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SÍŤ DOBNET 
NA PRANÝŘI 

 
Minulý měsíc jsem na 
upozornění jednoho z účastníků 
sítě zjistil, že nikdo z DOBNETu 
nemá přístup ke stránkám 
domény www.lost.cz.  
Vzhledem k oblíbenosti TV 
seriálu jsem začal pátrat proč. 
Kontaktoval jsem přímo provo- 
zovatele domény. 
Bylo mi řečeno, že někdo z naší 
sítě byl dost nevybíravý v 
chování na diskusních fórech a 
nedbal ani na několik napome-
nutí. Proto tento radikální řez. 
Po dohodě s provozovatelem se 
chystáme celou věc opět uvést 
do provozu s bezpečnostními 
opatřeními, aby na chování 
jednoho negramotného (pozn. 
redakce – na tomto výrazu 
autor článku trvá) uživatele 
nedopláceli všichni ostatní. (br) 
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V sobotu 28.7. 2007 proběhly v Zadní Tře- 
bani Slavnosti trubačů.    Více na straně 4. 
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CESTOVÁNÍ 
NA INTERNETU 

Prázdniny se přehouply do své druhé 
poloviny. Spousta z nás se na svou 
dovolenou, ať v tuzemsku nebo do 
zahraničí, teprve chystá. 
Mnoho praktických informací o de- 
stinacích, dopravě, očkování, první 
pomoci nebo i o aktivitě klíšťat 
nalezneme na internetu. 
Na tomto místě vám přinášíme 
užitečné odkazy na www stránky, 
které vám usnadní vyhledávání 
kontaktů a jiných potřebných údajů, 
které se mohou v různých situacích 
hodit. 

 

Cestování po Internetových stránkách 
může být prvním krokem při cestování 
skutečném. A protože prázdniny a 
dovolená jsou tou správnou dobou pro 
podnikavce a cestovatele, třeba využijí i 
hlavní článek s užitečnými odkazy na 
www stránky. 
Poprvé zařazujeme rubriku kultura, 
protože v našem kraji to kulturním 
životem přímo žije. Postupně bychom 
chtěli přinášet více informací právě o 
proběhnuvších nebo připravovaných 
kulturních akcích. 
Samozřejmě, že pokračujeme i v roz- 
hovorech, tentokrát je na řadě pan 
Martin Šrámek, jeden z techniků, jenž 
má na starosti stav internetové sítě. 
Pokračujeme též článkem o vyhledá-
vačích na Internetu, který začal v čísle 
minulém. 

Příjemné a inspirativní čtení!
         Barbora Tesařová 

 

CESTOVÁNÍ V TUZEMSKU 
I u nás existuje spousta míst, které stojí 
za to navštívit. 
Portál http://www.tipynavylet.cz je veřej- 
ná databáze zajímavých míst, do níž může 
přispívat každý. Jejím cílem je vytvořit 
objektivní alternativu oficiálním průvod- 
cům. Potenciální turista tu najde dojmy a 
zážitky z cest, pozitivní i negativní. 
Výlety jsou rozděleny geograficky podle 
oblastí, najdete zde i videotipy na pro- 
cházku Prahou či Adršpašskými skalami.  
Dobře známé http://www.kudyznudy.cz 
nabízí možnosti i podle situace jednotlivců 
či rodiny – pro rodiny s dětmi, pro náročné 
a fyzicky zdatné turisty, pro cyklisty nebo 
vyznavače vodní turistiky. Výlet si můžete 
naplánovat i v alternativách podle počasí, 
k čemuž zde najdete také ten správný 
odkaz.             (Pokračování na straně 2) 

Internetové vyhledávače – znáte je? 

Mezi největší světové vyhledávače patří 
Google, Yahoo, MSN, AltaVista, AOL, 
Lycos, Northern Light, Exite (na všechny 
se dostanete jednoduše tak, ze napíšete 
www.NAZEVVYHLEDAVACE.com – pokud 
bude mít vyhledávač lokalizovanou českou 
verzi, jako např. Google, pak se vám může 
stát, že budete přesměrováni rovnou na 
ni).                    (Pokračování na straně 3) 

 

POSÍLENÍ 
SÍŤOVÝCH SPOJŮ 

Už od letošní zimy byly na 
našich hlavních páteřních 
spojích postupně nasazeny 
spoje v pásmu 5GHz na 
Platformě WRAP, jelikož spoje 
na 2,4GHz již byly na hranici 
přenosové rychlosti, a často 
docházelo k jejich zahlcení.  
        (Pokračování na straně 3) 

V minulém čísle zpravodaje jsme 
uveřejnili první část článku na téma 
internetové vyhledávání. Řekli jsme 
si, co vyhledávače jsou a jak 
pracují. 

Nyní navážeme a budeme pokra-
čovat převážně o tom, které inter-
netové vyhledávače lze využít. 

                      

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU  (II. část) 



 

CESTOVÁNÍ NA INTERNETU   (pokračování ze strany 1) 

 
Každé léto se ve sdělovacích 
prostředcích vedle předpovědi počasí 
objevují informace o stavu vodních 
nádrží a řek, zda jsou více či méně 
vhodné ke koupání, ale také velmi 
důležitá varování před klíšťaty. 
 
KLÍŠŤATA 

Klíšťata na člověka mohou přenést 
několik nebezpečných nemocí. 
Aktuální u nás jsou lymeská 
borelióza a klíšťová encefalitida. 
Zatímco borelióza je celosvětově 
známá nemoc, klíšťová encefalitida 
se vyskytuje hlavně v Česku, Rakou- 
sku a Německu.  
Předpověď aktivity klíšťat najdete na 
stránkách Českého hydrometeorolo-
gického ústavu http://www.chmi.cz.   
Nahoře vpravo kliknete na odkazový 
řádek Aktivita klíšťat.  
Co dělat poté, když zjistíte nějaké to 
klíště přisáté na svém vlastním těle, 
vám poradí např.  
http://zdravi.doktorka.cz/jak-
klistata.  
Chcete-li zjistit, zda klíště, které si 
jako hostitele vybralo právě vás, 
není infikováno některou z výše 
zmíněných nemocí, mrkněte na 
stránku http://www.kliste.cz, tam 
vám poradí, co máte dělat.  
 
ČISTOTA VODY 

Vedle pravidelných rozhlasových 
zpráv o kvalitě vody u nás, je možné 
též navštívit internetové stránky 
příslušné krajské hygienické stanice 
(přehled krajských hygienických  
stanic nabízí http://www.mzcr.cz)  
 

nebo jinou alternativou je využití 
portálu veřejné správy na 
http://portal.gov.cz.  
Další možností, jak se dostat 
k údajům o čistotě vody, je 
http://pocasi.venku.cz/khs.htm. To 
jsou stránky soukromé. 
 

 
 

CESTY DO ZAHRANIČÍ 

Velkým pomocníkem pro vás mohou 
být stránky Ministerstva zahra- 
ničních věcí ČR (www.mzv.cz). Na 
nich zjistíte kontaktní informace na 
naše ambasády a zastupitelství i 
informace týkající se získávání 
vstupních víz apod. Na domovské 
stránce ministerstva najdete odkazy 
např. Cestujeme do zahraničí, kde 
jsou údaje o vstupu a pobytu 
v cizích státech a aktuální 
doporučení a varování, které souvisí 
se zahraničními cestami, dále 
Diplomatické mise a úřady nebo 
Encyklopedie států. 

V případě cesty do exotických zemí 
je možné doporučit stránky na 
adrese 
http://www.hedvabnastezka.cz, jež 
se týkají očkování, obsahu 
lékárničky apod. 
 
Mnoho Čechů dává stále přednost 
dovolené v Chorvatsku. Na adrese 
http://www.chorvatsko.cz lze zjistit  
veškeré aktuální informace potřebné 
k cestě samotné (v pravém horním 
rohu je odkaz na Info pro motoristy 
– pravidelně se objevují informace o 
kolonách na silnicích, cenách 
benzínu a nafty…). 
V levém sloupci na domovské 
stránce lze najít podrobné informace 
o počasí, o přírodních podmínkách 
v různých částech Chorvatska a o 
státě jako takovém. V aktualitách je 
mnoho pozvánek na kulturní akce 
konané v některých rekreačních 
oblastech. 
 
Přejeme vám, abyste dovolenou 
prožívali spokojeně a nemuseli 
využít v praxi informace na 
http://www.prvni-
pomoc.com/index.php nebo 
http://www.prvni-pomoc.net. 
(nebo Pivní pomoc? – tak třeba 
zkuste http://chrampiva.cz ). 

Barbora Tesařová 
  

 

 

ROZHOVOR                                               
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1. Jak dlouho jsi členem DOBNETu? 
Od ledna 2005. Asi 10 let se zabývám 
výpočetní technikou a vším co k tomu 
patří. Po připojení k síti DOBNET jsem 
začal pracovat jako člen nejprve s pa-
nem Spilkou a pak, což trvá dodnes, 
samostatně jako smluvní technik. 
 
2. Máš na starosti mj. technický 
stav sítě. Co to všechno obnáší?  
Znamená to každodenní práci☺, na síti 
máme 35 AP přístupových bodů a 
sedm bytových domů. 
To vše musíme udržovat plně funkční. 
Dále hlídáme odstávky elektrické 
energie, abychom včas nasadili záložní 
zdroj. Také zpracováváme technické 
zprávy o jednotlivých vysílačích, a teď 
právě upgradujeme stávající páteřní 
spoje na propustnější, např. na 5GHz. 
Vyhledáváme vhodné lokality pro nová 
AP a realizujeme jejich výstavby. A 
mnoho a mnoho dalších prací.   
 
3. Kolik je lidí-techniků, kteří se 
starají o síť, nepotřebujete někdy 
výpomoc? 
V této době jsme čtyři technici, kteří 
se denně starají o síť a zákazníky. 

Dále vypomáhá asi šest členů 
DOBNETu, kteří pro naši síť 
v případě potřeby vykonávají různé 
práce. Je třeba každé šikovné ruky, 
práce na síti je víc než dost.  
 
4. Co doporučuješ uživatelům 
sítě, aby mohli být maximálně 
spokojeni? Pokud je nějaký 
problém, jak mají postupovat? 
Jelikož jde o WiFi síť a připojení je 
rádiové (bezdrátové), je potřeba 
celé anténní zařízení občas revi-
dovat, popř. vyměnit (kabely, ko-
nektory...). Naši technici s tím všem 
rádi poradí nebo i revizi provedou. 
Při problémech s připojením na por-
tále www.dobnet.cz v sekci nápo-
věda najdou složku faq, kde je 
popsané jak postupovat, popřípadě 
závadu vyřešit. Dále na této hlavní 
stránce najdou tzv. Helpdesk, kde 
můžou zanechat hlasovou zprávu - 
popsat problém. 
Další možností je volat kancelář 
DOBNETu na tel.775 362 645 nebo 
použít email dobnet@dobnet.cz, 
popřípadě volat přímo technika, 
který je k síti DOBNET připojil. 

(bt) 

Dnes vám chceme představit 
pana Martina Šrámka, jednoho 
z hlavních techniků, kteří se 
starají o chod sítě DOBNET. 
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Zprávy pro členy DOBNET, o.s.:  
Hledáme výpomoc v těchto 
oblastech: 
 

• projektant pro 
dokumentaci sítě 

• správce a vývojář pro 
systém PLONE 

• technická podpora 
pro uživatele sítě 

 
Tato práce je vhodná zejména pro 
studenty technických škol,  dosta-
nou příležitost podílet se na správě 
portálu a sítě, a vyzkoušejí si tak 
teorii nabytou ve škole v praxi. 

 
Bližší informace na tel. čísle 
775 362 680 nebo e-mailem na 
bohumil.ruml@dobnet.cz. 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(pokračování ze str. 1) 

Nejvíce používanými vyhledávači na 
českém internetu k lednu 2007 jsou 
Seznam (63%), druhý je Google 
(25%, od srpna 2006 provozuje 
svou lokalizovanou verzi Google.cz 
a je jisté, že jeho obliba u českých 
uživatelů ještě poroste), ostatní 
hráči – Centrum, Atlas, Jyxo – mají 
dohromady necelých 8% a zdá se, 
že jejich podíl bude naopak ještě 
dále klesat. 
(zdroj: http://www.iinfo.cz/tiskove-
centrum/tiskove-zpravy/navrcholu-
vyhledavace-seznam-
dvoutretinovy-podil/) 
 
Všechny „české“ vyhledávače 
poskytují primárně službu prohle-
dávání českého webu, zatímco 
Google (i ve své české verzi) 
poskytuje službu prohledávání 
celého webu. Budete-li hledat 
informace jen v rámci „českého 
internetu“, pak vám dobře poslouží 
prakticky jakýkoliv z uvedených 
vyhledávačů. Budete-li ale chtít své 
vyhledávání rozšířit na celý svět, 
pak se jistě vyplatí použít Google, či 
u Seznamu zaškrtnout možnost 
Hledání ve světě (a automaticky 
vám budou výsledky vyhledány 
opět Googlem). 
Vyhledávače bývají zpravidla 
součástí tzv. portálů, jakýchsi 
vstupních bran do internetu, které 
kromě vyhledávání nabízí uživateli i 
další služby (email, zprávy, 
katalogy, mapy, slovníky, encyklo-
pedie, diskusní fóra, blogy, aukce, 
TV program, atd.). Mezi největší 
české portály patří Seznam, 
Centrum, Atlas, iDnes. 
 
Internetové vyhledávače – jak 
vyhledávat 

Základem při vyhledávání na 
internetu pomocí vyhledávačů je 
zadání co nejpřesnějších klíčových 
slov a následně pak analýza stránek 
(odkazů), které byly vyhledávačem 
nalezeny jako odpovídající vašemu 
dotazu. Pokud je výsledkem vašeho 
hledání velké množství stránek 
s informacemi, které vás neza-
jímají, zkuste svůj dotaz zpřesnit, či 
položit jinak. Zpravidla u všech 
vyhledávačů platí, že zadaná 
klíčová slova automaticky spojují 
operátorem AND (a), tudíž budou 
hledat stránky, kde se vyskytují obě 
tato slova (bez ohledu na 
vzdálenost mezi nimi). 
 

Užitečné je také vědět, že většina 
vyhledávačů je v dnešní době již 
natolik „inteligentních“, že v sobě 
obsahuje tzv. lingvistický modul, 
což např. u českých vyhledávačů 
znamená, že umí ohýbat česká 
slova, případně vyhledávají i 
synonyma, a uživatel se proto 
nemusí zabývat tím, zda má do 
vyhledávače napsat slovo v 1. pádě, 
či jinak – vyhledávač bude auto-
maticky hledat všechny tvary 
zadaného slova. U zahraničních 
vyhledávačů tyto lingvistické modu-
ly rozšiřují hledání na podobná 
slova se stejným základem (např. 
při zadání slova diet – vyhledají i 
tvar dietary), či jsou schopné opra-
vit nejčastější překlepy. Pokud 
naopak potřebujete při vyhledávání 
zadat přesné slovní spojení (vlastní 
jména – např. „George Washin-
gton“, či úryvek z knihy, básně či 
slavný citát), zažitá praxe (používá 
Seznam, Google a další) je, že se 
toto slovní spojení napíše do 
vyhledávače v „“ (uvozovkách). 
Tím zamezíte tomu, aby výsledkem 
byla celá řada nerelevantních 
odkazů (např. průvodce městem 
Washington apod.) 
Některé vyhledávače, např. Google, 
nabízí i možnost tzv. pokročilého 
vyhledávání, jiné (např. Seznam) 
dospěly k závěru, že ho používá jen 
málo uživatelů a upustily od něj. 
V současnosti je při vyhledávání 
nutno počítat s jazykovou rozmani-
tostí webu a budu-li například 
hledat reference o hotelu Alhambra 
ve Španělsku, kam se chystám na 
dovolenou (a vládnu-li cizími 
jazyky), vyplatí se mi kromě 
„českých“ vyhledávačů (např. 
zadám hotel Alhambra Španělsko 
hodnocení), zkusit štěstí i 
v angličtině či němčině na zahra-
ničních webech (či při hledání na 
Googlu či Seznamu zadat dotaz 
v jiném jazyce a prohledávat celý 
web – např. hotel Alhambra Spain 
reviews). Je možné, že o „mém“ 
hotelu své zkušenosti ještě žádný 
český turista na web nenapsal, ale 
nějaký německý či britský ano. 
V blízké budoucnosti, alespoň pro 
tzv. „častá“ témata budou 
vyhledávače schopny poměrně 
spolehlivého překladu a např. 
k anglicky zadaným klíčovým 
slovům vyhledají výsledky i v jiných 
jazycích (samozřejmě, že čeština si 
na takováto automatická překládání 
ještě dlouho počká) (km, lm) 

VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU              (II. část) POSÍLENÍ 
SÍŤOVÝCH SPOJŮ 
(pokračování ze str. 1) 
 
Na těchto spojích jsme již nebyli 
schopni navýšit propustnost. 
Propustnost 2,4GHz spoje je cca 6-
8Mbps.  Propustnost  5GHz spoje je 
cca 20Mbps. 
Jako první byl nasazen spoj mezi 
REV-01 a TRE-01, kde jsme 
v pásmu 2,4GHz měly problémy se 
stabilitou. 
Další spoj byl posílen mezi DOB-01 
a DOB-05, kde již byl datový tok na 
hranici funkčnosti. 
S tímto spojem byl též realizován 
spoj mezi DOB-01 a KAR-02, kde 
byly podobné problémy. 
Následně byl 5GHz spoj nasazen 
mezi REV-05 a VSR-01, kde byly 
těžkosti s velkou vzdáleností (cca 
8,5km) a zarušením v pásmu 
2,4GHz. 
Zatím poslední spoj byl posílen 
mezi REV-05 a LIT-01, kde 
docházelo často k zarušení v 
pásmu 2,4GHz. 
Již delší dobu máte též spoje v 
5GHz mezi DOB-05 a VSE-01 a 
mezi REV-05 a LET-01. 
Postupně se budou nasazovat i 
další páteřní spoje v pásmu 5GHz. 
 
S tímto, co tu popisuji, též souvisí 
propustnost hlavní linky připojení 
sítě DOBNET do Internetu, a proto 
jsme 13.7.2007 v 16:00 přepojili 
stávající linku, která již neměla 
dostatečnou propustnost, na linku 
novou, s moderní technologií 
a několikanásobně vyšší propust-
ností. Zároveň byla navýšena i 
přenosová rychlost. 
 
Věříme, že tyto kroky přispějí ke 
zkvalitnění internetového připojení 
v naši sítí.  

     Martin Šrámek 
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ZA KULTUROU 
 

NA SLAVNOSTI TRUBAČŮ DORAZIL CÍSAŘ I IVAN MLÁDEK 
 
Třetí Slavnosti trubačů se konaly 
poslední červencovou sobotu 
v Hlásné Třebani. Více než tisícovka 
diváků sledovala bohatý program, 
jehož vrcholem byl příjezd císaře 
Karla IV. a následné vystoupení 
známého baviče Ivana Mládka. 
 
Hlásná Třebaň odvozuje své jméno od 
hlásných, kteří dle pověsti hlídkovali na 
nedalekém hradě Karlštejně a 
troubením ohlašovali případné blížící se 
nebezpečí. Před třemi roky se zdejší 
obecní úřad ve spolupráci s nezávislým 
poberounským občasníkem Naše 
noviny rozhodl vzdát těmto dávným 
praobyvatelům Hlásné Třebaně hold a 
uspořádal na jejich počest Slavnosti 
trubačů. Protože měly obrovský ohlas, 
konají se od té doby pravidelně, vždy 
poslední sobotu v červenci. 

 
 
V historické části programu letos 
vystoupili šermíři z černošické skupiny 
Alotrium, plzeňská skupina dobové 
hudby Flagrans i Karlštejnští pozounéři. 
Kromě nich se o slavnostní fanfáry 
staralo těleso velmi vzácné, které jen 
tak někde nehraje - Trubači Hradní 
stráže prezidenta republiky. 

Historický program vyvrcholil příjezdem 
císaře Karla IV. a jeho promluvou 
k poddaným. Vladaře kromě účin-
kujících přišly pozdravit i místní ženy 
v krojích a skupina myslivců v uni-
formách, která si říká Lovecký výbor 
pro Třebaň a okolí. 
Hlavní hvězdou druhé části programu 
byl známý muzikant a bavič Ivan 
Mládek. Ten jednak stanul v čele 
poroty, která rozhodovala v soutěži o 
nejlepšího zpěváka písně „Hlásná 
Třebaň je krásná“ (vyhrála ji parta 
zralých Hlásnotřebaňaček vystupujících 
pod názvem Holky v rozpuku), jednak 
se svým Banjo bandem diváky bavil 
písničkami i vyprávěním. Kromě něj 
ještě zahrála staropražská kapela 
Třehusk a country skupina Balzám. 
 

Text a foto Miloslav Frýdl
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Divadelní soubor Řevnice 
a Naše noviny-nezávislý 
poberounský občasník 

v rámci projektu ZÁMECKÉ LÉTO 
uvádějí 

 

romantickou komedii 
G. B. Shawa 

 

PYGMALION 
 

 
 
SVINAŘE ZÁMEK 
10. a 11. srpna 
od 20.00 hodin 

 
Vstupné 90/70 Kč 

Předprodej: 257 720 847 
 

Produkce Naše noviny 
(www.nasenoviny.net) 

Představení se koná za finanční podpory 
Středočeského kraje. 

Doplňkový prodej zboží v informační kanceláři 

Informační kancelář DOBNET nabízí klientům v úředních hodinách (ve spolupráci 

s obchodní společnosti JIMAZ, s.r.o.) doplňkový prodej zboží pro připojení 

k Internetu. Jde především o síťové prvky a instalační materiál pro realizaci 

připojení nebo jeho rozšíření. Sortiment zahrnuje koncová zařízení pro připojení 

do sítě DOBNET, LAN karty, přepínače, kabely a další prvky. 

Na všechny prodávané komponenty jsou vystavovány zjednodušené daňové 
doklady a platba je možná pouze v hotovosti.  

Zboží uvedené na http://www.dobnet.cz/sluzby/prodej-zbozi/  je v kanceláři 
připraveno k odběru a zásoby jsou průběžně doplňovány. 

V případě zájmu prosíme kontaktujte informační kancelář: 

775 36 26 45 (775 DOBNIK) 

Palackého 27, Dobřichovice (vedle nákupního střediska) 

• pondělí 13.00 - 18.00 
• středa    8.00 - 17.00 
• pátek     8.00 - 12.00 
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