Na cesty
Dopravní informace a radary z krajů, dálnic a měst

Klíčové

*+DOPK kraj (reg. značka); dálnice nebo název

slovo

města

Cena

2,40 Kč

Popis

Vyzkoušejte si po celý říjen zdarma aktuální
dopravní informace z vybraného kraje, dálnice
nebo města přímo do Vašeho mobilu přes
SMS. Zpráva obsahuje informace o nehodách,
policejních radarech, uzavírkách, sjízdnosti
vozovky a ostatních událostech komplikujících
provoz na silnici. Ušetříte svůj čas, body a
peníze.

Poznámky

Kraje:
C Jihočeský
B Jihomoravský
K Karlovarský
H Královéhradecký
L Liberecký
T Moravskoslezský
M Olomoucký
E Pardubický
P Plzeňský
S Středočeský
U Ústecký
J Vysočina
Z Zlínský
Příklady

+DOPK C Každý den - zasílání pravidelných
dopravních informací z Jihočeského kraje

*DOPK C Na dnes - zasílání informací z
Jihočeského kraje od okamžiku objednání do

půlnoci

DOPK C Souhrnná jednorázová zpráva o
dopravní situaci v Jihočeském kraji

-DOPK C Zrušit zasílání informací o situaci v
Jihočeském kraji
Tipy/Finty

-DOPK Zruší veškeré objednávky provedené
klíčovým slovem DOPK

*DOP kraj - Pokud potřebujete znát aktuální
situaci pouze jeden den, kdy jste na cestě
můžete použít tuto volbu pro objednání na
dnešní den. Nejpozději o půlnoci toto zasílání
bude automaticky vypnuto. Např.: *DOPK C

Na cesty
Dopravní informace z trasy

Klíčové

*+DOPT trasa

slovo
Cena
Popis

3,00 Kč

Vyzkoušejte si po celý říjen zdarma aktuální
dopravní informace z konkrétní trasy přímo do
Vašeho mobilu přes SMS. Zpráva obsahuje
informace o nehodách, policejních radarech,
uzavírkách, sjízdnosti vozovky a ostatních
událostech komplikujících provoz na silnici.
Ušetříte svůj čas, body a peníze.

Poznámky

Z Moravy

OSBR Ostrava - Brno
OSFM Ostrava - Frýdek-Místek
OSOL Ostrava - Olomouc
OSPR Ostrava – Praha
BRBE Brno - Břeclav
BROL Brno -Olomouc
BRPR Brno - Praha
BRVY Brno - Vyškov
OLBR Olomouc - Brno
OLOS Olomouc - Ostrava
OLPR Olomouc - Praha
OLVY Olomouc - Vyškov
VYBR Vyškov - Brno
VYOL Vyškov – Olomouc
VYPR Vyškov - Praha
BEBR Břeclav - Brno
BEPR Břeclav - Praha
FMOS Frýdek Místek - Ostrava

Z Čech

PLPR Plzeň - Praha
PLRO Plzeň - Rozvadov
MBPR Mladá Boleslav - Praha
TUMB Turnov - Mladá Boleslav
TUPR Turnov - Praha
POPR Poděbrady – Praha
LOPR Lovosice - Praha
ROPL Rozvadov - Plzeň

Z Prahy

PRBE Praha - Břeclav
PRBR Praha - Brno
PRLO Praha - Lovosice
PRMB Praha - Mladá Boleslav
PROL Praha - Olomouc

PROS Praha - Ostrava
PRPL Praha - Plzeň
PRPO Praha - Poděbrady
PRTU Praha - Turnov
PRVY Praha - Vyškov
Příklady

+DOPT FMOS Objednatzasílání informací o
situaci na trase Frýdek Místek - Ostrava

*DOPT PRBR Na dnes - zasílání informací z
trasy Praha - Brno

DOPT PRMB Souhrnná jednorázová zpráva o
dopravní situaci na trase Praha - Mladá
Boleslav

-DOPT FMOS Zrušit zasílání informací o
situaci na trase Frýdek Místek - Ostrava
Tipy/Finty

Aktivujte si službu před odjezdem a na silnici
Vás nic nepřekvapí.

Na cesty
Dopravní informace ze silnic a dálnic

Klíčové

*+DOP

oblast

slovo
Cena
Popis

1,81 Kč

Vyzkoušejte si po celý říjen zdarma aktuální
dopravní informace z vybraných oblastí přímo
do Vašeho mobilu přes SMS. Zpráva obsahuje
informace o nehodách, policejních radarech,
uzavírkách, sjízdnosti vozovky a ostatních
událostech komplikujících provoz na silnici.

Ušetříte svůj čas, body a peníze.
Poznámky

Oblast:
Dálnice:
D1 Dálnice D1
D2 Dálnice D2
D5 Dálnice D5
D8 Dálnice D8
D11 Dálnice D11

Města:
PRAHA Město Praha
BRNO Město Brno
OSTRAVA Město Ostrava
PLZEN Město Plzeň
OLOMOUC Město Olomouc
LIBEREC Město Liberec
BUDEJOVICE Město České Budějovice
HRADEC Město Hradec Králové
PARDUBICE Město Pardubice
Příklady

+DOP P Každý den - zasílání pravidelných
dopravních informací z Prahy

*DOP P Na dnes - zasílání informací z Prahy
od okamžiku objednání do půlnoci

DOP P Souhrnná jednorázová zpráva o
dopravní situaci v Praze

-DOP P Zrušit zasílání informací o situaci v
Praze
Tipy/Finty

-DOP Zruší veškeré objednávky provedené
klíčovým slovem DOP

*DOP oblast - Pokud potřebujete znát

aktuální situaci pouze jeden den, kdy jste na
cestě můžete použít tuto volbu pro objednání
na dnešní den. Nejpozději o půlnoci toto
zasílání bude automaticky vypnuto. Např.:
*DOP D

Na cesty
Pomoc v zahraničí - ambasády

Klíčové

AMB

název_nebo_zkratka_státu

slovo
Cena
Popis

1,20 Kč

Jedete do zahraničí a chcete vědět, kam se
eventuálně obrátit o pomoc? Od nás se
dozvíte, kde ve zvolené zemi leží česká
ambasáda.

Příklady

AMB PORTUG česká ambasáda v Portugalsku
AMB NL česká ambasáda v Nizozemí

Na cesty
Mezinárodní poznávací značky

Klíčové

MPZ název_státu

slovo
Cena
Popis

1,20 Kč

Mezinárodní poznávací značky.

Poznámky

Obousměrná funkce - při zadání státu získáte
jeho MPZ a při zadání MPZ získáte stát.

Příklady

MPZ SLOVINSKO Na zadaný stát obdržíte
jeho zkratku.
MPZ HR Na zadanou zkratku obdržíte název
státu.

Na cesty
Nejlevnější ceny pohonných hmot - ČR

Klíčové

PHM oblast palivo [počet]

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Kde v ČR nakupovat nejlevnější benzín? My to
víme!

Poznámky

Oblast: název města, okresu; názvy z více
slov je třeba spojit znakem +

Palivo:
NAT - natural
NAF - nafta

[počet]: počet čerp. stanic je 1-9
Příklady

PHM KARLOVY+VARY NAT 2 nalezne dvě
nejlevnější benzinky v okrese Karlovy Vary
PHM KARLOVY+VARY NAT 1 nalezne jednu
nejlevnější benzinku s naturalem v okrese
Karlovy Vary
PHM KARLOVY+VARY NAT nalezne jednu
nejlevnější benzinku s naturalem ve městě
Karlovy Vary
Tipy/Finty

Pokud uvedete [počet] naleznete nejlevnější v

okrese.
Pokud není uveden [počet], obdržíte
nejlevnější čerp. st. v danném městě.

Na cesty
Ceny pohonných hmot - zahraničí

Klíčové

PHMZ mezinárodní_poznávací_značka

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Jedete do zahraničí? A nevyplatilo by se Vám
za hranicemi natankovat plnou nádrž? My vám
to řekneme.

Poznámky

Pro seznam zkratek jiných států můžete použít
službu MPZ
Příklady

PHMZ NL ... Ceny v Nizozemí

Na cesty
Seznam taxislužeb

Klíčové

TAXI město [název taxi] [počet]

slovo
Cena
Popis

1,81 Kč

Potřebujete taxi? Od nás se dozvíte, které
taxislužby pro Vás mohou zajet.

Poznámky

Pro více slovné názvy města a taxislužeb
použijte tvar bez mezer. Nahraďte je znakem

+

[počet] počet obdržených výsledků kontaktů
na taxislužby je 1-9
Příklady

TAXI ZDAR+NAD+SAZAVOU 2

Zpravodajství
iHNed - zpravodajství

Klíčové

*+IHNED

slovo
Cena
Popis

3,00 Kč

Všeobecné zpravodajství z domova i zahraničí
s důrazem na ekonomiku.

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

IHNED Poslední událost
*IHNED Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci)
+IHNED Každý den (zasílání informací každý
den)
+IHNED 2 Každý den (množství 2)
-IHNED Zrušit zasílání (zruší denní zasílání
zpráv)
Tipy/Finty

-IHNED Zruší veškeré objednávky všech
zpráv.

Zpravodajství
Zprávy z domova

Klíčové
slovo

*+ZPR

Cena

1,20 Kč

Popis

Buďte s námi v obraze o aktuálním dění v ČR

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

ZPR Poslední domácí událost
*ZPR Na dnes (zasílání informací od okamžiku
objednání do půlnoci)
+ZPR Každý den (zasílání informací každý
den, doplněno množství 3)
+ZPR 2 Každý den (množství 2)
-ZPR D Zrušit zasílání (zruší denní zasílání
zpráv z domova
Tipy/Finty

-ZPR Zruší veškeré objednávky všech zpráv.
Zasláním -ZPR přerušíte kdykoliv i
objednávku, kterou jste provedli pomocí *ZPR

Zpravodajství
Domácí ekonomické zprávy

Klíčové
slovo

*+ZPR E

Cena

1,20 Kč

Popis

Čas jsou peníze. Doručíme Vám všechny
důležité informace z oblasti ekonomiky

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně

Příklady

ZPR E Poslední ekonomická domácí událost
*ZPR E Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci)
+ZPR E Každý den (zasílání informací každý
den, doplněno množství 3)
+ZPR E 2 Každý den (množství 2)
-ZPR E Zrušit zasílání (zruší denní zasílání
ekonomických zpráv z domova)
Tipy/Finty

-ZPR Zruší veškeré objednávky všech zpráv.
Zasláním -ZPR přerušíte kdykoliv i
objednávku, kterou jste provedli pomocí *ZPR

Zpravodajství
Zprávy ze světa

Klíčové
slovo

*+ZPR Z

Cena

1,20 Kč

Popis

Přehled nejdůležitějších zahraničních událostí
přímo do Vašeho mobilu

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

ZPR Z Poslední zahraniční událost
*ZPR Z Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci)
+ZPR Z Každý den (zasílání informací každý
den, doplněno množství 3)
+ZPR Z 2 Každý den (množství 2)
-ZPR Z Zrušit zasílání (zruší denní zasílání
zpráv ze zahraničí)

Tipy/Finty

-ZPR Zruší veškeré objednávky všech zpráv.
Zasláním -ZPR přerušíte kdykoliv i
objednávku, kterou jste provedli pomocí *ZPR

Zpravodajství
Zahraniční ekonomické zprávy

Klíčové
slovo

*+ZPR EZ

Cena

1,20 Kč

Popis

Buďte informováni o důležitých údálostech
zahraniční ekonomiky.

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

ZPR EZ Poslední ekonomická zahraniční
událost
*ZPR EZ Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci)
+ZPR EZ Každý den (zasílání informací každý
den, automaticky množství 3)
+ZPR EZ 2 Každý den (množství 2)
-ZPR EZ Zrušit zasílání (zruší denní zasílání
ekonomický zpráv z domova)
Tipy/Finty

-ZPR Zruší veškeré objednávky všech zpráv.
Zasláním -ZPR přerušíte kdykoliv i
objednávku, kterou jste provedli pomocí *ZPR

Zpravodajství
Zprávy z bulváru

Klíčové
slovo

*+BLESK

Cena

1,81 Kč

Popis

Bulvár a pikantnosti až do Vašeho mobilu

Příklady

BLESK Poslední zprávička z bulváru
*BLESK Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci)
+BLESK Každý den (zasílání informací každý
den, doplněno množství 3)
-BLESK Zrušit zasílání (zruší denní zasílání
zpráv z bulváru)
Tipy/Finty

-BLESK Zruší veškeré objednávky všech
zpráv. Zasláním -BLESK přerušíte kdykoliv i
objednávku, kterou jste provedli pomocí
*BLESK

Zpravodajství
Zprávy ze společnosti

Klíčové
slovo

*+SPOL

Cena

1,81 Kč

Popis

Buďte s námi v centru společenského dění

Příklady

SPOL Poslední zprávička ze společnosti
*SPOL Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci)
+SPOL Každý den (zasílání informací každý
den, doplněno množství 3)
-SPOL Zrušit zasílání (zruší denní zasílání

zpráv z vyšší společnosti)

Zpravodajství
iDnes - Všeobecné zpravodajství

Klíčové
slovo

*+MFD

Cena

1,20 Kč

Popis

V

iDnes - Zasílání aktuálních zpráv o
všeobecných událostech

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

MFD V Poslední událost zprávička
*MFD V Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci)
+MFD V Každý den (zasílání informací každý
den, doplněno množství 3)
+MFD V 2 Každý den (množství 2)
-MFD V Zrušit zasílání (zruší denní zasílání z
domova)
Tipy/Finty

-MFD ruší veškeré nastavení zasílání pro celé
MFD

Zpravodajství
iDnes - Sportovní zpravodajství

Klíčové
slovo

*+MFD

Cena

1,20 Kč

S

Popis

iDnes - Zasílání sportovních zpráv

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

MFD S Poslední zprávička ze sportu
*MFD S Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci)
+MFD S Každý den (zasílání informací každý
den, doplněno množství 3)
+MFD S 2 Každý den (množství 2)
-MFD S Zrušit zasílání (zruší denní zasílání
sportovního zpravodajství)
Tipy/Finty

-MFD ruší veškeré nastavení zasílání pro celé
MFD

Zpravodajství
iDnes - Ekonomické zpravodajství

Klíčové
slovo

*+MFD

Cena

1,20 Kč

Popis

E

iDnes - Zasílání zpráv o dění v ekonomice

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

MFD E Poslední zprávička z ekonomiky
*MFD E Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci)
+MFD E Každý den (zasílání informací každý
den, doplněno množství 3)
+MFD E 2 Každý den (množství 2)
-MFD E Zrušit zasílání (zruší denní zasílání

iDNES z ekonomiky)
Tipy/Finty

-MFD ruší veškeré nastavení zasílání pro celé
MFD

Zpravodajství
Titulky Mladá Fronta Dnes

Klíčové

+MFD T

slovo
Cena
Popis

1,20 Kč

Čerstvé titulky Mladé Fronty Dnes denně ve
Vašem mobilu

Příklady

MFD T Právě teď dnešní titulky novin MF Dnes
+MFD T Každý den čerstvé titulky novin MF
Dnes
-MFD T Zruší zasílání titulků MF Dnes
Tipy/Finty

-MFD ruší veškeré nastavení zasílání pro celé
MFD

Zpravodajství
Flashnews - Všeobecné zpravodajství

Klíčové
slovo

*+PRA V

Cena

1,81 Kč

Popis

Flashnews - Zasílání čerstvých zpráv
všeobecného zpravodajství

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

PRA V Poslední událost zprávička
*PRA V Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci)
+PRA V Každý den (zasílání informací každý
den, doplněno množství 3)
+PRA V 2 Každý den (množství 2)
-PRA V Zrušit zasílání (zruší denní zasílání z
domova)
Tipy/Finty

-PRA ruší veškeré nastavení zasílání pro celé
PRA

Zpravodajství
Flashnews - Ekonomické zpravodajství

Klíčové
slovo

*+PRA E

Cena

1,81 Kč

Popis

Flashnews - Zasílání čerstvých zpráv
ekonomického zpravodajství

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

PRA E Poslední zprávička z ekonomiky
*PRA E Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci)
+PRA E Každý den (zasílání informací každý
den, doplněno množství 3)
+PRA E 2 Každý den (množství 2)
-PRA E Zrušit zasílání (zruší denní zasílání
ekonomických zpráv)

Tipy/Finty

-PRA ruší veškeré nastavení zasílání pro celé
PRA

Zpravodajství
Flashnews - Sportovní zpravodajství

Klíčové
slovo

*+PRA S

Cena

1,81 Kč

Popis

Flashnews - Zasílání čerstvých zpráv
sportovního zpravodajství

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

PRA S Poslední zprávička ze sportu
*PRA S Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci)
+PRA S Každý den (zasílání informací každý
den, doplněno množství 3)
+PRA S 2 Každý den (množství 2)
-PRA S Zrušit zasílání (zruší denní zasílání
sportovního zpravodajství)
Tipy/Finty

-PRA ruší veškeré nastavení zasílání pro celé
PRA

Zpravodajství
Titulky Právo

Klíčové
slovo

+PRA T

Cena
Popis

1,81 Kč

Čerstvé titulky denníku Právo až do Vašeho
mobilu.

Příklady

PRA T Titulky Práva pro dnešní den
+PRA T Každý den (zasílání informací každý
den)
-PRA T Zrušit zasílání (zruší denní zasílání
titulek)
Tipy/Finty

-PRA ruší veškeré nastavení zasílání pro celé
PRA

Sport
Liga mistrů UEFA

Klíčové

+LM

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Fotbalové zpravodajství z Ligy mistrů UEFA.
S námi nepropásnete jediný gól!

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

LM pošle jednorázovou SMS. +LM objedná
pravidelné zasílání SMS. -LM zruší pravidelné
zasílání SMS

Sport
Sport - eXtra

Klíčové
slovo

*+SPORT X

Cena

1,20 Kč

Popis

eXtra sportovní zpravodajství

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

SPORT X Poslední eXtra zprávička ze sportu
*SPORT X Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci)
+SPORT X Každý den (zasílání informací
každý den, doplněno množství 3)
+SPORT X 4 Každý den (množství 4)
-SPORT X Zrušit zasílání (zruší denní zasílání
sportovního zpravodajství)
Tipy/Finty

-SPORT ruší veškeré nastavení zasílání pro
celý SPORT

Sport
Sport - Fotbal

Klíčové
slovo

*+SPORT F

Cena

1,20 Kč

Popis

Buďte s námi v obraze o fotbalovém dění

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

SPORT F Poslední zprávička ze sportu - fotbal
*SPORT F Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci)

+SPORT F Každý den (zasílání informací
každý den, doplněno množství 3)
+SPORT F 2 Každý den (množství 2)
-SPORT F Zrušit zasílání (zruší denní zasílání
sportovního zpravodajství)

Sport
Sport - Hokej

Klíčové
slovo

*+SPORT H

Cena

1,20 Kč

Popis

Pravidelný přísun hokejových informací pro
hokejové fanoušky

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

SPORT H Poslední zprávička ze sportu hokej.
*SPORT H Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci).
+SPORT H Každý den (zasílání informací
každý den, doplněno množství 3).
+SPORT H 2 Každý den (množství 2).
-SPORT H Zrušit zasílání (zruší denní zasílání
sportovního zpravodajství)

Sport
Sport - Tenis

Klíčové
slovo

*+SPORT T

Cena

1,20 Kč

Popis

Vždy čerstvé informace z tenisu

Poznámky

Čas odesílání zpráv: 24hod denně
Příklady

SPORT T Poslední zprávička ze sportu - tenis.
*SPORT T Na dnes (zasílání informací od
okamžiku objednání do půlnoci).
+SPORT T Každý den (zasílání informací
každý den, doplněno množství 3).
+SPORT T 2 Každý den (množství 2).
-SPORT T Zrušit zasílání (zruší denní zasílání
sportovního zpravodajství)

Sport
Fotbal - Slavia

Klíčové

+SLAVIA typ_zpráv

slovo
Cena
Popis

1,81 Kč

Buďte se svým klubem kdykoli a kdekoli!

Poznámky

Typ 1 - Jako na stadionu
- kompletní zápasové informace
- maximální počet SMSek za zápas: 20
- sestava Slavie
- zajímavosti ze zápasu
- góly (s popisem situace) a jejich střelci

- penalty (i neproměněné)
- červené karty
- střídání Slavie
- výsledek poločasu se střelci gólů
- v případě prodloužení zápasu výsledky obou
prodloužení
- v případě nerozhodného prodloužení
výsledek penaltového rozstřelu
- konečný výsledek se střelci gólů

Typ 2 - Nejlepší momenty
- omezené zápasové informace
- maximální počet SMSek za zápas: 10
- sestava Slavie
- góly (s popisem situace) a jejich střelci
- konečný výsledek

Typ 3 - Ve zkratce
- mini zápasové informace
- maximální počet SMSek za zápas: 2
- výsledek poločasu se střelci gólů
- konečný výsledek se střelci gólů

Typ 4 - Co nového v klubu
- novinky z klubu
- maximální počet SMSek za měsíc: 20
- kalendář tří následujících zápasů – místo,
klub, datum
- přestupy
- hostování
- zranění a vyléčení (tzn. naskočení do
tréninku atp.)
- ceny a informace o vstupenkách na
“nestandardní” zápasy (domácí a evropský
pohár)
- jiné důležité novinky
Příklady

SLAVIA 1

+SLAVIA 4
Tipy/Finty

SLAVIA 1
+SLAVIA 4

Počasí
Aktuální počasí - dnes

Klíčové

+POC [region]

slovo
Cena
Popis

1,81 Kč

Zjistěte aktuální počasí kdekoli v ČR.

Poznámky

[region] nahraďte
CR: nebo bez regionu (Česká republika)
PH: Praha
STC: střední Čechy
SC: severní Čechy
JC: jižní Čechy
VC: východní Čechy
ZC: západní Čechy
SM: severní Morava
JM: jižní Morava
Příklady

POC JC Právě dnes - předpověď počasí na
dnes pro jižní Čechy
+POC JM Každý den - předpověď počasí na
dnes pro jižní Moravu
-POC JM Zrušit zasílání předpovědi pro jižní
Moravu
Tipy/Finty

-POC Zruší veškeré zasílání počasí
-POC CR Zrušit zasílání předpovědi pouze pro
Českou republiku

Počasí
Předpověď počasí - zítra

Klíčové

+POC [region] +1

slovo
Cena
Popis

1,81 Kč

Jak bude zítra? Předpověď počasí na zítra pro
jednotlivé regiony ČR.

Poznámky

[region] nahraďte
CR: nebo bez regionu (Česká republika)
PH: Praha
STC: střední Čechy
SC: severní Čechy
JC: jižní Čechy
VC: východní Čechy
ZC: západní Čechy
SM: severní Morava
JM: jižní Morava
Příklady

POC PH +1 Zaslání předpovědi počasí na zítra
pro Prahu
+POC SM +1 Každý den - předpověď počasí
na zítra pro severní Moravu
-POC SM +1 Zrušit zasílání předpovědi na
zítra pro severní Moravu
Tipy/Finty

-POC Zruší veškeré zasílání počasí
-POC CR Zrušit zasílání předpovědi pro
Českou republiku

Počasí

Předpověď počasí - pozítří

Klíčové

POC [region] +2

slovo
Cena
Popis

1,81 Kč

Jak bude pozítří? Předpověď počasí na pozítří
pro jednotlivé regiony ČR.

Poznámky

[region] nahraďte
CR: nebo bez regionu (Česká republika)
PH: Praha
STC: střední Čechy
SC: severní Čechy
JC: jižní Čechy
VC: východní Čechy
ZC: západní Čechy
SM: severní Morava
JM: jižní Morava
Příklady

POC +2 Zaslání předpovědi počasí na pozítří
pro celou Českou republiku

Počasí
Dlouhodobá předpověď ČR

Klíčové

POC D

slovo
Cena
Popis

1,81 Kč

Dlouhodobá předpověď pro celou Českou
republiku. Týdenní aktualizace.

Poznámky

POC D

Počasí
Aktuální počasí v různých městech v ČR a v zahraničí

Klíčové

+POC

název_města

slovo
Cena
Popis

1,81 Kč

Chcete vědět, jestli vám při návštěvě
Humpolce naprší za krk či v Madridu
neočekávaně zasněží? Předpověď počasí pro
jednotlivá města v ČR i v zahraničí.

Poznámky

Pro zjištění aktuálního počasí ve vybraných
městech České republiky a v zahraničí zadejte
název města.
Příklady

POC TABOR aktuální lokální předpověď pro
Tábor
+POC BARCELONA Každodenní zasílání
počasí v Barceloně
Tipy/Finty

-POC Zruší veškeré zasílání počasí
-POC BRNO Zrušit zasílání předpovědi pouze
pro Brno

Počasí
Aktuální sněhové podmínky na horách

Klíčové
slovo

+SNIH název_hor/střediska

Cena
Popis

2,40 Kč

Slouží pro zjištění aktuálního stavu v našich
horách. Za klíčové slovo je možné uvést buď
zkratku hor nebo přímo název či část názvu
oblíbeného střediska.

Poznámky

Zkratky názvu_hor:

JI - Jizerské hory
KR - Krkonoše
OR - Orlické hory
JE - Jeseníky
BE - Beskydy
SU - Šumava
VY - Vysočina
KH - Krušné hory

V případě uvedení názvu hor, jsou zaslána
vybraná střediska podle výšky sněhové
pokrývky.
Příklady

SNIH KH Právě dnes - Aktuální stav ve
vybraných střediscích v Krušných horách
SNIH PEC Stav ve středisku Pec pod Snězkou
+SNIH KH Každá den - Aktuální stav ve
vybraných střediscích v Krušných horách
-SNIH KH Zrušení pravidelného zasílání
Tipy/Finty

Zašlete -SNIH pro zrušení veškerého zasílání

Počasí
Aktuální počasí - rekreační letoviska

Klíčové

+LETO název_letoviska

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Slouží pro zjištění aktuálního letního počasí ve
vašich oblíbených letoviscích - i zahraničních.

Poznámky

Zadejte oblíbené místo vaší dovolené.
Příklady

LETO SPLIT Dnešní počasí ve Splitu
+LETO SPLIT Každý den - Informace o počasí
ve Splitu
-LETO SPLIT Zrušit zasílání počasí ve Splitu
Tipy/Finty

-LETO Zruší zasílání veškerého počasí ze
služby LETO

Jízdní řády
Jízdní řády MHD

Klíčové

MHD město odkud [kam] [čas] [datum] [linka]

slovo

[+počet]

Cena

3,00 Kč

Popis

Musíte rychle na schůzku a nevíte, jak se tam
dostat? My Vám najdeme optimální spojení!

Poznámky

Pro více slovné názvy města, výchozí a cílové
zastávky použijte tvar bez mezer. Nahraďte je
znakem + např: JIRIHO+Z+PODEBRAD
[čas]: hhmm
[datum]: ddmmrr
[+počet]: počet nejbližších spojení může být
1-9. Např zadejte +2 pro dvě nejbližší spojení

Město

BK - Blansko, BM - Brno, BV - Břeclav, CB České Budějovice, CTE - Český Těšín, FM Frýdek - Místek, HA - Havířov, HO - Hodonín,
HK - Hradec Králové, CR - Chrudim, JH Jindřichův Hradec, KV - Karlovy Vary, KA Karviná, KL - Kladno, KH - Kutná Hora, MB Mladá Boleslav, OL - Olomouc, OR - Orlová,
OV - Ostrava, PE - Pelhřimov, PI - Písek, PM
- Plzeň, AB - Praha, PV - Prostějov, PR Přerov, PB - Příbram, ST - Strakonice, TA Tábor, TRI - Třinec, ZN - Znojmo, ZR - Žďár
nad Sázavou
Příklady

MHD BRNO CESKA JUNDROVSKA 2200
MHD JH SIDLISTE+VAJGAR
Tipy/Finty

Není-li zadána cílová stanice [kam] jsou
nalezeny odjezdy z výchozí zastávky.
Pokud je vynechán [čas]je bráno právě teď tj.
nejbližší spoj.
Při vynechání parametru [datum] je dosazeno
dnešní datum.

Jízdní řády
Jízdní řády - Autobusy

Klíčové

BUS odkud kam [čas] [datum] [počet]

slovo
Cena
Popis

3,00 Kč

Potřebujete znát svůj další autobus? Proč
hledat v papírových jízdních řádech, když my
Vám ho pohodlně zašleme během pár vteřin
přímo do mobilu?

Poznámky

Pro více slovné názvy odjezdu a příjezdu
použijte tvar bez mezer. Nahraďte je znakem
+ Např: VELKE+MEZIRICI
[čas]: hhmm
[datum]: ddmmrr
[počet]: počet nejbližších spojení je 1-9
Příklady

BUS KUTNA+HORA PRAHA 1900 260902
Nalezne spojení Kutná Hora - Praha v 19:00
hod 26.9.02
BUS PRAHA KARLOVY+VARY 0700 Nalezne
spojení Praha - Karlovy Vary dne v 7:00 hod
BUS KRIZANOV/ZR Brno 1600 270902
Nalezne nejbližší spojení z Křižanova v okr.
Žďár nad Sázavou do Brna 27.9.2002 v 16:00
Tipy/Finty

Pokud je vynechán [čas]je bráno právě teď tj.
nejbližší spoj.
Při vynechání parametru [datum] je dosazeno
dneší datum.

Jízdní řády
Jízdní řády - Vlaky

Klíčové

VLAK odkud kam [čas] [datum] [počet]

slovo
Cena
Popis

3,00 Kč

Potřebujete znát svůj další vlak? Proč hledat v
papírových jízdních řádech, když my Vám ho
pohodlně zašleme během pár vteřin přímo do
mobilu?

Poznámky

Pro více slovné názvy odjezdu a příjezdu
použijte tvar bez mezer. Nahraďte je znakem

+ Např: VELKE+MEZIRICI
[čas]: hhmm
[datum]: ddmmrr
[počet]: počet nejbližších spojení je 1-9
Příklady

VLAK CESKE+BUDEJOVICE PRAHA 1500
061102
Tipy/Finty

Pokud je vynechán [čas] je bráno právě teď,
tj. nejbližší spoj.
Při vynechání parametru [datum] je dosazeno
dnešní datum.

Jízdní řády
Jízdní řády - kombinované spojení

Klíčové

SPOJ odkud kam [čas] [datum] [počet]

slovo
Cena
Popis

3,00 Kč

Potřebujete někam zjistit spoje a musíte
střídat dopravní prostředky? Najdeme pro Vás
optimální spojení!

Poznámky

Pro více slovné názvy odjezdu a příjezdu
použijte tvar bez mezer. Nahraďte je znakem
+ Např: VELKE+MEZIRICI
[čas]: hhmm
[datum]: ddmmrr
[počet]: počet nejbližších spojení
Příklady

SPOJ BRNO SUMPERK 1900 260902
Tipy/Finty

Pokud je vynechán [čas]je bráno právě teď tj.

nejbližší spoj.
Při vynechání parametru [datum] je dosazeno
dneší datum.

Jízdní řády
Jízdní řády - Aktuální poloha vlaku

Klíčové

POZ číslo nebo název vlaku

slovo
Cena
Popis

3,00 Kč

Váš rychlík nejede a nejede? Zdá se Vám to
jako věčnost? Řekneme Vám, kde se zrovna
nachází.

Poznámky

Informace lze získat o vlacích kategorie SC,
EC, IC, Ex, R a Sp.
Příklady

POZ EC172
POZ VINDOBONA

Zábava
Vtipy

Klíčové

+VTIPY [kategorie] [počet]

slovo
Cena
Popis

1,20 Kč

Pobavte se! Ohromte přátele smrští nových
vtipů! Buďte s námi hvězdou večírku.

Poznámky

[počet] počet vtipů může být 1-9.

Pro objednání jednoho stačí zaslat VTIPY.
Pro seznam kategorií zašlete VTIPY ? na 7755

Kategorie vtipů:
Bez udání kategorie je zasílána kategorie
RŮZNÉ
KAM: Kameňáky
BLO: O blondýnách
ZIV: Ze života
HAD: Hádanky
MAN: Manželstvi a společné soužití
LOR: O lordech
POL: O policajtech
DOK: Doktorské
ZEN: Ženy
MUZ: Muži
SKO: O škole
* : Lechtivé, o sexu, erotické, ...
Příklady

VTIPY 3
VTIPY KAM 3 Zaslání tří vtipů kategorie
Kameňáky
+VTIPY KAM Objednání jednoho vtipu každý
den.
-VTIPY KAM Zruší objednanou kategorii
KAMeňáky.
Tipy/Finty

-VTIPY Zrušení pravidelného zasílání všech
vtipů.

Zábava
Horoskopy - Osobní

Klíčové
slovo

+HOR datum/znamení

[kdy]

Cena
Popis

2,40 Kč

Co Vás čeká a nemine? Nechte si poradit od
hvězd.

Poznámky

Datum narození ve formátu ddmm nebo
alespoň první 4 písmena znamení (např.
VODN).
[kdy]: + pro zítra, ++ pro pozítří.

Seznam znamení: BERAN 20.3.-20.4., BYK
21.4.-20.5., BLIZENCI 21.5.-20.6., RAK 21.6.22.7., LEV 23.7.-22.8., PANNA 23.8.-22.9.,
VAHY 23.9.-22.10., STIR 23.10.-21.11.,
STRELEC 22.11.-21.12., KOZOROH 22.12.19.1., VODNAR 20.1.-17.2., RYBY 18.2.-19.3.
Příklady

HOR BLIZENCI Jednorázově horoskop pro
blížence.
HOR 2905
+HOR LEV Každý den osobní horoskop.
-HOR VODNAR Zrušit pravidelné zasílání
horoskopu pro vodnáře.
Tipy/Finty

-HOR Zruší zasílání všech osobních horoskopů

Zábava
Horoskopy - Partnerské

Klíčové

HORP ddmm/znamení ddmm/znamení

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Jsou Vašemu vztahu hvězdy nakloněny? Jaké
překážky osud Vašemu vztahu uložil a jak je

překonat? Hvězdy radí.
Poznámky

Zadejte vaše datum narození nebo znamení a
partnerovo datum narození nebo jeho
znamení. Datum narození ve formátu ddmm
nebo alespoň první 4 písmena znamení (např.
VODN)
BERAN 20.3.-20.4., BYK 21.4.-20.5.,
BLIZENCI 21.5.-20.6., RAK 21.6.-22.7., LEV
23.7.-22.8., PANNA 23.8.-22.9., VAHY 23.9.22.10., STIR 23.10.-21.11., STRELEC 22.11.21.12., KOZOROH 22.12.-19.1., VODNAR
20.1.-17.2., RYBY 18.2.-19.3.
Partnerské horoskopy jsou vypracovány na
celý kalendářní týden pro danné znamení.
Příklady

HORP 1505 2710 nebo HORP BYK SKOPEC
Tipy/Finty

-HORP Zruší zasílání partnerských horoskopů

Zábava
Horoskopy - Lásky

Klíčové

+HORL ddmm_nebo_znamení

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Čeká vás šedá nuda, flirt či osudová láska?
Hvězdy ví a poradí.

Poznámky

Horoskopy lásky jsou vypracovány na celý
kalendářní týden pro danné znamení.
Příklady

+HORL 1505nebo +HORL BYK

Tipy/Finty

-HORL Zruší zasílání horoskopů lásky

Zábava
Horoskopy - Čínský

Klíčové

HORC ddmmrrrr_nebo_ddmmrr

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Stará moudrost orientálních astrologů až do
Vašeho mobilu. Co si osud připravil pro Vaše
znamení?

Příklady

HORC 011283 Čínský horoskop pro člověka
narozeného 1.prosince 1983
Tipy/Finty

-HORC Zruší zasílání čínských horoskopů

Zábava
Hlasování

Klíčové

HLA typ_hlas. volba_hlas.

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Hlasování

Poznámky

Další popis v médiích.
Příklady

Další popis v médiích.

Tipy/Finty

Další popis v médiích.

Zábava
Debaty

Klíčové

DBT typ_debaty text_příspěvku

slovo
Cena
Popis

3,60 Kč

Příspěvek do diskuze

Poznámky

Další popis v médiích.
Příklady

Další popis v médiích.
Tipy/Finty

Další popis v médiích.

Zábava
Křížovky

Klíčové

KRI druh_a_číslo_časopisu číslo_tajenky

slovo

text_tajenky

Cena

2,40 Kč

Popis

Odeslání vyluštěného výsledku křížovky

Poznámky

Další popis v médiích
Příklady

Další popis v médiích
Tipy/Finty

Další popis v médiích

Zábava
Seznamka

Klíčové

SZN [parametr] [kategorie] [region] [věk] [počet

slovo

inz.]

Cena

3,60 Kč

Popis

Nebuďte již sami. Hledáte lehký flirt či
osudovou lásku? Naše seznamka je tu pro Vás!

Poznámky

Hledání v inzerátech
SZN [kategorie] [region] [věk] [počet
inzerátů]

[Kategorie]:
MZ ... muž hledá ženu,
ZM ... žena hledá muže
MM ... muž hledá muže
ZZ ...žena hledá ženu

[Region]: PH,SC,JC,VC,ZC,SM,JM,CR

[Věk]: 18-99 roků

[Počet]: požadovaný počet inzerátů 1-9

Zadávání inzerátu
SZN I text_inzerátu: Nesmí obsahovat jmena,
tel. čísla, adresy a vulgární text

Odpověď na SMS inzerát
SZN O xxxxxx text_odpovědi, kde xxxxxx je
číslo SMS schránky inzerenta. Pokud
odpovídáte, ujistěte se, že jste na sebe
zanechali kontakt. Systém z bezpečnostních

důvodů nepředává vaše telefonní číslo.

Odpověď na hlasový inzerát - pouze
hlasově
Při odpovědi postupujte dle návodu na lince.

Vyzvednutí odpovědi
SZN V xxxxxx yyy, kde xxxxxx je číslo
schránky inzerujícího. yyy je heslo
inzerujícího.

Zrušení inzerátu
SZN Z xxxxxx yyy, kde xxxxxx je číslo
schránky inzerujícího. yyy je heslo
inzerujícího. Hlasové inzeráty nelze zrušit

Podrobné nastavení pošlete SZN ? na 7755
Příklady

SZN MZ PH 35 2

Zábava
Televizní programy

Klíčové

TV [název TV] [čas] [na kdy]

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Co dávají v televizi dnes večer či zítra v sedm
ráno? Neběží náhodou Váš oblíbený film? S
námi nepropásnete jediný pořad.

Poznámky

[název TV]: bez zadání: program ČT1, ČT2,
Nova a Prima právě teď
[čas]: ve formátu hhmm
[na kdy]: +počet dní (+1 zítra, +2 pozítří, ...

až +7), bez zadání dnes.

Pro jiné stanice zadejte název; CT1, CT2,
NOVA, PRI, DSF, EUR, HAL, HBO, KAB1, MAR,
SPE, MDR, ORF1, ORF2, POL1, POL2, POLS,
PRO7, ANI, ARD, BAY, DIS, RTL, RTL2, SAT1,
STV1, STV2, SMAX, VOX, ZDF, MTV, SUP,
TNT, SRT, 3SAT, ART
Příklady

TV 2000 +1 Program českých televizí zítra ve
20:00
TV RTL 2200 Program stanice RTL dnes ve
22:00
TV 1200 151202 program českých televizí
15.12.02 ve 12:00

Zábava
Program kin - dle kina, města

Klíčové

KINO název+kina [město] [datum]

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Co právě běží ve vašem kině?

Poznámky

název+kina a [město]: Pro víceslovné názvy
města a kina použijte tvar bez mezer.
Nahraďte je znakem + např. KARLOVY+VARY

[datum]: formát ddmm
Příklady

KINO ART BRNO Obdržíte dnešní program
kina ART v Brně
Tipy/Finty

[město]: Bez zadání je doplněna Praha

[datum]: Bez zadání doplněno dnes;

Zábava
Program kin - dle filmu

Klíčové

FILM název+filmu [město] [datum]

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Hledáte svůj oblíbený film a nevíte, kde právě
běží? My to víme!

Poznámky

název+filmu a [město]: Pro víceslovné názvy
města a filmu použijte tvar bez mezer.
Nahraďte je znakem + např. KARLOVY+VARY

[datum]: formát ddmm
Příklady

FILM PELISKY BRNO
Tipy/Finty

[město]: Bez zadání města obdržíte seznam
měst, ve kterých je požadovaný film v
uvedené datum hraje.

[datum]: Bez zadání doplněno dnes. V
případě, že se požadovaný film v určené
datum nehraje, budete upozorněni na nejbližší
další termín.

Zábava
Program divadel

Klíčové

DIV název+divadla [město] [datum]

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Chcete se vydat do divadla a nevíte kdy a
kam? Poradíme Vám.

Poznámky

název+divadla a [město]: Pro víceslovné
názvy města a divadla použijte tvar bez
mezer. Nahraďte je znakem + např.
KARLOVY+VARY

[datum]: formát ddmm
Příklady

DIV BEZ+ZABRADLI
Tipy/Finty

[datum]: Bez zadání doplněno dnes. V
případě, že se požadované divadlo v určené
datum nehraje, budete upozorněni na nejbližší
další termín představení.

Zábava
Program klubů

Klíčové

KLUB název+klubu [město] [datum]

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Co se právě děje na klubové scéně? Má Váš
oblíbený klub nějakou vydařenou akcičku?
Budeme Vás informovat!

Poznámky

název+klubu a [město]: Pro víceslovné názvy
města a klubu použijte tvar bez mezer.

Nahraďte je znakem + např. KARLOVY+VARY

[datum]: formát ddmm
Příklady

KLUB RADOST+FX PRAHA 0502
Tipy/Finty

[datum]: Bez zadání doplněno dnes. V
případě, že se požadovaný klub v určené
datum nehraje, budete upozorněni na nejbližší
další termín představení.

Zábava
Hudební novinky - rock

Klíčové

+ROCK

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Hudební novinky - rock

Příklady

ROCK poslední novinka
+ROCK pravidelné zasílání rockových novinek
-ROCK zruší pravidelné zasílání rockových
novinek

Zábava
Hudební novinky - pop

Klíčové

+POP

slovo
Cena

2,40 Kč

Popis

Hudební novinky - pop

Příklady

POP Poslední novinka
+POP Pravidelné zasílání popových novinek
-POP Zruší pravidelné zasílání novinek z popu

Zábava
Hudební novinky - jazz

Klíčové

+JAZZ

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Hudební novinky - jazz

Příklady

JAZZ Poslední novinka
+JAZZ Pravidelné zasílání jazzových novinek
-JAZZ Zruší pravidelné zasílání novinek z
jazzu

Zábava
Hudební novinky - dance

Klíčové

+DANCE

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Hudební novinky - dance

Příklady

DANCE Poslední novinka
+DANCE Pravidelné zasílání tanečních
novinek

-DANCE Zruší pravidelné zasílání novinek z
dance

Zábava
Hudební novinky - klasika

Klíčové

+KLASIKA

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Hudební novinky - klasika

Příklady

KLASIKA Poslední novinka
+KLASIKA Pravidelné zasílání novinek z
klasické hudby
-KLASIKA Zruší pravidelné zasílání novinek z
klasické hudby

Zábava
Motto dne

Klíčové

+MOTTO

slovo
Cena
Popis

1,20 Kč

Citáty ze všech oblastí života pro zamyšlení i
inspiraci.

Příklady

MOTTO Právě teď zaslat jeden citát
+MOTTO Každý den jeden citát
-MOTTO Zrušení zasílání

Zábava
Biorytmy

Klíčové

+BIO ddmmrrrr_narození [vybraný ddmm]

slovo
Cena
Popis

1,20 Kč

Biorytmus pro vybraný den.

Náš život probíhá v cyklech, kterým říkáme
biorytmy. Můžeme je zobrazit jako sinusoidy,
které začínají okamžikem našeho narození v
bodě 0. Fyzická křivka se opakuje pravidelně
po 23 dnech, emocionální po 28 a intelektuální
po 33 dnech. Pokud je křivka v kladné části, je
to velmi dobré, v záporné méně. Bod ve
kterém přechází křivka ze záporné hodnoty do
kladné nazýváme *polokrizovým*. Bod ve
kterém přechází křivka z kladné hodnoty do
záporné nazýváme *krizovým*.
Poznámky

[vybraný ddmm]: Pokud není zadán vybraný
den je doplněn dnešek. Obě data mohou být
ve formátu ddmm, ddmmrr, ddmmrrrr
Příklady

BIO 220682 Biorytmus pro člověka
narozeného 22.6.1982 pro dnešní den.

+BIO 220682 Každý den bioritmus
+BIO 220682 Každý den bioritmus
Tipy/Finty

-BIO Zruší veškeré zasílání objednaných
bioritmů.

Zábava

Murphyho zákony

Klíčové

+MUR

slovo
Cena
Popis

1,20 Kč

Život je pes. Pojdme se zasmát zákonům
schválnosti. Stejně se jim nevyhneme.

Příklady

MUR pro zaslání jednoho zákonu schválnosti
+MUR pro denní zasílání zákonů schválnosti
Tipy/Finty

-MUR pro zrušení pravidelného zasílání

Praktické
Jazykové slovníky

Klíčové

SLO směr_překladu slovo

slovo
Cena
Popis

1,81 Kč

Potřebujete přeložit cizí slovo? Slovník Vám
pomůže.

Poznámky

Směr_překladu:
AC anglicko-český; CA česko-anglický; NC
německo-český; CN česko-německý; FC
francouzsko-český; CF česko-francouzský; SC
španělsko-český; CS česko-španělský; IC
italsko-český; CI česko-italský
Příklady

SLO AC HANDSET

Praktické
Teletext českých televizí

Klíčové

TXT televize strana [podstrana]

slovo
Cena
Popis

3,60 Kč

Teletex českých televizních stanic až do
Vašeho mobilu.

Poznámky

Televize:
CT1: Česká televize 1
CT2: Česká televize 2
PRIMA: Televize Prima
Příklady

TXT CT1 808 3

Praktické
Všeobecná výkladová encyklopedie

Klíčové

CIZI neznámé_nebo_cizí_slovo

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Nevíte co je to Axolotl? Nevadí, naše
encyklopedie ano. Výklad neznámých pojmů a
cizích slov.

Příklady

CIZI PANDORA

Praktické

Loterie

Klíčové

+LOT název_hry_loterie

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Vyhrála vaše čísla Jackpot? Podívejte se s
námi na výsledky loterií.

Poznámky

Pro názvy loterií kdykoliv zjistíte zasláním LOT
?

Je možné používat jak zkratkové kódy, tak
celý název loterie.

Sazka
540: 5 ZE 40
S10: STASTNYCH 10
SPO: SPORTKA
SAN: SANCE

TipSport
521: RONDO 5 z 21
351: RONDO 3 z 51
L13: LINIE Z 13
L5: LINIE Z 5
G30: GRAND Z 30
R1: RULETA 1
R2: RULETA 2
R3: RULETA 3

Chance
K1: KORUNKA 1
K2: KORUNKA 2

Fortuna
K: KOMBINATOR

V: VARIATOR
A: AKUMULATOR

Pro pravidelné zasílání čísel z více různých
loterií pošlete název každé loterii zvlášť.
Příklady

LOT SPO Zaslání výsledků posledního tahu
+LOT SPO Pravidelné zasílání o tažených
číslech
-LOT SPO Zrušit zasílání (zruší zasílání
výsledků Sportky)
Tipy/Finty

-LOT Ruší veškeré nastavení zasílání

Praktické
Svátky

Klíčové

+SVATEK [jméno nebo datum]

slovo
Cena
Popis

1,20 Kč

Kdopak má dnes svátek? Kdy je Josefa? Víte
to? My ano.

Poznámky

Datum: formát může být ddmm nebo ddmmrr
nebo ddmmrrrr. Napr. pro 2.zari 2002 zadejte
0209 nebo 020902 nebo 02092002
Příklady

SVATEK MIROSLAVA

Praktické
Kam na víkend

Klíčové

+VIKEND region [počet tipů]

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Kam na víkend? Tipy na zábavu v jednotlicých
regionech.

Poznámky

Region nahraďte

PH Praha
STC střední Čechy
SC severní Čechy
JC jižní Čechy
VC východní Čechy
ZC západní Čechy
SM severní Morava
JM jižní Morava

Služba Kam na víkend je aktualizována týdně.
Příklady

VIKEND SM Jedna zpráva o zajímavé
události.
+VIKEND SM 2 Dvě zprávy každý týden.
-VIKEND SM Zrušit pravidelné zasílání.
Tipy/Finty

-VIKEND Zruší zasílaní zpráv ze všech
regionů.

Praktické
Inzerce

Klíčové

INZ typ_časopisu text_inzerátu

slovo
Cena

7,20 Kč

Popis

Podejte si s námi inzerát.

Poznámky

Další popis v médiích.
Příklady

Další popis v médiích.
Tipy/Finty

Další popis v médiích.

Praktické
Výběr z restaurací

Klíčové

REST

slovo

[název+kuchyně] [počet odpovědí]

Cena

2,40 Kč

Popis

město/část+Prahy [název+rest.]

Kde v Humpolci najdete mexickou restauraci?
Je někde v Ostravě katalánská kuchyně?
Poradíme vám, kde si pochutnat.

Poznámky

Pro více slovné názvy města, typu kuchyně či
názvu restaurace, použijte tvar bez mezer.
Nahraďte je znakem + např.: Karlovy+Vary
Příklady

REST P2 MEXICKA Jedna mexicka restaurace
v Praze 2
REST P1 INDICKA 2 Dvě restaurace v bně
zaměřené na zvěřinu
Tipy/Finty

Části Prahy lze udávat takto: P1, P2, ...
Typ kuchyně např: CINSKA, MEXICKA,
INDICKA, IRSKA, RECKA, VEGETARIANSKA,
ZVERINA, ...

Praktické
Hotely v ČR

Klíčové

HOTEL město [počet hvězdiček nebo typ] [počet

slovo

odpovědí]

Cena

2,40 Kč

Popis

Kde v cizím městě složit hlavu? Kde najdete
čtyřhvězdičkový hotel či levný hostel za pár
korun? Poradíme Vám.

Poznámky

Pro víceslovné názvy použijte tvar bez mezer.
Nahraďte je znakem +

[počet odpovědí]: 1-9
[typ ubytovani]: M -motel, P -penzion, R rekreační zařízení, A -autokemp, T -tábořiště,
* nebo *1 -jednohvězdičkový hotel, ** nebo
*2 -dvouhvězdičkový hotel, *** nebo *3 tříhvězdičkový hotel, **** nebo *4 čtyřhvězdičkový hotel, ***** nebo *5 pětihvezdičkový hotel
Příklady

HOTEL PRAHA *3 2 Obdržíte kontakt dva
tříhvězdičkové hotely v Praze
Tipy/Finty

Pokud je netrváte na počtu hvězdiček, zadejte
pouze H např: HOTEL BRNO H

Praktické
Poštovní směrovací čísla

Klíčové
slovo

PSC město_nebo_psč

Cena
Popis

1,20 Kč

Poštovní směrovací čísla v celé ČR.

Poznámky

Obousměrná funkce - při zadání PSČ získáte
město, při zadání města získáte jeho PSČ.
Příklady

PSC 594 51
PSC VELKE MEZIRICI

Praktické
Mezinárodní telefonní předvolby

Klíčové

MEZ stát_zkratka_nebo_předvolba

slovo
Cena
Popis

1,20 Kč

Chcete volat do zahraničí a nevíte předvolbu?

Poznámky

Obousměrná funkce - při zadání státu získáte
adekvátní předvolbu, při zadání předvolby
získáte stát.
Příklady

MEZ LITVA
MEZ +33

Praktické
Čísla

Klíčové

CISLA počet_čísel

slovo
Cena

1,20 Kč

Popis

generátor náhodných čísel. Chcete losovat na
večírku a být si jisti, že nikdo nebude
podvádět? Máme řešení.
generátor náhodných čísel. Chcete losovat na
večírku a být si jisti, že nikdo nebude
podvádět? Máme řešení.

Poznámky

generátor náhodných čísel. Chcete losovat na
večírku a být si jisti, že nikdo nebude
podvádět? Máme řešení.
generátor náhodných čísel. Chcete losovat na
večírku a být si jisti, že nikdo nebude
podvádět? Máme řešení.
Příklady

CISLA 5 Vygeneruje pět náhodných čísel.

Praktické
Upozornění pomocí SMS

Klíčové

UZEL datum čas text

slovo
Cena
Popis

1,20 Kč

Uzel na kapesníku je fajn, ale nebude vás
urgovat, až bude čas. Zato my ano.

Poznámky

datum: formát ddmmrr
čas: formát hhmm
Příklady

UZEL 180602 1700 ZAVOLAT TETE JARCE

Podnikání

Aktuální kurzy bank

Klíčové

+KURZ kód_měny [banka]

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Aktuální kurzy bank.

Poznámky

[banka]: název nebo kód banky. Pokud není
zadáno, automaticky doplněno CNB
CNB - ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, CS - ČESKÁ
SPOŘITELNA, CSOB - ČSOB, GE - GE CAPITAL
BANK, HVB - HVB BANK CZECH REPUBLIC, KB
- KOMERČNÍ BANKA, RF - - RAIFFEISENBANK,
UB - UNION BANKA, ZB - ŽIVNOSTENSKÁ
BANKA

kód_měny = 3 písmena
AUD - Austrálie, GBP - Británie, DKK Dánsko, EUR - EU, JPY - Japonsko, CAD Kanada, HUF - Maďarsko, XDR - MMF, NOK Norsko, PLN - Polsko, SKK - Slovensko, SIT Slovinsko, SEK - Švédsko, CHF - Švýcarsko,
USD - USA
Příklady

KURZ EUR KB
+KURZ USD EB
-KURZ USD EB
Tipy/Finty

-KURZ ... Zruší vše co bylo objednáno pomocí
+KURZ

Podnikání
Obchodní rejstřík

Klíčové

OR IČO_nebo_název [počet]

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Vyhledávání v obchodním rejstříku podle
názvu nebo IČO.

Příklady

OR 25788001

Podnikání
Plátci DPH

Klíčové

DPH IČO/RČ_nebo_název [počet]

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Vyhledávání subjektu mezi plátci/neplátci DPH
podle IČO nebo rodného čísla.

Příklady

DPH 25788001

Podnikání
Živnostenský rejstřík

Klíčové

ZIV IČO_nebo_název

[počet]

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Vyhledávání v živnostenském rejstříku podle
IČO nebo názvu.

Příklady

ZIV 11223344

Podnikání
RM-Systém

Klíčové

+RMS hledana_akcie_a_další_parametry

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Akcie: Přístup k aktuálním informacím
RMsystému.

Poznámky

RMS název_akcie Pro zadaný název zašle
BIC a aktualni kurz
RMS xxxBICxxxx Pro zadaný BIC zašle ISIN
a název titulu a aktualni kurz
RMS xxxISINxxx Pro zadaný ISIN zašle BIC
a název titulu a aktualni kurz

RMS BIC_nebo_ISIN Aktuální výsledky a
název titulu

+RMS BIC_nebo_ISIN Aktuální výsledky
každý den a název titulu
+RMS BIC_nebo_ISIN > hodnota Aktuální
výsledky, pokud kurz překročí hodnotu
+RMS BIC_nebo_ISIN < hodnota Aktuální
výsledky, pokud je kurz nižší než hodnota +
název titulu
+RMS BIC_nebo_ISIN = hodnota Aktuální
výsledky, pokud je kurz roven hodnotě +
název titulu
-RMS BIC_nebo_ISIN Ruší zasílání daného
titulu

hodnota - desetinné místo může být odděleno
deset. tečkou i deset. čárkou 1200,97 1200.94

Název cenného papíru
PCP: Dolní hranice - horní hranice přípustného
cenového pásma
Datum platnosti cenového pásma
ZavK: Závěrečný kurz
ZmZavK: Změna závěrečného kursu oproti
předchozímu obch. dni v %
ZahK: Zahajovací kurs
MinK: Minimální kurs
MaxK: Maximální kurs
Obj: Zobchodovaný objem cena/počet kusů
ISIN
Tipy/Finty

-RMS Zruší veškeré zasílání objednaných
služeb z RMS

Podnikání
Burza cenných papírů Praha

Klíčové

+BCP hledana_akcie_a_další_parametry

slovo
Cena
Popis

2,40 Kč

Akcie: Přístup k aktuálním informacím Burzy
cenných papírů Praha.

Poznámky

BCP název_akcie Pro zadaný název zašle BIC
a aktualni kurz
BCP xxxBICxxxx Pro zadaný BIC zašle ISIN
a název titulu a aktualni kurz
BCP xxxISINxxx Pro zadaný ISIN zašle BIC a
název titulu a aktuálni kurz

BCP BIC_nebo_ISIN Aktuální výsledky a
název titulu
+BCP BIC_nebo_ISIN Aktuální výsledky
každý den a název titulu
+BCP BIC_nebo_ISIN > hodnota Zaslání,
pokud kurz překročí hodnotu vč. názvu titulu
+BCP BIC_nebo_ISIN < hodnota Zaslání,
pokud je kurz nižší než hodnota vč. názvu
titulu
+BCP BIC_nebo_ISIN = hodnota Zaslání,
pokud je kurz roven hodnotě vč. názvu titulu
-BCP BIC_nebo_ISIN Ruší zasílání daného
titulu

hodnota - desetinné místo může být odděleno
deset. tečkou i deset. čárkou 1200,97 1200.94
Tipy/Finty

-BCP Zruší veškeré zasílání objednaných
služeb z BCP

Podnikání
Katalog EDIT

Klíčové

EDIT

slovo

O:[obor+činnosti] I:[IČO] T:[telefon] P:[počet

F:[jméno+firmy] M:[město]

výsledků]
Cena
Popis

2,40 Kč

Informace katalogu Edit.

Příklady

EDIT M:BRNO O:INSTALATER

