30 hodin zá-
znamu s uchováním po 
dobu 30 dnů. Stejně tak si 
můžete nahrát i film, který 
se teprve bude vysílat!

• Zmeškání začátku pořadu 
o pár minut už není žádná 
tragédie. Díky funkci Sledo-
vat od začátku zhlédnete 
celý film bez vynechání 

jediné minuty. A co víc, 
můžete pohodlně přeska-
kovat reklamy. Vaše filmové 
zážitky tak už nic nenaruší.

Selfnet TV až na 
5 zařízeních

Mladší generace zaručeně 
ocení další vychytávku, díky 
které nemusí sledovat stejný 
pořad jako rodiče. Selfnet TV 
lze sledovat nejen na televizi, 
můžete ji sledovat i na svých 
tabletech, mobilech, po-
čítačích nebo i v chytrých 
televizích. Selfnet TV nabízí 
sledování až na 5 zařízeních 
současně, a tak každý člen 
rodiny může sledovat své 
oblíbené pořady.

Co vše vám chytrá televize 
může nabídnout, již víte. Teď 
už záleží pouze na vás, jestli 
chcete zůstat u sledování 
klasické Digitální televize, 
nebo začnete objevovat 
kouzlo naší chytré televize 
Selfnet TV.

/ Jana Procházková /

archiv  
pořadů

pauza nebo 
přehrát  

od začátku

nahrávání  
pořadů
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Díky analogovému vysílání, 
které je doplňkovou službou 
naší Digitální televize, může-
te na starých CTR televizo-
rech sledovat až 12 kanálů 
ze základní programové 
nabídky Pro začátek. Jelikož 
analogové vysílání klade 
velké nároky na frekvenční 
prostor v síti Selfnet, rozhodli 
jsme se tento prostor uvolnit 
pro modernější a domác-
nostmi preferované služby.

Abyste měli dostatek času se 
na tuto skutečnost připravit, 
naplánovali jsme vypnutí 
analogového vysílání na pod-

Analogové 
vysílání, 
děkujeme ti  
za vše!
Je to již více než 7 let, kdy se na území 
naší republiky vypnul poslední vysílač pro 
přenos analogového televizního vysílání. 
Selfnet má analogové vysílání dostupné 
stále, a to pro zákazníky služby Digitální 
televize. Brzy se však s analogovým 
vysíláním budeme loučit i my.

zim tohoto roku. O přesném 
termínu vypnutí vás budeme 
včas informovat.

Pokud váš starý CRT televizor 
disponuje i DVB-T tunerem, 
přepněte na něj. Rázem 
budete mít k dispozici více 
než 35 kanálů ze základní 
nabídky Pro začátek. Rovněž 
si můžete pořídit náš DVB-C 
set-top-box, díky kterému 
budete mít programovou na-
bídku Pro začátek kompletní. 
A samozřejmě musíme zmínit 

i jednorázovými náklady 
náročnější, ale pohodlnější 
variantu – pořízení televi-
zoru s DVB-C nebo DVB-T 
tunerem.

Pokud využíváte i naše in-
ternetové připojení, můžete 
přejít na Balíček, v rámci 
kterého získáte cenově vý-
hodnou kombinaci interneto-
vého připojení a interaktivní 
televize Selfnet TV.

/ Radek Tegel /

Analogový kanál 
zabírá až pětkrát 
více místa než 
stejný digitální v SD 
rozlišení.

Věděli jste, že…

… analogové vysílání 
na území Česka začalo  
v roce 1954?

Jak se připravit na 
vypnutí analogového 
vysílání v síti Selfnet?

Sledujte stránku
www.selfnet.cz/analog
nebo volejte kdykoli 
Zákaznické centrum 

Selfnet,  
tel. 533 383 335.

VYPNUTÍ  
ANALOGOVÉHO  

VYSÍLÁNÍ –  
PODZIM 2019
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Jízda králů na kyjovském festivalu Slovácký rok

12 Magazín Selfnet

Tip na výlet

Slovácký rok v Kyjově
Jižní Morava a folklor k sobě neodmyslitelně patří 
stejně jako moravské víno a zpěv. To vše na vás 
čeká na jednom místě v Kyjově po dobu čtyř dnů. 
Vychutnat si můžete pravou moravskou tradici,  
která na vás dýchne již od prvního okamžiku.  
Kroje, hudba, výborné jídlo, víno a koláče. Nic z toho 
nebude od 15. do 18. srpna v Kyjově chybět!
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Festival založili 
v roce 1921 
členové Sokola 
a Národních jednot, 
kteří chtěli ukázat 
bohatství lidových 
zvyků na Slovácku.

Aby tradice 
nezmizely…

Tradice festivalu Slovácký 
rok v Kyjově sahá až do 
roku 1921. Koná se tak jako 
olympijské hry vždy jednou 
za 4 roky a pravidelně na 
něj jezdí přes několik tisíc 
návštěvníků nejen z naší 
země, ale také ze zahraničí. 
Zajímavostí této folklorní 
slavnosti je, že nevychází 
z žádné náboženské tradi-
ce. Byla založena na počest 
50. výročí založení místního 
Sokola.

Festival založili členové Soko-
la a Národních jednot, kteří 
chtěli poukázat na všechny 
lidové zvyky na Slovácku 
probíhající během celého 
roku a opět probudit zájem 
o slovácké kroje, které se v té 
době bohužel začaly vytrácet 
z běžného života.

Můžeme říci, že se zaklada-
telům jejich záměr povedl, 
protože díky této akci se 
začaly obnovovat staré 
tradice a kultura ve většině 
vesnic v okolí Kyjova. A co 
víc – inspiraci od nich získaly 
i další obce na Hané, Valaš-
sku a Slezsku, které začaly 
s pořádáním podobných 
folklorních akcí.

Kroje, kam se podíváte!

Jižní Morava bez krojů? To si 
snad nikdo z nás neumí ani 
představit. Proto se do Kyjo-
va během 4 dnů sjede přes 
3 500 krojovaných lidí, kteří 

divákům představí pestroba-
revné kroje typické pro jejich 
region.

Slovácký rok v Kyjově v roce 
2015 navštívilo více než 20 
tisíc návštěvníků nejen z Čes-
ka či sousedního Slovenska. 
„Naše tradice, pestré kroje 
a lahodná vína obdivovali 
například Norové, Belgičani, 
Italové, Nizozemci anebo 
Japonci. Posledně jmenovaní 
do našeho regionu cestují 
i během roku kvůli feno-
ménu zvanému Moravské 
Toskánsko,“ říká Filip Zdražil 
z Městského úřadu Kyjov.

A na co se mohou návštěvní-
ci těšit letos? „Mezi ústřední 
pořady festivalu, ve kterých 
se nejvýrazněji odráží folklor-
ní tradice našeho regionu, 
patří stavění a kácení máje, 
jízda králů či krojovaný prů-
vod obcí. Čtyřdenní program 
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Jízda králů, při níž je král oblečen  
v ženském kroji a má růži v ústech
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nabídne na tři desítky pořa-
dů,“ dodává Filip Zdražil.

Hlavně nic nezmeškat

Aby se vám lépe vybíralo 
z bohatého programu, při-
bližme si hlavní ceremoniály, 
které se s festivalem tradičně 
pojí:

Stavění a kácení máje – ofi-
ciální zahájení Slováckého 
roku začíná právě stavěním 
máje. Za doprovodu živé 
hudby přiveze koňský povoz 
až 40 metrů dlouhou máj, tu 
pak muži pomocí dřevěných 
tyčí nebo žebříků vztyčí upro-
střed náměstí. Máj se musí 
po celé tři dny a noci hlídat, 
aby ji přespolní „záškodníci“ 
neukradli. Pokud ji ochrá-
ní, poslední den slavnosti 
přichází k jejímu kácení, což 
symbolizuje ukončení Slovác-
kého roku.

Jízda králů patří mezi zá-
kladní lidové obyčeje. Mladí 

Slovácký rok 
v Kyjově
Kde: Kyjov

Kdy: 15.–18. srpna 2019

VSTUP JE ZDARMA 
(s výjimkou pořadů konaných 
v areálu Letního kina)

Více informací  
o programu naleznete 
na webových stránkách  
www.slovackyrok.cz.

chlapci, oblečení v krojích na 
vystrojených koních, před-
stavují královu družinu a mají 
za úkol chránit krále a vybírat 
pro něj dary. Zajímavostí 
je, že král je oblečen v žen-
ském kroji a celou dobu drží 
v puse růži.

Krojovaný průvod obcí – vel-
kolepá přehlídka ručně vy-
ráběných krojů z více než 40 
obcí Kyjovska. Tento průvod 
bývá paradoxně nejtěžší pro 
starostu města Kyjova, který 
si musí připít se zástupcem 
každé zúčastněné vesnice.

Letošní novoty

Novinkou letošního ročníku 
bude mobilní kino, ve kterém 
budou promítány archivní 
televizní pořady s folklorní te-
matikou. Příjemnou změnou 
bude i stylové rozšíření uby-
tovací kapacity pro návštěv-
níky. „Už teď připravujeme 
prostor vhodný pro zřízení 
stanového městečka. S ohle-
dem na omezené ubytovací 
kapacity v Kyjově i okolí jsou 
stany jedinou dostupnou 
variantou, jak uspokojit znač-
nou poptávku návštěvníků,“ 
doplňuje Zdražil.

Věříme, že festival bude 
stejně úspěšný jako minulé 
ročníky, a pokud máte rádi 
folklor, cimbálovou muziku 
či dobré jídlo a víno, určitě si 
letos nenechte ujít Slovácký 
rok v Kyjově.

/ Jana Procházková / 
/ Foto: Archiv města Kyjov, 
Zdeněk Fiamoli,  
Josef Tymonek /
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Slovácký rok 
v Kyjově začíná 
stavěním máje 
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Reportáž

Obchodní místo Břeclav:
Práce všeho druhu!

Před rokem dostaly prostory Obchodního místa v Břeclavi nový kabát. 
Věděli jste, že zde sídlí i část našich techniků, kteří k internetu připojují 
nejen domácnosti z Břeclavi, ale i z dalších okolních obcí? Vydali jsme se 
za Martinem Majerem, který má provoz Obchodního místa v Břeclavi 
na starost. Zastihnout ho v kanceláři však není vůbec tak snadné,  
jak se na první pohled může zdát…

Martin Majer, vedoucí Obchodního místa v Břeclavi
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Příprava se 
nepodceňuje

Týden pro techniky začíná 
rutinou. Každé pondělí brzy 
ráno svolá Martin Majer 
poradu se všemi techniky 
a společně si stanoví týden-
ní plán, který z velké části 
zahrnuje připojení nových 
domácností k internetu. Je 
důležité si řádně rozvrhnout 
práci a také probrat úskalí, na 
která technici narazili během 
předešlých dnů. Jakmile po-
rada skončí, technici nasedají 
do služebních aut a vyráží za 
stávajícími i novými zákazníky.

Servisní technik,  
ten plný diář má…

A jak tedy pokračuje takový 
den technika? Projde si pra-
covní příkazy a podle toho 
rozvrhne, kam v daný den 
vyrazí a co všechno s sebou 

bude potřebovat. Následně 
si nachystá materiál včet-
ně nezbytných smluvních 
dokumentů, které později 
předává zákazníkovi.

Než se technik rozjede 
k zákazníkům, předem jim 
zavolá a domluví si s nimi 
datum a přesný čas, kdy se 
u nich může zastavit. Pokud 
se jedná o závadu, zkusí 
nejprve navrhnout možné 

řešení problému na dálku, 
aniž by musel vyrazit na cestu 
k zákazníkovi.

Slabší chvilky mají 
i modemy

Častou opravou, která se dá 
vyřešit i po telefonu, je restar-
tování všech zařízení (mo-
dem, set-top-box, router), 
nejlépe vytažením kabelu 
přímo ze zásuvky alespoň 
na 30 sekund. Je potřeba si 

Věděli jste, že…

…technici připojují nové 
zákazníky, zprovozňují set-
-top-boxy či routery, provádí 
servis u zákazníka, řeší opra-
vy poruch a do toho ještě 
v terénu instalují rozvody 
a přípojky jak na metalické, 
tak optické síti?

Zákazníci chodí 
na obchodní 
místa platit za 
služby, koupit si 
či pronajmout 
potřebná zařízení 
nebo si zde přijdou 
sjednat změnu 
služby.

Nový interiér  
obchodního místa  
v Břeclavi pomáhá  
vytvářet příjemnou  
atmosféru
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uvědomit, že tato zařízení 
mnohdy pracují bez přestáv-
ky 24 hodin denně. Tudíž 
mají občas nárok na menší 
kolísání nebo výpadek.

Pokud chce zákazník vrátit za-
půjčené zařízení, je dobré se 
předem poradit s technikem, 
jak správně demontovat 
zařízení, aby nedošlo k jeho 
poškození. 

Přijďte, vše vyřešíme!

Pokud potřebujete s čímkoliv 
poradit, neváhejte s návště-
vou Obchodního místa. Je 
totiž „studnicí“ všech potřeb-
ných informací. Zákazníci 
sem často chodí platit za 
služby, koupit si či prona-
jmout potřebná zařízení 
nebo si zde přijdou sjednat 
změnu služby (např. změnu 
programové nabídky nebo 
navýšení rychlosti).

Místní sem zavítají z důvodu 
přepisu služby na jiného 
člena rodiny, změny údajů 
ve smlouvě, případně se zde 
řeší i nedoplatky či reklama-
ce platby. Výjimkou není ani 
vrácení zapůjčeného zařízení. 
„Zde je především potřeba 
vrátit i ovladače včetně na-
pájecího kabelu,“ říká Martin 
Majer.

Pokud si nevíte rady, jak 
poskládat televizní progra-
movou nabídku, stačí přijít na 
Obchodní místo. Zde máte 
k dispozici televizi, kde se 
můžete podívat na všechny 
nabízené televizní stanice. 

Je tu i tablet a mobil, takže si 
můžete vyzkoušet také sledo-
vání Selfnet TV v mobilních 
aplikacích. „Nevíte, jak bude 
připojení k internetu reálně 
vypadat a jaké „krabičky“ 
vám nainstalujeme? Vše tu 
máme, ukážeme, předvede-
me,“ dodává Martin Majer.

„V nejkratším možném termí-
nu se snažíme uvést vše do 
původního stavu. Pokud však 
zákazník dodatečně objeví 
něco v nepořádku, není pro-
blém se na nás obrátit, v zá-
ruční době vše samozřejmě 
opravíme na naše náklady,“ 
říká Martin Majer.

Dostane se Martin Majer 
do kontaktu i se zákazníky 
z řad domácností? „Ale ano, 
docela často. Pokud zákazník 
neví, jak probíhá instalování 
naší služby, a obává se, že 
mu kvůli tomu nějak naruší-
me dům, tak si s ním raději 
sjednám osobní schůzku 
a přímo u zákazníka doma 
vše detailněji vysvětlím. Urči-
tě tohle považuji za nejlepší 
cestu pro obě strany,“ říká 
Martin Majer.

Zákazník  
na prvním místě

Každé naše Obchodní místo 
je trošku jiné a my jsme rádi, 
že jsme tentokrát mohli zaví-
tat do Břeclavi. Poznali jsme, 
že ať už má zákazník jakýkoli 
dotaz či problém, vždy se 
mu tady někdo snaží pomoci 
tak, aby si mohl užít neruše-
né brouzdání po internetu 
nebo sledování oblíbených 
pořadů.

/ Jana Procházková / 
/ Foto: Radek Tegel /

NOVINKA!
Zákazníci na Obchodním 

místě v Břeclavi a Ivančicích 
mohou platit i pomocí  
platebního terminálu.

Neustále v terénu…

Jak je to s pracovní náplní 
Martina Majera? Ten hledá 
především nové možnosti 
rozšíření optické sítě, jedná 
s městy a velkými firmami 
o napojení jednotlivých 
lokalit tak, aby se vyhově-
lo požadavkům zákazníka 
i legislativním procesům. 
Dále dohlíží na celý průběh 
výstavby optické sítě, která 
momentálně zažívá v Břeclavi 
svůj „boom“ – od kontroly 
realizačních prací, hloubky 
výkopu, dodržování BOZP až 
po předání hotového díla.



18 Magazín Selfnet

Recenze a filmové tipy

French Open 2019
Sportovní – premiéra – 2019

Držte krok s Kard ashians
Reality show – premiéra – 2019

Turnaj French Open, známý také jako Roland Garros, již 
tradičně představuje jednu z nejextrémnějších zkoušek pro 
profesionální tenisové hráče. Důvodem je už samotný po-
vrch, na kterém se celý turnaj odehrává. Na světovou teni-
sovou elitu tu totiž čekají nevyzpytatelné antukové dvorce.

Řada profesionálů, kteří těží ze svého rychlého servisu, 
tento povrch v oblibě nemá, jelikož je nutí k dlouhým a vy-
čerpávajícím výměnám. Pouze výjimečně některým, jako je 
jedenáctinásobný držitel „poháru mušketýrů“ Rafael Nadal, 
který i letos patří mezi žhavé kandidáty na vítězství, antuka 
naopak velmi svědčí.

Česká reprezentace zažila v minulém roce obrovský úspěch 
právě v kategorii ženské čtyřhry, kdy zvítězila dvojice Bar-
bora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Dokáže se jim letos 
někdo z našinců vyrovnat?

Eurosport 1, Eurosport 2 
Živé přenosy od 26. 5. 2019

Na stanici E! mohou od květ-
na diváci sledovat zbrusu 
novou 16. řadu pořadu 
Držte krok s Kardashians, 
reality show ze života jedné 
z nejpopulárnějších americ-
kých rodin.

Ve Spojených státech americ-
kých je to jedna z nejsledo-
vanějších a nejdéle běžících 
reality show a také v Evropě 
se těší velkému zájmu. U di-
váků je tato rodina oblíbená 
především proto, že její 
členové bez bázně odhalují 
svůj soukromý život mediál-
ně známých hvězd. Nákupy 
v luxusních čtvrtích, bujaré 
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Držte krok s Kard ashians
Reality show – premiéra – 2019

Formule 1
Sportovní – premiéra – 2019

Formule 1 se přesouvá po asijském turné do Evropy a po 
Barceloně se ti nejlepší jezdci představí na městském 
okruhu v Monte Carlu. Uličky obsypané diváky, jízda na 
silnicích, po kterých jindy jezdí obyčejná auta, a jachty 
milionářů a miliardářů zakotvené v přístavu podél závodní 
dráhy… To vše dělá z Velké ceny Monaka jednu z nejatrak-
tivnějších zastávek v kalendáři Formule 1.

Úzká trať nenabízí příliš prostoru pro předjíždění, a proto 
je úspěch v kvalifikaci právě zde důležitější než kdekoli 
jinde. Ostatně loňské výsledky jsou toho důkazem. Jezdci 
na prvních šesti místech obsadili totožné pozice jak v kva-
lifikaci, tak posléze i v hlavním závodě.

Nenechte si ujít Velkou cenu Monaka v exkluzivním 
přímém přenosu 26. května od 15.00 h na stanici Sport 2. 
Předzávodní studio startuje o hodinu dříve.

Sport 2 
26. května 2019, 15.00 h
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večírky, návštěvy lékařů… 
Vezmou vás s sebou kamkoli!

V aktuální 16. řadě se řeší 
nejen rozrůstající rodina, 
kdy nejnovější zprávou je 
oznámení očekávání dalšího, 
již 4. potomka Kim a jejího 
manžela, zpěváka Kayneho 
Westa, ale také podniká-
ní ostatních členů rodiny. 
Dozvíme se tak více i o životě 
vlastních či nevlastních sester 
Kim: Khloé, Kylie či Kourtney 
a Kendall.

E! 
každou neděli, 21.00 h 
od května 2019
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Křížovka

V neděli 26. května startuje na stanici Eurosport tenisový turnaj French Open.  
Odhalíte v tajence, která bývalá světová jednička nikdy nezískala titul na tomto turnaji?

Tajenku se svojí poštovní adresou nám pošlete do 10. 6. 2019 e-mailem na magazin@selfnet.cz 
nebo poštou na adresu itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno-Židenice. Poštovní obálku  
označte slovem „tajenka“. Z odpovědí vylosujeme 3 výherce, které odměníme dárkovým balíčkem.



V CENĚ SLUŽBY SELFNET TV

Pronajměte si další  
set-top-box Arris! 

Vyzkoušejte naši aplikaci  
pro Samsung Smart TV a Apple TV!

Stejná programová nabídka na druhém 
set-top-boxu Arris nově bez poplatku!

V případě Samsung Smart TV  
je aplikace dostupná u televizorů  

s operačním systémem Tizen.

Kabel 1 Kabel 2 Kabel 3

30/4 Mbps 130/8 Mbps 300/12 Mbps
30/3 Mbps 130/5 Mbps 300/7 Mbps

www.selfnet.cz

Stránka dobrých zpráv

Od 3. června navyšujeme rychlost  
odesílání dat na metalické síti:

Sledujete naši Selfnet TV?
Máte doma více televizorů a nechcete je nechat zahálet?

Dopřejte interaktivní funkce i jim!

50 Kč/měsíc
NYNÍ JEN ZA



www.selfnet.cz

Přejděte k Selfnet!
Nejste spokojeni se současným  
poskytovatelem internetu? 
Chcete stabilní internetové připojení? 
Přejděte k Selfnet!

Jak začít?

nebo

Ověříme  
dostupnost  
našich služeb  
na vaší adrese.

Rychlost 
internetu 
po optické/
metalické síti 
s nikým  
nesdílíte.

Nabídneme 
vám vhodný 
internetový 
tarif dle vašich 
požadavků.

Zákaznické 
centrum  
je tu pro vás 
24 hodin denně,  
7 dní v týdnu,  
365 dní v roce.

Připravíme 
výpověď smlouvy 
u vašeho 
stávajícího 
poskytovatele 
internetu.

Nejsme malá 
společnost, 
disponujeme 
týmem servisních 
techniků. 

Postaráme se 
o doručení 
výpovědi 
stávajícímu 
poskytovateli.

Opíráme se 
o více než 27leté 
zkušenosti 
v oblasti 
telekomunikací.

Internetové 
připojení vám 
zprovozníme.

Nezahálíme. 
Neustále 
pracujeme 
na rozšiřování 
naší sítě.

1. 2. 3. 4. 5.

Náklady spojené s výpovědí 
předchozí smlouvy  

vám vykompenzujeme!

V čem jsme jiní?

Navštivte stránku

www.selfnet.cz/zmena

Zavolejte na

telefon 733 599 238

Co bude následovat?


