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REKLAMA VE 
ZPRAVODAJI 

 
Rada občanského sdružení 
DOBNET, o.s. odsouhlasila  
návrh redakce zveřejňovat 
reklamy v elektronické verzi 
DOBNET zpravodaje ZDARMA. 
Podmínky pro zveřejnění tako-
vého inzerátu jsou následující: 
 
1.Inzerent musí být zákazníkem 
nebo členem občanského sdru-
žení DOBNET, o.s. 
2. Inzerent si sám zpracuje 
inzerát ve formátu .gif nebo 
.jpg tak, aby jeho velikost 
nepřesahovala 100 Kb a 
plochou velikost A6. 
3. Redakce má právo inzeráty 
zveřejňovat podle pořadí, jak 
budou doručeny e-mailem na 
adresu redakce@dobnet.cz.         
        (Pokračování na straně 3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
HLAVNÍ TÉMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tučňák Tux jako maskot nového kroužku 
především o Linuxu. Od  října v ZŠ 
Dobřichovice pod patronací DOBNET, o.s. 

         (více na straně 3) 
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ZAVEDENÍ FUP V SÍTI 
DOBNET 

Již v červnovém vydání DOBNET 
zpravodaje (zpravodaj číslo 3/2007,  
http://www.dobnet.cz/dobnet-
zpravodaj/dobnet-zpravodaj-3-
2007/) jsme avizovali zvýšené úsilí a 
testování s cílem vytvořit taková 
pravidla využívání internetové sítě 
DOBNET, jež by vedla k potlačení 
uživatelů, kteří po delší dobu zatěžují 
síť kontinuálními datovými přenosy 
velkých objemů na úkor ostatních 
členů a zákazníků sítě. 
Koncem srpna 2007 byl nasazen do 
provozu nový model rozdělení datového  
 

Flexibilně, podle událostí posledních dnů, 
zařazujeme do zpravodaje celou škálu 
informací o novinkách, které ovlivňují 
provoz celé sítě DOBNET. To se týká 
bezesporu vydání pravidel pro rovno-
cennou dostupnost a kvalitu služeb 
skrývající se pod vám již známou zkratkou 
FUP. Nebo zpestřují nabídku služeb, jež 
můžete v kanceláři občanského sdružení 
využít – viz spolupráce se společností 
TICKETPRO. Dále zde můžete najít 
podmínky pro zveřejňování reklamy 
v elektronické formě zpravodaje či 
navázání spolupráce s dobřichovickou ZŠ. 
Jelikož problematika FUP je techniky 
složitá a není jednoduchá i co se 
interpretace týká, snažili jsme se formou 
otázek a odpovědí o její srozumitelnější 
podání a vysvětlení. V případě vína a 
vinobraní není snad třeba cokoli 
vysvětlovat. ☺ 

         Barbora Tesařová 
 

pásma pro připojené účastníky sítě 
DOBNET. 
Nyní je pásmo rozděleno pro skupiny 
připojených tak, že každá skupina má k 
dispozici určitou část datové kapacity 
přístupového bodu.  
Všichni uživatelé sítě jsou rozděleni do 
skupin po dvaceti – tzv. agregace 1:20, s 
rychlostí připojení 2048/256 kbps. 
(agregace v tomto smyslu znamená počet 
klientů dělících se o danou rychlost). 
 
ZMĚNA V NASTAVENÍ DENNÍHO A 
NOČNÍHO PROVOZU!              
Nadále platí časová omezenost pro ty, 
kteří plánují stahování velkého objemu 
dat, ale v jiném smyslu. 
Denní režim je nastaven na interval od 
8:00 do 0:00 hod. V této době počítáme 
stažená data u jednoho uživatele za 
časovou jednotku 60 min. Pro stahování 
z Internetu je horní hranice nastavena na 
220 MB dat, což odpovídá trvalé rychlosti 
cca 512 kbps.     (Pokračování na straně 2) 

Moravu protkává více než tisíc dvě stě kilometrů 
značených tras známých jako Moravské vinařské 
stezky, které vytyčila a spravuje Nadace Partnerství. 
Jakmile narazíte na symbol vinařských stezek, siluetu 
sklepa, jste na správné cestě. Celkem deset 
regionálních okruhů propojuje 242 km dlouhá páteřní 
Moravská vinná stezka, vedoucí ze Znojma do 
Uherského Hradiště. Vinařskou oblastí Morava 
procházejí tyto stezky: Kyjovská stezka, Strážnická 
stezka, Uhersko-hradišťská vinařská stezka, 
Znojemská vinařská stezka, Mikulovská vinařská 
stezka, Vinařská naučná stezka Mikulov, Naučná 
vinařská stezka Valtice, Obecní vinařská stezka obce 
Němčičky .  (Pokračování na straně 3) 

č á í ě

TICKETPRO A DOBNET 

Od 13.9. 2007 je možné 
v kanceláři sdružení DOB-
NET zakoupit vstupenky na 
kulturní akce po celé ČR. 

 
Tato doplňková služba byla 
zřízena pro širokou veřejnost 
ve spolupráci s TICKETPRO, a.s. 
za účelem zkvalitnění kulturních 
služeb v našem regionu.          
        (Pokračování na straně 4)             

foto:wineofczechrepublic.cz     

CESTY ZA VÍNEM 



 

ZAVEDENÍ FUP V SÍTI DOBNET   (pokračování ze strany 1) 

 
Noční režim je nastaven na dobu 
od půlnoci do osmé hodiny ranní. 
Stažená data se počítají za 6 hodin. 
Horní hranice ve směru download, 
tedy z Internetu, je cca 1,3 GB, ve 
směru do Internetu je to pak 390 
MB za uvedených 6 hodin.  
 
Počítá se nepřetržitý tok dat v 
konstantní rychlosti, která překročí 
stanovenou mez za určitou časovou 
jednotku stanovenou v nočním a 
denním režimu. 
 
Po překročení stanoveného limitu 
bude účastníkovi automatickým 
systémem upravena přenosová 
rychlost na 128/40 kbps po dobu 
24 hodin. O tomto bude informován 
e-mailovou zprávou. 
 
Po uplynutí 24-hodinové lhůty bude 
opět automaticky zařazen do 
normálního provozu. 
 
 

 

 
Za překročení tohoto limitu 
neúčtujeme žádný poplatek pouze 
upravujeme přenosovou rychlost 
uživatele. 
 
O změně pravidel FUP rozhoduje 
rada občanského sdružení DOBNET, 
o.s., uživatelé sítě DOBNET budou o 
případných aktualizacích pravidel 
FUP informováni na stránkách  
http://www.dobnet.cz/dokumenty 
respektive 
http://www.dobnet.cz/news/.  
 
Tato pravidla jsou platná od 
12.9.2007. 
                                          (bt, br) 
 

 

ROZHOVOR                                               

 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

Pro zopakování: 
Co to je FUP?  
Fair User Policy (FUP) jsou 
pravidla, která mají za úkol 
zajistit stejnou a rovnocennou 
dostupnost a kvalitu služby pro 
všechny účastníky, jež si takovou 
službu aktivují. Jedná se o soubor 
opatření běžně aplikovaný u 
poskytovatelů služeb elektronic-
kých komunikací, jak v České 
republice, tak rovněž všude ve 
světě. Nejběžnějším a často 
využívaným prostředkem zajiš-
tění dodržování těchto FUP je 
dočasné snižování přenosové 
rychlosti v závislosti na objemu 
přenesených dat v daném časo-
vém období, případně omezení 
přenosové rychlosti na vybrané 
komunikační protokoly. Pravidla 
FUP se používají zejména v přípa-
dech, kdy objemy přenášených 
dat přesahují určité, předem 
jasně stanovené, hranice.  
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sdílené připojení. Číselná hodnota, 
v tomto případě 1:20, udává počet 
uživatelů sítě (tedy 20) dělících se o 
danou rychlost připojení. Každá 
skupina má k dispozici stejnou část 
datové kapacity přístupového bodu. 
 

3. Jak se uživatelé ve skupině 
navzájem ovlivňují? 
Pokud komunikuje jeden uživatel 
skupiny, může pro sebe využít 
maximální rychlost vyhrazenou pro 
jeho skupinu. Pokud budou 
komunikovat dva uživatelé ze stejné 
skupiny, je datové pásmo skupiny 
rozděleno mezi tyto dva uživatele. 
 
4. S kým jsem ve skupině?  
Skupinu tvoří 20 uživatelů sítě. Složení 
skupin je vybíráno náhodně systé-
mem. 
Neexistuje žádný konkrétní algoritmus 
ovlivňující složení skupin. 
 
5. Tvoří skupinu lidé na různých 
AP nebo mají společný AP? 
Konkrétní skupina účastníků je 
tvořena vždy pouze na jednom AP není 
tedy možné být ve skupině z jiného AP 
 

6. Co znamená rychlost připojení 
2048/256 kbps? 
Hodnota 2048 kbps představuje 
rychlost připojení ve směru download, 
tedy stahování z Internetu. Ve směru 
opačném, do Internetu, je to 256 
kbps. 
 
7. Jak je upraven denní a noční 
režim? 
Denní režim: 8:00 – 0:00. V této době 
počítáme stažená data u jednoho 
uživatele za časovou jednotku 60 min. 

Horní hranice ve směru download, 
tedy stahování z Internetu, je přibližně 
220 MB dat, což odpovídá trvalé 
rychlosti 512 kbps. Ve směru 
opačném, do Internetu, je to 65 MB, 
což odpovídá rychlosti cca 150 kbps. 
Noční režim: 0:00 – 8:00. Stažená 
data se počítají za 6 hodin Horní 
hranice ve směru download je cca 1,3 
GB, ve směru do Internetu je to pak 
390 MB za uvedených 6 hodin.  
 
8. Co se stane po překročení limitu 
stahovaných dat? 
Překročení doporučeného objemu 
stahovaných dat znamená omezení 
rychlosti internetového připojení na 24 
hodin na rychlost 128/40 kbps. O tom, 
že uživateli je snížena rychlost 
připojení, bude okamžitě informován 
systémem e-mailovou zprávou. 
 
9. Má zavedení FUP v síti DOBNET 
vliv na měsíční fakturaci? 
Aplikace pravidla FUP nemá vliv na 
výši fakturované částky za připojení. 

 

10. Musí být FUP zavedeno? 
Ano. Vzhledem k bezohlednosti staho-
vačů (převážně provozovatelů P2P 
přenosů) je FUP bohužel jediným 
účinným nástrojem k zajištění dosta-
tečně kvalitní služby všem uživatelům 
při zachování její přijatelné ceny. 
Limity FUP jsou nastaveny na základě 
analýzy statistik tak, aby nepředstavo-
valy pro uživatele omezení při běžném 
využívání internetu. Co se týká P2P 
přenosů budeme nadále omezovat 
pakety těchto služeb na nízkou 
rychlost a nejnižší prioritu.           (bt) 

 

Časté dotazy, které se týkají právě 
zavedených pravidel FUP, zodpo-
vídá pan Bohumil Ruml, správce 
sítě DOBNET. 
 
1. Co je cílem nasazení FUP v síti 
DOBNET? 
Cílem aplikace tohoto pravidla je 
zabezpečit stejně kvalitní přístup všem 
uživatelům sítě, tzn. zajistit, aby 
minorita "stahovačů" nevyužívala 
zásadní část šířky přenosového pásma 
pouze pro sebe. 
 
2. Co je agregace? 
Sdílení přenosového pásma s jinými 
uživateli ve skupině, jinými slovy –  
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REKLAMA VE 
ZPRAVODAJI 
(Pokračování ze strany 1) 
 
4. Redakce si též vyhrazuje právo 
na úpravu velikosti reklamy nebo 
inzerátu.  
 
5. Reklama jednoho uživatele může 
být zveřejněna ve zpravodaji 
maximálně třikrát. 
 
6. Protislužbou za vydaný inzerát ve 
zpravodaji může být rozhovor s 
inzerentem nebo jiný příspěvek 
podle dohody redakce a inzerenta.      
 
7. Tato pravidla platí pouze pro 
elektronickou formu zpravodaje.   
            (bt)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(pokračování ze strany 1) 

VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA 
Vinařská oblast MORAVA má 
výborné předpoklady pro tvorbu 
bílých vín se zajímavým spektrem 
vůní a kořenitosti, které doplňuje 
látková plnost z moravských 
úrodných půd. Souhru vůní a chuti 
podtrhují svěží kyseliny povzbuzu-
jící k opětovnému doušku 
harmonického a pro jednotlivé 
podoblasti Moravy charakteris-
tického vína. 
 
Moravská červená vína provázela 
odjakživa venkovskou stravu a 
posilňovala vinaře v jejich těžké 
práci. Chuťový projev nikdy 
nepostrádal zemitou pravost 
doprovázenou uchováním ovocitého 
charakteru červeného vína. 
Charakter červených vín se v 
poslední době mění pod vlivem 
uplatňování moderní technologie 
červených vín, která jim dodává 
více vláčné jemnosti.  
 
Líbezná jihomoravská krajina a její 
jedinečné přírodní podmínky vtiskují 
vínům svéráznost, která je hlavním 
předpokladem pro trvalý zájem o 
jedinečnost v nepřeberném množs-
tví.  

Vinařská oblast Morava se dělí do 
čtyř vinařských podoblastí: 
 

• Znojemská podoblast  
• Mikulovská podoblast  
• Velkopavlovická podoblast  
• Slovácká podoblast  

SLUŽBY A CÍLE VINAŘSKÉ 
TURISTIKY 
 
Vinaři, sklepy, vinotéky – v 
adresářích vinařů a vinných sklepů 
najdete více než pět set míst, kde 
můžete na jihu Moravy ochutnat 
místní vína, posedět ve vinném 
sklepě a podebatovat o víně, než jej 
koupíte, přímo s vinaři.  

Vinařská muzea a expozice – 
nejen v centrech podoblastí, ale i v 
malých obcích naleznete řadu 
vinařských expozic pojednávajících 
o pestré historii i bohaté 
současnosti vinohradnictví a 
vinařství.  

Vinařské zajímavosti – vinařská 
krajina nabízí spoustu zajímavostí a 
romantických míst, která  můžete. 

Ostatní služby na jižní Moravě – 
pod tímto odkazem naleznete nejen 
seznam možností ubytování na 
Moravě, ale také sportovní zařízení 
a možnosti vyžití pro dospělé i ty 
nejmenší.  Další informace nejen o 
víně lze najít na pečlivě vedených a 
aktualizovaných www stránkách:   
http://www.wineofczechrepublic.cz/  
(                                             (bt) 

 

CESTY VÍNA NEBOJTE SE LINUXU 
 
Ve spolupráci se základní školou 
Dobřichovice bude od října tohoto 
roku fungovat zájmový kroužek 
„Mladý tučňák“, jehož náplň bude 
výuka operačního systému 
GNU/Linux. 
Rádi bychom oslovili školní děti se 
zájmem o IT  a rády by se naučili 
něco nového a komplexního, co se 
ve škole naučí jen těžko.  
Kroužek bude od základu zaměřen 
na operační systém LINUX, jeho 
historii, vznik a důležitost na trhu 
operačních systémů. 
Každý, kdo bude mít zájem, by se 
měl naučit základní správu tohoto 
systému a poznat jeho největší 
zbraně, kterými jsou bezpochyby 
síťové služby a spolehlivost. 
Předpokládáme, že kroužek budou 
navštěvovat především starší děti, 
ale nebráníme se ani návštěvě 
dospělých.  
Za DOBNET, o.s. povede kroužek 
správce sítě Bohumil RUML. 
V průběhu školního roku jsou 
plánovány besedy s dalšími správci 
a specialisty v tomto oboru a 
výsledkem celého úsilí by měla být 
správa serveru v ostrém režimu, 
takže kdo chce vědět proč „Mladý 
tučňák“ ať přijde na první setkání, 
Termín bude ještě upřesněn.   (br) 
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VÝLOHA KANCELÁŘE 
DOBNET, o.s. 

Veliká plocha výlohy kanceláře 
DOBNETu v Palackého ulici v 
Dobřichovicích už nebude  smutná a 
prázdná. Počínaje letošním školním 
rokem bude postupně vyzdobována 
výtvarnými kousky mladých 
talentů, jak z řad dobřichovické 
lidušky, tak i keramického kroužku 
při ZŠ. Přijďte se podívat!         (bt) 

 

Nejbližší akce nejen pro milovníky vína: 
 

28. 5. - 23. 9. Otevřené vinné sklepy Velké Pavlovice 2007 

7. 9. - 23. 9. Dny vína v IKEA Černý Most 

14. 9. - 16. 9. Burčákové dny v Louckém klášteře 

15. 9. - 16. 9. KURZ DEGUSTACE VINA 

15. 9. - 16. 9. Vinobraní pod hradbami v Nosislavi 

16. 9. Z búdy do búdy při Blatnickém vinobraní 

16. 9. Vinobraní-den otevřených sklepů 

20. 9. Seminář 

20. 9. ŘÍZENÁ DEGUSTACE VÍN - Znovín Zojmo a.s., Šatov 

20. 9. VÝSTAVA VÍN PODZIM 2007 

21. 9. - 22. 9. Bzenecké vinobraní 

21. 9. - 22. 9. Burčákové dny v Louckém klášteře 

 



 

ZA KULTUROU 
 

XI. KARLŠTEJNSKÉ VINOBRANÍ 
 
Od 29. 9. 2007 do 30. 9. 2007 se 
uskuteční již 11. ročník Karlštejn-
ského vinobraní. Na nádvoří 
našeho nejznámějšího hradu, na 
prostranství před vinicí, na náměstí 
pod hradem nebo na louce za 
mostem – všude tam to bude žít 
vínem a doufejme i sluncem. 

 

 
       foto:idnes.cz 
 
Karlštejnské vinobraní se koná od roku 
1996 a navazuje na předválečnou 
tradici. Kromě ochutnávky vín a 
burčáku je připraven bohatý program. 
Například je připravena přehlídka 
gotického odívání, výuka historických 

tanců, vystoupení polykačů ohně, 
fakírů a dvorních mágů. Účastnit se 
můžete koncertů historické, folkové a 
lidové hudby. Nebo být svědky 
šermířských vystoupení na hradě i 
v podhradí a též velkého královského 
rytířského turnaje. 

 
Tato podívaná přenese návštěvníky 
Karlštejna do doby dávno minulé. 
Vrcholem dvoudenní události je průvod, 
který se v čele s císařem římským a 
králem českým Karlem IV. a jeho 
družinou vydá z karlštejnských vinic 
přes obec až na hrad. Účastníci budou 
oděni ve stylizovaných kostýmech. 
Zahájení  akce je v sobotu od 10.00 
hod. na Karlštejně.              (bt) 
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Měsíčník DOBNET zpravodaj vydává sdružení DOBNET,  o.s., 
je rozšiřován prostřednictvím e-mailu členům a zákazníkům občanského 
sdružení DOBNET, o.s., IČ: 26630214, 
registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 17623 
Řídí redakční rada ve složení: 
Barbora Tesařová, Michal Nešpor, Bohumil Ruml, Jiří Tesař, Jindřich Spilka, 
Martin Šrámek, Radka Beránková, Luděk Miller 
(e-mailové adresy členů rady jsou dle schématu: jmeno.prijmeni@dobnet.cz) 
Miloslav Frýdl  
 
Datum vydání: 16. 9. 2007 

V kanceláři sdružení lze při zakoupení vstupenek v síti Ticketpro využít 

• slevy pro držitele platebních karet STUDENT+ České spořitelny, 
a.s. 

 
Více informací o tomto slevovém programu naleznete zde. 

• Slevy pro držitele platebních karet PARTNER České spořitelny, 
a.s. 

 

Více informací o slevovém programu naleznete zde.  
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TICKETPRO A DOBNET   
(pokračování ze strany 1) 

Vstupenky na kulturní, společenské 
a sportovní akce lze zakoupit během 
otevírací doby kanceláře v Palac-
kého ulici 27 v Dobřichovicích.  
Otevírací doba:  

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

Dárkové poukázky Ticketpro 
Originálním řešením dárku může být 
dárková poukázka Ticketpro, kterou 
lze vyměnit za jakékoli vstupenky 
na akce zařazené do nabídky 
Ticketpro. Společnost tak vychází 
vstříc všem, co si neví rady s 
dárkem pro své nejbližší, ale i pro 
své zaměstnance či obchodní 
partnery.  
 
O společnosti Ticketpro a.s. 
Ticketpro provozuje v ČR největší 
počítačovou síť pro prodej vstupe-
nek, která nabízí možnost on-line 
prodeje v reálném čase, a to na 
svých webových stránkách a 
prostřednictvím svých prodejních 
míst. TICKETPRO používá technické 
a programové vybavení, které bylo 
vyvinuto v České republice právě za 
účelem zajištění předprodeje 
vstupenek.          (bt)  
          

http://www.sweb.cz/reiki.do/ 
 


