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Připojení k internetu doplnily hlasové 
služby pevné linky bez nutnosti platit 
měsíční paušál. K servisu interneto-
vých přípojek jsme přidali kompletní 
servis vašich domácích sítí a počíta-
čů a k DOBNET zpravodaji informač-
ní web iDobnet.cz, který chceme letos 
dále posilovat. Ve spolupráci s partner-
ským občanským sdružením jsme se 
rozhodli nabídnout vám možnost pře-
stat platit nekřesťansky drahé mobilní 
volání. Připravujeme projekt hotspotů, 
pomocí nichž zamýšlíme pokrýt veřejná 
místa v regionu bezplatným připojením 
k internetu.

Začali jsme prohlubovat spolupráci 
s obecními a městskými úřady a se vzdě-

lávacími zařízeními. DOBNET je nejen 
lokální poskytovatel připojení, ale přede-
vším mnoho lidí s nápady, jak se podílet 
na rozvoji našeho regionu. S našimi part-
nery hledáme nové cesty vzájemné pro-
spěšnosti.

Množství aktivit se díky nápaditos-
ti a ochotě našich členů stále rozšiřuje. 
A proto se pro jednou vracíme k původní-
mu konceptu DOBNET zpravodaje. Tento-
krát bude více o nás než jindy. Držíte v ru-
kou tak trochu sebepropagační číslo. Rádi 
bychom v něm ukázali, co všechno vám 
dokážeme nabídnout. Připomeneme si, 
jak to všechno začalo. A také vám pood-
halíme něco z našich plánů do budoucna. 
Jaroslav Mareš

Když jsme před několika lety začínali vydávat DOBNET zpravodaj, 
věnovali jsme se v něm takřka výhradně novinkám na naší bezdrá-
tové síti a v občanském sdružení. Postupem času tyto zprávy téměř 
vytlačil jiný obsah, především informace z regionu. Naše sdružení 
ale mezitím přestalo být „jen“ bezdrátová síť a připojení k internetu, 
které mnozí z vás využíváte. 
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UŽ TÉMĚŘ DEVĚT LET JSME TU S VÁMI

DOBNET NENÍ JEN INTERNET

Z REGIONU
Kraj by chtěl další 
dálnici kolem Pra-
hy, vláda defi nitivně 
odsouhlasila zrušení 
vojenského prosto-
ru Brdy, co se sta-
ne s dopravou při 
dojíždění do Prahy? 
Kde se chystá masopust a kdy začí-
nají zápisy do ZŠ v Řevnicích a Dob-
řichovicích? Dočtete se na stránkách 
našeho zpravodaje a na portálu 
iDobnet.cz.

SPORT
Sportovci naší 

obce se na přelomu 
starého a nového 
roku zviditelňují ne-
uvěřitelnými výkony. 
Bodovaly týmy vo-
lejbalistek a badmin-
tonistů, úspěch měli 

i dětští jednotlivci…, to je sportovní 
rubrika z našeho regionu.

ROZHOVOR
Spisovatel a sce-

nárista Otomar Dvo-
řák patří k nejzná-
mějším záhadologům 
u nás. Jako rodák ze 
středočeského Žeb-
ráku je samozřejmě 
přitahován géniem 
loci Berounky i jejího bezprostřední-
ho okolí, bohatého na skály, jeskyně, 
studánky, lesy, menhiry… Co v sou-
časné době píše?

VÝLET
Zima přeje zvída-

vým a také fotogra-
fům – odhalí nám 
třeba architekturu 
korun stromů, jinak 
schovaných v listí, 
průčelí pozoruhod-
ných budov, které 

je obvykle zahaleno mohutným ob-
lakem korun starých lip nebo dubů, 
a také skutečný tvar terénu, někdy 
i to, co je pod ním skryto. Průvodcem 
nám bude Otomar Dvořák, autor knih 
o Berounsku.
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Malujeme po síti

DĚTSKÁ SOUTĚŽ 
ČESKÉHO ROZHLASU
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

VALNÁ HROMADA DOBNET, O. S.
V úterý 20. prosince 2011 ve večerních hodinách se v salonku 

hotelu Grand v Řevnicích konala řádná valná hromada občan-
ského sdružení DOBNET.

Valná hromada byla usnášeníschopná, do zahájení se do-
stavila nadpoloviční většina členů sdružení. Na ofi ciálním pro-
gramu bylo v podstatě pouze schválení účetní závěrky za rok 
2010. Po všech formalitách a hlasováních byla zhruba po 
30 minutách tato ofi ciální část ukončena.

Rada sdružení ovšem připravila pro členy i hosty neformální 
část setkání, během níž se svými prezentacemi postupně vy-
stoupili místopředseda Rady sdružení pan Bohumil Ruml, tajem-
ník sdružení pan Jaroslav Mareš a předseda Rady sdružení pan 
Michal Nešpor. Všichni přítomní měli možnost jak v průběhu, tak 
po skončení prezentací vznášet dotazy k probíraným tématům.

Poté popřál předseda Rady vše nejlepší k významnému život-
nímu jubileu panu Jindřichu Spilkovi, členovi sdružení a až do-
nedávna také členovi Rady sdružení, a předal mu jménem všech 
dárkový koš. Pan Jindřich Spilka se významnou měrou zasadil 
o rozvoj sdružení, hlavně v jeho počátcích. Právě díky panu Spil-
kovi a jeho práci má síť DOBNET svůj současný rozměr.

Po skončení této neofi ciální části bylo pro přítomné připrave-
no občerstvení a diskuse mezi nimi pokračovaly do pozdních 
večerních hodin. (mn)

HLEDÁME VYDAVATELE KNIHY DĚTI OBJEVUJÍ SVĚT
Od 7. do 30. ledna 2012 proběhne v kavárně Modrého do-

mečku zajímavá výstava. Plakáty grafi ka Jiřího Staňka a básně 
Marka Řezanky, které jste mohli vidět v některých místních pe-
riodikách a na portálu iDobnet.cz, jsou z jejich společné knížky 
pro předškoláky s názvem Děti objevují svět.

Kniha humornou formou seznamuje děti se světem, jenž je 
obklopuje. Od poznávání zvířátek přes znalost základních hub 
v lese, stromy, některé „historické“ momenty, např. vystoupení 
praotce Čecha na Říp, až po pohádkové motivy. Najdete v ní i zá-
kladní rady, jak se chovat na silnici, a další důležité informace.

Z básní čiší radost ze života a láska ke světu i svému okolí, 

rozvíjejí dětskou fantazii a jsou v dnešní době plné násilí a cito-
vé plochosti určitou alternativou.

Knížka zatím nakladatele nemá. Věříme, že do poloviny roku 
ho najde už kvůli dětem, jež jistě může obohatit. (sh)

ROZHODNUTO: VOJENSKÝ PROSTOR BRDY KONČÍ
Vláda premiéra Nečase defi nitivně odsouhlasila zrušení vo-

jenského prostoru Brdy.
Česká armáda v posledních letech využívala prostor jen ně-

kolik dní v roce a jeho provoz byl neekonomický. Ostatní čtyři 
vojenské újezdy se zmenší o některá okrajová území. Jejich 
plocha bude zredukována asi o třetinu.

Změna vyžaduje úpravu zákona, a tak budou armádní pro-
story omezeny v roce 2015. Z vojenského újezdu Brdy vznikne 
chráněná krajinná oblast. Ministerstvo životního prostředí za-
dalo Agentuře ochrany přírody a krajiny vypracování analýzy 
nejvhodnějšího režimu ochrany přírody na území újezdu.

Jedna varianta počítá s tím, že v Brdech vznikne přírodní park 
a několik maloplošných rezervací. Druhá uvažuje o vyhlášení chrá-
něné krajinné oblasti, a to na ještě větším území, než zabírá sou-
časný vojenský újezd. Okolní obce prosazují druhou možnost. (jm)

KRAJ CHCE DALŠÍ DÁLNICI KOLEM PRAHY
„Rathova dálnice“ komplikuje jednání o krajském územním 

plánu. Původně to měla být standardní silnice s jedním pru-
hem v každém směru, která by jako obchvat ulehčila městům 
na sever a na východ od Prahy. Obcházela by Prahu o něco 
dále od ní než Pražský okruh.

Měla začínat nedaleko letiště, obcházet Kralupy nad Vltavou, 
Neratovice, Kostelec nad Labem, Brandýs nad Labem, Jirny, 
Úvaly a Říčany a skončit napojením na dálnici D1.

Nyní ale vedení kraje přišlo s variantou udělat z ní čtyřprou-
dovou komunikaci s oddělenými pásy a přeřadit ji mezi silnice 
1. třídy. Kraj by tím získal podstatnou výhodu: silnice 1. třídy se 
platí ze státního rozpočtu, a tak by na vybudování této spojnice 
nemusel vydat ani korunu.

Proti záměru se postavila opozice, starostové dotčených obcí 
i dopravní experti. Podle nich není možné od stolu překreslit 
běžnou silnici na dálnici. Vedení kraje ale oponuje tím, že jde jen 
o administrativní opatření, které je nutné schválit do konce roku, 
kdy končí platnost dosavadních územních plánů velkých celků.

Chybějící územní plán by mohl podstatně zkomplikovat budoucí 
rozvoj regionu a ohrozit budoucnost i mezinárodně významných 
staveb. Pokud by velký územní plán neplatil, mohly by úřady vy-
dávat územní rozhodnutí například v rozporu s blokací území pro 
vysokorychlostní 
železniční tratě.

Stavba „Ratho-
vy dálnice“ ale 
existuje pouze 
ve stadiu úvah. 
Stát s ní nepočí-
tá a i na „malou 
variantu“ by kraj 
musel šetřit ná-
sledujících dva-
cet let. (jm)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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„Rathova dálnice“ Zdroj: www.idnes.cz

Předseda Rady sdružení předává panu Spilkovi dárkový koš Autor: J.Tesař
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PING-PONG V ZADNÍ TŘEBANI S 33 HRÁČI
V sobotu 17. prosince 2011 se konal v Zadní Třebani již 

6. ročník dětského vánočního turnaje Junior Ping-pong Open 
2011. Zúčastnilo se ho 33 hráčů: 8 juniorek, 14 juniorů mlad-
ších a 11 juniorů starších. Dorazili aktéři z Řevnic, Letů, Dob-
řichovic, Litně, Ořechu, Karlštejna, Mořiny, Mníšku pod Brdy 
i Prahy. Zadotřebaňských bylo 15.

Tento ročník připravil několik milých překvapení. Soutěžilo 
8 velmi šikovných dívek-juniorek a ohromila vysoká účast pře-
vážně talentovaných mladších juniorů. Největší hvězdou či 
snad i objevem roku 2011 se stal nejmladší hráč šestiletý Pepa 
Blecha ze Zadní Třebaně, kterého porazil až v osmifi nále poz-
dější vítěz celé kategorie Tonda Štěpánek.

V kategorii mladších juniorek se na 1. až 2. místě umístily Eliš-
ka Exnerová ze Zadní Třebaně a Veronika Drechslerová z Řev-
nic, na třetím místě skončila Marie Paličková ze Zadní Třebaně. 
V kategorii starších juniorek získala první místo Edita Schejba-
lová z Mníšku pod Brdy, druhé vybojovala Lenka Tallerová také 
z Mníšku pod Brdy a třetí Kateřina Mojžíšová ze Zadní Třebaně.

V kategorii mladších juniorů do 12 let obsadil první místo An-
tonín Štěpánek z Řevnic, druhé získal Václav Veverka z Ořechu 
a třetí Lukáš Kliment z Litně. A v kategorii starších juniorů do 
17 let byl první Vladimír Vácha z Řevnic, na druhém místě skončil 
Miroslav Břížďala z Karlštejna a na třetím Jan Veverka z Ořechu.

Po vyhlášení výsledků, fanfárách, rozdání medailí, diplomů 
i vánočních balíčků všem hráčům už zbývá jen se těšit na příští 
ročník v prosinci 2012. (mn)

ROK 2012 PŘINESE KONEC PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY
Spor Středočeského kraje s Ropidem může vyústit v doprav-

ní chaos. Největší změna v hromadné dopravě čeká Středoče-
chy dojíždějící do Prahy. Středočeský kraj chce totiž ukončit 
smlouvu s Ropidem o zajištění dopravní obslužnosti okresů 
Praha-východ a Praha-západ.

Pražskou integrovanou dopravu tu má nahradit středočeská 
integrovaná doprava, která funguje v ostatních okresech kraje. 
Oba dopravní systémy jsou dosud vzájemně provázány.

Středočeský kraj chce ale změnit celé fungování regionální 
dopravy. Kromě ukončení smlouvy s Ropidem už vypověděl 
smlouvy všem svým dopravcům.

Ropid, provozovatel pražské MHD a příměstské dopravy, 
se změnou nesouhlasí. Hrozí tím, že nové linky středočeské 
dopravy do hlavního města nepustí. V případě pokračujícího 
sporu se tak může stát, že cestující budou muset na hranicích 
hlavního města přesedat a kupovat si jinou jízdenku.

Otazníky panují i nad železniční dopravou. Středočeská in-
tegrovaná doprava totiž zahrnuje pouze autobusy. Pokud kraj 
přestane Ropidu přispívat, nemusely by na trati do Berouna 
platit kupony z Opencard. (jm)

NOVOROČNÍ BĚH
Prvních patnáct letošních kilometrů mají v nohách běžci 

z Letů a okolí. Na Nový rok už v devět ráno se sešlo deset 
nadšenců, aby změřili síly na trase Lety, Mořina, Karlické údolí, 
Karlík, Dobřichovice a zpět k sokolovně v Letech.

Letos se běhu zúčastnilo šest mužů a čtyři ženy. Všichni ab-
solvovali trasu bez zranění a za příznivého počasí.

Nejrychlejší, stejně jako loni, byl v kategorii mužů Jiří Něme-
ček a v kategorii žen Martina Barchánková. První místo atako-
val Pavel Zúbek, který ztrácel jen 4 sekundy za vítězem. Další 
skvělé výkony podali Štěpán Mládek, pan Krička, Pepa Reichel 
a Bohouš Tesař. V kategorii žen doběhla na druhém místě Bar-
bora Tesařová a závod úspěšně dokončily také Eva Mládková 
s Pavlínou Cilenti. Sportu a sportovcům zdar! Do roku 2012 
všem přejeme hodně zdraví, spokojenosti a mnoho sportov-
ních úspěchů. Za Sokol Lety Josef Cmíral

MASOPUST V LETECH
V sobotu 28. ledna 2012 pořádá obec Lety od 13:45 hodin 

tradiční masopust, který startuje masopustní reje po celém re-
gionu. Letovský masopustní průvod bude jako každý rok do-
provázet staročeská kapela Třehusk.

Letos bude udělena cena za nejnápaditější skupinovou mas-
ku a za nejlepší dětskou masku.

Na návsi nebudou chybět stánky s medovinou, pivem, svařá-
kem a jinými dobrotami, jak je tomu v Letech zvykem.

Také v tomto roce se počítá s divadélkem pro děti, tentokrát 
v restauraci MMX, kam letošní průvod masek na závěr své ces-
ty zamíří. (bt)

ZÁPISY DO ZŠ DOBŘICHOVICE A ŘEVNICE
ZŠ Dobřichovice – zápis do 1. ročníku proběhne v úterý 7. 2. 
2012 od 14:00 do 19:00 hodin v nové budově školy na adrese 
Raisova 794, Dobřichovice (u haly BIOS).
Od 1. září 2011 otevře ZŠ Dobřichovice dvě první třídy.
ZŠ Řevnice – zápis se koná 19. 1. 2012 – pro řevnické děti, 
20. 1. 2012 – pro předškoláky z okolních obcí.
Přihlášku je třeba vyplnit a elektronicky odeslat do 18. 1. 2011.

Po oba dny začíná zápis ve 14 hodin a končí v 17:30. Celá 
akce se odehrává v budově prvního stupně na adrese Revo-
luční 901 v Řevnicích. Pro urychlení celého administrativního 
procesu lze ze stránek www.zsrevnice.cz stáhnout formuláře 
žádostí, dotazníky vyplnit a do 19. 1. 2012 elektronicky za-
slat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na adresu: 
m.skarda@zsrevnice.cz. S sebou k zápisu přineste vyplněný 
zápisní lístek žáka 1. třídy a dotazník pro rodiče. Oba formuláře 
jsou ke stažení na webu školy.

V případě žádosti o odklad školní docházky přinesou s sebou 
rodiče vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky.

Pro vyřízení odkladu školní do-
cházky je nutné doložit vyjádření 
pedagogicko-psychologické po-
radny, v ideálním případě do mě-
síce od podání žádosti.

Podle slov paní ředitelky 
Mgr. Štěpánky Rajchlové počí-
tá ZŠ Řevnice opět s otevřením 
třech prvních tříd.

Pro oba zápisy s sebou přines-
te rodný list dítěte a OP aspoň 
jednoho z rodičů. (bt)

N
e
jn

o
v
ě
jš

í 
in

fo
rm

a
c
e
 z

 v
a

še
h

o
 o

k
o

lí
 n

a
jd

e
te

 k
a

žd
ý 

d
e

n
 n

a
 w

w
w

.i
D

o
b

n
e
t.

c
z

Zprávy
z vašeho

okolí

Masopust 2011 Autor: Barbora Tesařová

Junior Ping-pong Open 2011 Autor: Michal Nešpor
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SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
VOLEJBALOVÝ BALON A OPEŘENÝ MÍČEK

VOLEJBALOVÝ KONEC 
ROKU

Volejbalistky Sokola Dobři-
chovice se ke konci roku 2011 
po odehrání mnoha zápasů 
držely na krásném pátém mís-
tě prvoligové tabulky. V pod-
statě mohou být na místě čtvr-
tém, protože některá mužstva 
stojí, a tak nemají stejný počet 
odehraných zápasů. Situace 
se vyrovná počátkem toho-
to roku, kdy skončí skupina 
A, která se spojí se skupinou 
B, a dále budou hrát A + B 
od 4. místa. Dívky nastupují 
v nynější sestavě: R. Pourová, 
R. Polanecká, G. Poláková, 
A. Grecová. K. Bednarková, 
K. Tomášková, H. Kodedo-
vá, M. Škodová, J. Voborská. 
B. Skalníková a K. Filípková, B. 
Stará, K. Licková. Chybí už jen 
vedoucí družstva I. Caldová, 

která právě fotila, ale tu všich-
ni v Dobřichovicích známe.

Tabulka je vyrovnaná po-

sledními dvěma dvojzápasy 

6. a 7. 1. 2012, kdy se hráčky 

utkaly s družstvem Střešovic 

na domácí palubovce, násle-

dující víkend je čeká utkání 

s TJ Sokol Žižkov. Je zřejmé, 

že se děvčata v první lize ne-

ztratila a dělají radost všem, 

kteří se okolo nich pohybují. 

Udělají vše, aby v této sou-

těži nadále setrvala. Cesta to 

bude dlouhá, možná i trnitá, 

neboť po skončení je čekají 

ještě náročné zápasy na Mo-

ravě. Držíme pěsti a do nové-

ho roku hodně štěstí!

VÁNOČNÍ TURNAJ 2011
Dne 18. prosince loňského 

roku sehráli badmintonisté So-
kola Dobřichovice 3. kolo regio-

nální ligy. Jasně převálcovali 
hráče z Čelákovic 8 : 0 a nad 
obávaným soupeřem ze Soko-
la Jílové zvítězili po dobrém vý-
konu 5 : 3. Po třech kolech tedy 
vedou druhou část regionální 
ligy. Další kolo se uskuteční 
29. ledna v Dobřichovicích.

22. prosince proběhl v řevnic-
ké sokolovně již druhý ročník 
dětského vánočního turnaje. 
Mladí badmintonisté hráli kaž-
dý s každým na 2 sety. V kate-

gorii dívek byla nejlepší Marie 
Paličková a v kategorii chlap-
ců zvítězil Vojta Klempera. 
Na posilnění bylo pro všechny 
závodníky připraveno malé ob-
čerstvení i s domácím vánoč-
ním cukrovím. Každý účastník 
získal diplom a drobné dárky. 
Turnaj se vydařil i přes neúčast 
mnoha nemocných hráčů. 

Přátelé opeřeného míčku pře-
jí všem pohodový rok 2012.

Za přispění Bohouše Kose

Sportovci naší obce se na přelomu starého a nové-
ho roku zviditelňují neuvěřitelnými výkony. Bodova-
ly týmy volejbalistek a badmintonistů, úspěch měli 
i dětští jednotlivci.

Není to tím, že by cvičení 
nebo potravinové doplňky 
nefungovaly či snad informa-
ce v knihách byly nesprávné, 
ale je důležité si uvědomit, 
že jsme individuality, a proto 
na každého platí něco jiného. 

Když se kolem sebe rozhléd-
neme, vidíme mnoho různých 
typů lidí (malé, velké, hubené, 
silné apod.). Každý typ člově-
ka reaguje jinak nejen na tré-

nink, ale hlavně na potravu. 
Tomu se říká nutriční indivi-
dualita jedince a právě ta je 
důvodem, proč je někdo při 
určité „dietě“ úspěšný a jiný 
ne. Na základě diagnostiky 
nutriční individuality je možné 
určit, jaký typ potravin je pro 
jedince vhodný, 
a docílit tím poža-
dovaný výsledek. 
Tento způsob dia-

gnostiky není nic nového. Je 
používán již po staletí napří-
klad v ajurvédské nebo čín-
ské medicíně. 

Dalším krokem je samozřej-
mě pohyb, což by měla být 
především nějaká příjemná, 
zábavná a motivující činnost. 
Doporučená aktivita je ales-
poň 3x týdně 60 min. Cvičení 
můžete provádět v posilovně, 
při sportovních hrách nebo 
i v pohodlí svého domova. 
Důležité je však začít. Dopo-
ručuji najít si nějakého tré-

ninkového partnera 
nebo trenéra, který 
vás bude k vašemu 
cíli motivovat. Jak se 
říká: „Ve dvou se to 
lépe táhne.“

Stanovení cílů a plá-
nování je také nedílnou 
součástí úspěšného 
sestavení programu 
cesty k vytoužené kon-

dici. Je ale důležité vytvářet si 
plány, které jsou splnitelné 
v daném časovém období, aby 
to nevedlo k další „demotivaci“ 
a neúspěchu. Proto si stanovte 
reálné cíle, jako je 1 kg úbytku 

váhy týdně nebo 1 cm v pase 
za týden apod. Svým klientům 
vždy říkám, že jde především 
o změnu životního stylu. Po-
kud se to povede, už nikdy 
nebudou řešit otázky ohledně 
nadváhy nebo kondice. 

Jako dárek jsem pro vás při-
pravil fi tness program, kde na-
jdete tréninkový plán a nutriční 
doporučení, jež vám pomohou 
k vašim cílům v roce 2012 
(ke stažení na www.jirij.cz/
dobnet, heslo: dobnet111).

Rád bych vám do roku 2012 
popřál mnoho pracovních 
i osobních úspěchů, pevné 
zdraví a skvělou kondici. 

Jiří Jelínek 

JAK ZHUBNOUT NABRANÉ KILOGRAMY
Téma hubnutí nabraných kilogramů je nejvíce dis-

kutované vždy po svátcích. Každý se chce zbavit ki-
logramů navíc a začít se svými předsevzetími v no-
vém roce. Fitness centra zažívají nával nových členů, 
vzrůstá prodej potravinových doplňků a knih zabýva-
jících se touto problematikou, ale ve většině případů 
nadšení pomalu opadá s přibývajícím neúspěchem. 

Účastníci vánočního turnaje Autor: Bobo Kos



Co vás vedlo k nápsání 
knihy Dolní Berounka?

Při přípravě výpravné publi-

kace o Mži – Berounce s ná-

zvem Řeka sedmi jmen jsme 

se zaměřili zejména na méně 

známou oblast Mže a horní 

Berounky pod Plzní. Z dolní-

ho úseku řeky jsme vybrali, 

vzhledem k omezenému roz-

sahu knihy, jen ta nejdůležitěj-

ší místa. Byli jsme si vědomi, 

že i tady se skrývá mnoho 

atraktivních přírodních zákou-

tí, památných staveb a obcí 

s dávnými tradicemi, a doufali 

jsme, že se k nim někdy příště 

vrátíme. Možnost se vyskytla 
dříve, než jsme čekali. Při be-
sedách se starosty obcí sdru-
žených v mikroregionu Dolní 
Berounka se objevil návrh, 
že bychom měli vydat knihu 
zaměřenou speciálně na tuto 
oblast.

Jak probíhá příprava knihy?
Napřed se obklopím mapa-

mi vytipované oblasti, pročí-
tám sice také turistické prů-
vodce, ale především místní 
regionální publikace, kroni-
kářské záznamy, dokumenty. 
V dnešní době se dá mnoho 
materiálů získat i na internetu. 

Samozřejmě navštěvujeme 
i muzea, obecní knihovny, ga-
lerie, místní informační stře-
diska a obecní úřady. Velmi 
zajímavé jsou nové archeo-
logické nálezy, které mnohdy 
zásadně proměňují naše do-
savadní představy o historii 
určitého území. Nezajímá mě 
však pouhá faktografi e, ale 
stejnou měrou i pověsti, mýty, 
báje a rodové kroniky, v nichž 
lze objevit důležitější informa-
ce než ve strohých archivních 
výčtech. Úplně nejdůležitější 

je nepochybně osobní návště-
va všech popisovaných míst, 
procítění jejich atmosféry, roz-
hovory s náhodně potkanými 
místními lidmi. Dojmy a po-
city poutníka procházejícího 
po cestách jsou konfrontová-
ny s příběhy lidí, které zůstaly 
vepsány do zdejší krajiny – to 
je asi to hlavní, co naše knihy 
odlišuje od množství jiných 
vlastivědných a turistických 
publikací.

 Kde hledáte náměty?
Vždy se snažíme, aby kniha 

měla nějakou hlavní linii, tako-
vou cestu, po níž čtenář spo-
lu s námi putuje a stejně jako 
nás ho zmáhá zvědavost, co 
nového se objeví za nejbliž-
ším kopcem. Tou linií může 
být hledání odpovědi na urči-
tou otázku (třeba co se skrývá 
na Podžbánsku za symboli-
kou draka, proč je erbovním 
zvířetem Kralupska býk a proč 
je Český kras územím posvát-
ného koně). Zajímavou mož-
nost jsme objevili v putování 
po řekách od jejich pramene 
až k ústí. Už samo hledání 
pramene bývá často malou 
detektivkou. Ale navíc zjišťuje-
me, že řeka svým tokem nejen 
spojuje všechny obce ležící 
kolem ní, ale dává jim zce-
la zvláštní ráz a vytváří mezi 
nimi skryté souvislosti. Právě 
jejich odhalování bývá velmi 
vzrušující. Řeky a hory tvoří-
valy přirozené hranice mezi 
jednotlivými oblastmi, jejichž 
překročení nebývalo v minu-
losti tak snadné jako dnes. 
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ROZHOVOR

Spisovatel a scenárista Otomar Dvořák patří k nej-
známějším záhadologům u nás. Jako rodák ze středo-
českého Žebráku je samozřejmě přitahován géniem 
loci Berounky i jejího bezprostředního okolí bohatého 
na skály, jeskyně, studánky, lesy, menhiry... Pro pří-
pravu svých knih navštěvuje společně s fotografkou 
Marií Holečkovou všechna místa osobně i několikrát, 
aby se seznámil nejen s dostupnými faktografi cký-
mi informacemi, ale i s mýty a pověstmi zapsanými 
v kronikách a jiných historických dokumentech. Jako 
znalec středočeských záhad pátral například po pů-
vodu příběhu o německém vrahovi Hagenovi, který se 
údajně ukrýval ve štolách lomů Amerika. V současné 
době píše Otomar Dvořák literaturu faktu, historic-
ké knihy, sci-fi  a fantasy. A také místopisy, do nichž 
promítá své umění poutavě a plasticky popsat místa, 
která bychom třeba jen přešli bez povšimnutí.

KAMÍNKY ZÁŽITKŮ OTOMARA DVOŘÁKA

PUTOVÁNÍ KOLEM DOLNÍ BEROUNKY

Do výšky desítek metrů strmí bílé lavice odkrytého profi lu skály v těsné 

blízkosti cementárny, zimní boční nasvícení v poledních hodinách umožní  

odhalit i jejich úpatí Autor: Marie Holečková

Autoři knih o Berounsku a řece Berounce nabízeli ve Svatém Janu pod Skalou svoji novou publikaci Dávnou 

vodní cestou za tajemstvím zlaté kačice Zdroj: z archivu nakl. MH



DOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz

DOBNET zpravodaj číslo 1 I ročník 6

6strana

ROZHOVOR / KULTURA

Neděle 15. 1.
Řevnice Novoroční 
koncert –  Milena Ko-
lářová – housle, Šimon 

Marek – violoncello, prof. Ester 
Godovská – klavírní doprovod, 
Zámeček, od 18:00 hod. 

Černošice Adriano 
Trindade a LOS QUE-
MADOS – Tempe-

ramentní božskou sambu se 
směsí groovy, funky a latiny 
předvede černošský zpěvák Ad-
riano Trindade z Brazílie. Jeden 
z nejuznávanějších interpretů 
moderní samby vystoupí s ka-
pelou LOS QUEMADOS Filipa 
Spáleného, složenou z vynika-
jících sólistů a nabitou energií 
i touhou komunikovat s publi-
kem, Club Kino, od 20:00 hod.

Mníšek pod Brdy Drá-
tování velkých a malých 
nádob – výtvarné dílny 

– jak odrátovat nádobu dvěma 
způsoby, s sebou: 2 zavařova-
cí sklenice různých velikostí, 
kleštičky, cena 170 Kč, závazné 
přihlášky na tel.: 721 021 319, 
MKS V Lipkách, od 14:00 hod. 

Dobřichovice Maškarní 
ples v sokolovně, pořá-
dá Klub přátel školy, 

malý sál sokolovny, od 16:00 
hod. 

Pátek 20. 1.
Všeradice Koncert Jana 
Matěje Raka, Zámecký 
dvůr, od 18:00 hod.

Sobota 21. 1.
Černošice Beseda 
s Borisem Hybnerem 
– českým významným 

mimem, hercem, režisérem, 
dramaturgem a pedagogem, 
Dům s pečovatelskou službou, 
Vrážská 1805, od 16:00 hod.

Dobřichovice Tradiční 
maškarní ples k svát-
ku Fabiánku, tentokrát 

na téma pohádkových postav, 
vstupné 70 Kč za dítě a 30 Kč 
za dospělého, dospělý v masce 
vstup zdarma, sál dr. Fürsta, 
od 15:00 hod. 

Neděle 22. 1.
Černošice Tramtárie 
aneb pohádka o dob-
rodružné cestě za ta-

jemstvím – Víla Míla vypráví pří-
běh, který se může doopravdy 
stát.  Zvědavý kluk Vrtík, fňuka-

vá Bambulka a přísná Motorka 
se rozhodnou najít tajemnou 
Tramtárii. Vstupné 70 Kč, Club 
Kino, od 16:00 hod.

Sobota 28. 1.
Lety Masopust 2012 
– masopustní fraška, 
průvod maškar a diva-

délko v pivovaru MMX, náves, 
od 13:45 hod.

Neděle 29. 1.
Mníšek pod Brdy Tka-
ná podložka – výtvarné 

dílny – ze starých triček si utkáte 
podložku či dečku požadované 
velikosti a tvaru, s sebou: 3 až 
4 trička, nůžky, špendlíky s hla-
vičkou, velký spínací špendlík, 
cena 150 Kč, závazné přihláš-
ky na tel.: 721 021 319, MKS 
V Lipkách, od 14:00 hod.

ZA KULTUROU V LEDNU 

 Také jsme zjistili, že kaž-
dá z řek má svoji mytickou 
ochrannou bytost: u Mže 
a Berounky je to jezdec či 
jezdkyně na bílém koni. Koň-
ské zasvěcení začíná hned 
u Tachova kaplí s „koňským 
kamenem“ a vrcholí chuchel-
ským dostihovým závodiš-
těm. Putování přináší i řadu 
nečekaných dobrodružství 
a objevů, ale i bloudění po ne-
známých cestách, bouře, 
mlhy a lijáky. To všechno jsou 
kamínky zážitků, z nichž se 

skládá výsledná mozaika na-
šeho obrazu určitého kraje. 

Zabýváte se literaturou 
faktu, beletrií, píšete sci-fi  
povídky, ale i scénáře k po-
hádkám a hrám. V cestopi-
su Dolní Berounka: Puto-
vání mikroregionem Dolní 
Berounka snoubíte všech-
ny tyto vyjmenované žánry 
dohromady. Je to náhoda, 
nebo úmysl?

 Samozřejmě, že to není 
náhoda. Snažím se, aby mé 
knížky literatury faktu nebyly 

suchopárnými výčty zajíma-
vostí, ale abych v nich zacho-
val příběh a sdílel se čtenáři 
své zážitky a užil si spolu 
s nimi radost z vyprávění. 
Někdy záměrně přecházím 
od beletristicky vyprávěné 
povídky k odhalení reálné 
skutečnosti, stavím do kon-
trastu pověst a dochované 
dokumenty. Pokouším se luš-
tit různé záhady. 

 V beletristické části své 
tvorby postupuji podobnou 
metodou, ale v opačném po-
řadí. Týká se to zejména his-
torických románů, kdy musím 
prostudovat spoustu údajů, 
od politické situace v určité 
době přes počasí po jídel-
níčky, oblékání a každodenní 
život. I tady si rád vybírám 
příběhy obestřené nějakým 
tajemstvím. Například jakou 
úlohu sehrála Žofi e Bavorská 
v počátcích českého husitství 
(v knize Past na královnu), 
kdo spáchal největší teroris-
tický útok na Prahu (Hořící 
lilie) nebo čí dcerou byla Bo-
žena Němcová (Lásky prince-
zen kuronských). 

Na čem v současné době 
pracujete?

 Společně s paní Holeč-
kovou dokončujeme další 
bohatě ilustrovanou knihu, 
tentokrát pod názvem Skryté 

krásy Berounska. Ta mož-
ná bude pro mnohé čtenáře 
překvapením, neboť v ní vy-
právím o věcech, které zů-
stávají širší veřejnosti utajeny, 
v turistických průvodcích se 
o nich nepíše a mnohdy je 
znají jen místní starousedlíci 
nebo úzké skupiny odborní-
ků. Víte, kolik máme v okrese 
léčivých minerálních prame-
nů, pravěkých menhirů, sta-
letých stromů, zaniklých hra-
dišť a zcela zapomenutých 
opevněných tvrzí či hrádků 
nebo vesnic, které zmizely 
téměř beze stopy a zůstalo 
po nich jen jméno? Stavby 
dálnic, obchodních center 
a čističek odhalují základy 
dalších netušeně rozsáhlých 
starověkých sídlišť. Možná 
budeme muset přepsat his-
torii, o níž jsme se doposud 
domnívali, že ji dobře známe.

Kromě toho chystám pu-
blikaci o středních Brdech 
a v květnu by mi měl vyjít další 
historický román Smrt ve stří-
brné zbroji, jenž vypráví o bez-
nadějné situaci, v níž musel 
mladičký král Ludvík Jagel-
lonský čelit ve zkorumpované 
Evropě muslimskému nebez-
pečí. Tedy téma historické, ale 
přesto velmi aktuální!

Děkuji za rozhovor.
Barbora Tesařová

Svatý Jan pod Skalou – slavnostní křest knihy Otomara Dvořáka a Marie 

Holečkové Dávnou vodní cestou za tajemstvím zlaté kačice, věnované 

říčce Kačáku ( Loděnický potok) Zdroj: z archivu nakl. MH

Odpolední klub pro děti nabízí: 

Příprava k přijímacím zkouškám 
na 8-letá gymnázia 

v učebně Sokola Dobřichovice

čtvrtek  13,15 – 14,00
český jazyk / školné 1260,- Kč

čtvrtek  14,15 – 15,00
matematika / školné 1260,- Kč

Kurs je zaměřený na neprobrané učivo 
nezbytné k přijímacím zkouškám, zvládnutí 

specifické formy Scio testů a procvičování úloh 
z matematiky a českého jazyka, včetně rozboru 
jejich řešení. Pro děti z Černošic a Mokropes je 

zajištěn odvoz ze školy.

Běh od 12. 1. do 19. 4. 2012
Kontakt: www.kamoclub.cz

Veronika Mašková

tel. 774 361 600
profiu@email.cz

inzerce
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INZERCE

Nejsme jen dieta,jsme životní styl!

Informace na tel.: 774 780 183, nebo e-mailem na olympia@login.cz
Olympia Wellness, K. Mašity 409, Všenory    

www.krabickadomu.cz

il l i @l i

wwww.krabickadomu.cz
Začínáme od 17. 1.

Startujeme 17.1. přeednáškou
O SPRÁVNÉ VÝŽIVĚ A POHYBU
od 17h -18:30 v prostorácch restaurace
Olympia Wellness
Představíme Vám program Olympia Linie, zodppovíme Vaše dotazy,
ochutnáte jídla z jídelníčku Olympia linie a zárovveň si můžete přímo
na místě objednat měsíční program se slevou.

Přednáška je zdarma.

Služba krabička domů – služba pro pohodlné 
a zdravé hubnutí, tzv. krabičková dietaa.

FIT PROGRAM
Dle přání  klientů připravujeme program,
kde spojíme vyvážený jídelníček se cvičebním plánemm.
Dále nabízíme: rozvoz obědů do kanceláří,
pro seniory, školky…

PALIVOVÉ DŘEVO
PALIVOVÉ DŘEVO

DŘEVĚNÉ BRIKETY
DŘEVĚNÉ BRIKETY

www.prodejpalivovehodreva.eu
www.prodejpalivovehodreva.eu

Podbrdy 68
mobil: 777 264 266
e-mail: pavel.kisling@centrum.cz



Připojení k internetu je původ-
ním posláním našeho občan-
ského sdružení. Tehdy super-
moderní síť v pásmu 2,4 GHz 
se začala budovat v době, 
kdy bylo na vrcholu vytáčené 
připojení pomocí klasických 
telefonních linek. 
Jak šel čas, společně se zvy-
šujícím se počtem uživatelů 
a s jejich rostoucími nároky 
se tato síť dostala na hrani-
ci svých možností. Bylo třeba 
dosavadní technologii nahradit 
jinou. Proto takřka přesně před 
dvěma lety zahájil svou činnost 
první vysílač v pásmu 5.5G. 
Naši síť stavíme především 
s ohledem na kvalitu a ka-
pacitu. Nechceme se chlubit 
přenosovými rychlostmi „až 
desítky megabitů“, které stej-
ně nevyužijete a ve většině pří-
padů ani nebudete chtít platit. 
Nabízíme vám kvalitní síť, jež 
prostě bude fungovat tak, jak 
budete potřebovat.

Rekonstrukce naší sítě na tech-
nologii 5.5G se chýlí ke konci. 
Naše technické oddělení má 
v těchto dnech na stole nákre-
sy posledních vysílačů. Díky 
tomu vám můžeme nabídnout 
to nejlepší, co je v současné 
době k mání.
Občas se říká, že služby provo-
zované neziskovými organiza-
cemi nemohou být tak kvalitní 
jako služby komerční, a tak i ta-
kový internet je jen to základní, 
dobrovolnické, amatérské. 
Ale neziskové služby zname-
nají něco jiného. Naším cílem 
není zvedat hodnotu akcií, vy-
lepšovat výkonnostní bonusy 
manažerů. Jen díky tomu se 
k nám můžete připojit, aniž 
byste si museli kupovat zaří-
zení, které vám bude k niče-
mu, až se budete stěhovat.
Chceme poskytovat kvalitní 
služby za jejich skutečnou cenu. 
Každá koruna, kterou za in-
ternet zaplatíte, jde do sítě, již 

používáte. A nejen to, 
neziskový internet je 
o službě regionu, zlep-
šování života v okolí 
i službách partnerům. 
Díky tomu, že se 
přidáte k nám, se 
budete moci připo-
jit ve vaší oblíbené 
restauraci v okolí 
k internetu zdar-
ma. Dáte-li nám 
přednost před kon-
kurencí, bude váš 
obecní nebo měst-
ský úřad neustále 
on-line k dispozici. 
Díky používání ne-
ziskového interne-
tu, najdete kvalitní 
připojení  například 
ve vaší knihovně. 
A kromě toho – 
za srovnatelnou cenu 
stejné služby jako 
u nás jinde nenakou-
píte. (jm)

Značka DOBNET se v našem regionu vžila, především 
díky vysokorychlostní bezdrátové síti, ale také měsíční-
ku, který právě držíte v ruce. Jsme s vámi téměř devět 
let. Přesto si dovolíme „věnovat si“ jedno téma v na-
šem časopisu, protože DOBNET, to už je dnes daleko 
víc. Více možností i služeb. Určitě o nás jako o svém 
sousedovi nevíte všechno. Pojďme to napravit.

DOBNET NENÍ JEN PŘI

INTERNET DOBNET 5.5G

Počítač je přístroj jako každý 
jiný. Občas je třeba ho roze-
brat, vyčistit něco uvnitř, tedy 
provést mechanickou údržbu, 
na kterou by se určitě nemělo 
zapomínat. Nutná je ale také 
údržba operačního systému.
Ze zkušeností víme, že po-
čítač, který není pravidelně 
udržovaný, znamená poma-
lý internet, neúměrně dlouhé 
otevírání programů a možná 
i nebezpečí ze strany virů a in-
ternetových útoků. Také víme, 
že většina domácích uživatelů 
přiveze počítač do servisu až 
ve chvíli, kdy něco přestane 

fungovat. Pak se řeší kompli-
kovanější oprava a velmi často 
i záchrana některých dat, což 
je samozřejmě časově nároč-
nější, a tedy i dražší.
Často uživatel nechce počítač 
vozit do servisu, protože musí 
odpojit veškeré kabely, naložit 
vše do auta a někam přemístit. 
Právě proto nabízíme službu, 
kdy technik přijede za zákazní-
kem a jedinou položkou navíc, 
oproti servisu v dílně, je náklad 
na jeho dopravu. S myšlenkou 
na všechny starosti okolo – 
odpojit, odvézt, nějakou dobu 
strávit v servisu, přivézt, zapo-

jit a doufat ve fungování – je 
poplatek za dopravu technika 
naprosto zanedbatelný.
Technik provede na místě 
dle požadavků zákazníka 
údržbu, případně opravu 
počítače a při odjezdu vše 
funguje. A pokud by náho-
dou oprava byla náročnější, 
pak všechny výše uvedené 
nepříjemné úkony udělá prá-
vě technik a zákazník se jimi 
nemusí zabývat. 
Jeden technik provede na mís-
tě mechanické čištění, údržbu 
operačního systému a zkontro-
luje také připojení k internetu, 

pokud je realizováno prostřed-
nictvím sítě DOBNET. Stan-
dardní zásah se většinou vejde 
do jedné hodiny a cena se pak 
pohybuje okolo 500 korun.
V případě zájmu je možné 
řešit i specifi cké požadavky, 
propojení počítačů do sítě, 
zabezpečení, zálohování nebo 
třeba i dodávku nové techniky 
včetně jejího oživení. Každá 
speciální práce vyžaduje urči-
tou kvalifi kaci, proto je dobré 
ji, stejně jako například údržbu 
plynového kotle či servis kli-
matizace, svěřit odborníkovi. 

(mn)

ÚDRŽBA POČÍTAČE U VÁS DOMA NEBO VE FIRMĚ
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„Nejmladší“ služ-
bou, kterou vám, 
našim klientům, mů-
žeme prostřednic-
tvím našeho partner-
ského občanského 
sdružení nabídnout, 
je zvýhodněné mobil-
ní volání. 
Určitě jste už slyšeli 

o tom, že čeští mobil-
ní operátoři jsou dra-
zí. Jsou. Protože je nic 

ke zlevňování netlačí. 
Může za to i Český tele-

komunikační úřad. který 
se před několika lety sám 

vzdal pravomoci nad regu-
lací cen mobilního volání.
A tak jsme v porovnání 

s ostatními zeměmi v Evropě 

na smutné špičce. Zákazní-
ku, plať. Jestli se ti nechce, 
jinde to nebudeš mít lepší. 
Ale zatímco u malých zá-
kazníků postupují operátoři 
v tiché shodě, že ke zlevňo-
vání není důvod, o fi remní 
zákazníky vedou nelítostný 
boj a nabídky fi rmám jsou 
nesrovnatelné s nabídkami 
pro jednotlivce.

Rozhodli jsme se spojit 
s vámi a přinést výhody fi -
remního volání i vám. A tak 
vzniklo občanské sdružení 
Červená myš.cz, zaměřené 
na český národní sport – 
slevy. Tu první svým členům 
nabízí samo občanské sdru-
žení – zvýhodněné mobilní 
volání.

Představte si, že vám váš 
mobilní operátor nabídne ta-
rif za 150 Kč měsíčně a v jeho 
rámci vás nechá volat všem 
členům vaší rodiny i všem 
ostatním zákazníkům, které 
připojil do své sítě, zdarma. 
A za ostatní volání si bude 
účtovat mezi jednou a dvěma 
korunami za minutu.

Zkuste s touto předsta-
vou zajít za svým dosavad-
ním operátorem. Až budete 
opouštět prodejnu, budou 
si prodavači klepat na čelo. 
Zajděte k nám. Při odchodu 
z naší informační kanceláře si 
budete ťukat na čelo vy, jaké 
nehorázné ceny mobilní ope-
rátoři za své služby standard-
ně požadují. (jm)

Služba, kterou jsme spustili 
v průběhu roku 2011, možná 
v době mobilních telefonů 
vzbuzuje na tvářích zá-
kazníků úsměv. Ale ruku 
na srdce. Měli jste doma 
telefonní linku? A proč 
jste ji zrušili? Odpověď 
je téměř jednoznačná: 
Protože si jejich po-
skytovatelé stále účtují 
nehorázné paušální 
měsíční poplatky!

Pokud by ceny ho-
vorů z mobilních te-
lefonů na pevné linky 
byly v řádech desítek 
haléřů korun, pak 
by tato naše služba 
skutečně, zvlášť pro 
domácnosti, neměla 
příliš význam. Opak 
je ovšem pravdou. 
Cena za volání mezi 
pevnými linkami kle-
sá pod jednu koru-
nu za minutu, avšak 

cena za hovor z mobilu na pev-
nou se drží standardně mezi 
3 a 5 korunami. Řeknete si, ne-
volám tak často. Ale stále je ob-
čas třeba zatelefonovat na úřa-
dy, do pojišťovny, do banky 
nebo do obchodu. Tam všude 
pevné linky mají a mít nadále 
budou. Proč tedy vyhazovat 
oknem peníze za drahé volání?

Nabízíme telefonní linku, 
u které nebudete měsíčně 
platit nic, jen uskutečněné 
hovory. Navíc, aby vám ne-
chodila faktura na pár korun 
měsíčně, si můžete dobít kre-
dit v libovolné výši a ten po-
stupně spotřebovávat. Máte 
možnost se přes internet kdy-
koli podívat na výši kreditu 
a na seznam uskutečněných 
volání s detailní cenou.

Aby všechno fungovalo, 
potřebujete jen využívat služ-
bu Internet DOBNET 5.5G, 
o které píšeme v předchozím 
článku, zařízení pro připojení 

telefonu a samotný telefonní 
přístroj. Jednorázová inves-
tice přibližně do dvou tisíc 
korun.

A jedna třešnička na dortu 
na závěr. Pokud si DOBNET 
telefonní linku pořídí vaši zná-
mí, kamarádi, sousedé, bude-
te si mezi sebou volat zcela 
zdarma! 

Ještě informace pro zvídavé 
uživatele. Když budete chtít 
přidělit nové číslo, obdržíte 
ho také zdarma. Při převodu 
dosavadního čísla bude stá-
vající poskytovatel (zpravidla 
Telefonica O2) požadovat ne-
celých 900 Kč. Asi za to, že 
od něj utíkáte. 

A úplně poslední zpráva! 
Do domu, kde máte více 
místností, si můžete objednat 
více čísel a vybudovat si tak 
zdarma domácí ústřednu. Za-
voláte si mezi sebou, příchozí 
hovory si budete moci přepo-
jovat. (mn)

POJENÍ K INTERNETU
DOBNET TELEFONNÍ LINKA BEZ PAUŠÁLU

ČERVENÁ MYŠ.CZ

DOBNET zpravodajčíslo 1 I ročník 6 DOBNET NENÍ JEN INTERNET

WWW.DOBNET.CZ
DOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz9 strana



DOBNET zpravodaj číslo 1 I ročník 6DOBNET NENÍ JEN INTERNET

stranaDOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz 10

Mnozí čtenáři berou DOB-
NET jako něco, co je v re-
gionu „odjakživa“, čtou 
DOBNET zpravodaj a jsou 
připojeni k internetu. Jak to 
vlastně začalo, kde je počá-
tek sdružení?

DOBNET vznikl v polovině 
roku 2003. Původní myšlen-
kou bylo připojit pár známých 
k internetu, kde by se neplatilo 
za každou minutu spojení. Tepr-
ve později jsme došli k myšlen-
ce založit občanské sdružení, 
které si objednalo vlastní ko-
nektivitu do internetu.

Po nesmělých začátcích 
přišel prudký rozmach. 
Předpokládám, že jste ho 
jako zakladatelé nečekali 
a vznikaly hektické situace.

Ano, čísla z let 2004 až 2006 
to skutečně dokládají. Poptáv-
ka byla naprosto neuvěřitel-
ná, čekali jsme, že o internet 
za tři stovky bude zájem, ale 
že bychom připojovali denně 
několik uživatelů, to skutečně 
ne. S přibývajícím počtem při-
pojených zařízení v síti oprav-
du vznikalo mnoho problémů, 
rychlostí počínaje a technic-
kou podporou konče. 

Kdy nastal ten okamžik, 
v němž síť přestala být zá-
jmem přátel a přišel čas 
stát se profesionálním pro-
viderem?

Už od několika desítek zří-
zených přípojek bylo jasné, 
že uživatelé považují připojení 
k internetu spíše za službu než 
komunitní síť. Snaha o profe-
sionalizaci započala již v roce 
2004, ale trvalo nám dalších 
několik dlouhých let, než se vše 
podařilo. Stále je jistě co zlep-
šovat, ale dnes mohu s klidným 
svědomím říci, že síť DOB-
NET je na profesionální úrovni 
a s používanou technologií patří 
k jedné z nejmodernějších v re-
gionech našeho druhu. 

Lokální wi-fi  sítě vzniklé 
aktivitou místních jsou ryze 
českým fenoménem. V čem 
se DOBNET jako občanské 
sdružení liší od komerčních 
poskytovatelů, kteří působí 
i v našem regionu?

Technicky jsou sítě zčásti 
podobné. Komerční poskyto-
vatel se snaží využívat stan-
dardní ověřené technologie, 
jež jsou na trhu, a tím dosa-
huje standardních výsledků. 
Občanské sdružení má kromě 
svých zaměstnanců ještě cca 
40 členů, kteří mají zájem síť 
rozvíjet jako svého koníčka. 
Disponujeme tudíž relativně 
velkým potenciálem nadšen-
ců, ochotných věnovat svůj 
volný čas experimentování 
a vyvíjení nových řešení. Máme 
tak výrazně lepší výsledky než 
komerční poskytovatelé.

Síť DOBNET v posledních 
dvou letech prochází ma-
sivní rekonstrukcí na tech-
nologii 5.5G. Dá se už nyní 
říct, jak se bude dále roz-
víjet, jaké jsou vize do bu-
doucna?

Úkolem pro rok 2012 je 
dokončit rekonstrukci na již 
zmíněnou technologii 5.5G. 
V souvislosti s přibývajícími 
přípojkami technologie 5.5G 
paralelně posilujeme páteřní 
spoje mezi jednotlivými přístu-
povými body a pochopitelně 
také hlavní linku do internetu. 
Dnes nelze říci, jaká zařízení 
budeme nasazovat za rok. 
Ale víme, že propustnost sítě 
musíme udržet s aktuálními 
požadavky na využívané služ-
by. Účastníkům musí fungo-
vat telefon po internetu, musí 
mít možnost sledovat přes 
internet televizi. Dnes nikdo 
nechce čekat na zobrazení 
www stránky nebo na stažení 
videa. Naší vizí je spokojený 
zákazník.

Připojením k internetu to 
začalo, dalším viditelným 
výsledkem působení ob-
čanského sdružení je tento 
DOBNET zpravodaj. Co lze 
povědět o jeho vzniku a bu-
doucnosti?

DOBNET zpravodaj původ-
ně vznikl jako informační mě-
síčník pro uživatele připojené 
k síti Internet. V prvních le-
tech vycházel pouze elektro-
nicky, byl rozesílán e-mailem 
do schránek účastníků. Po-
stupem času se obsah rozšířil 
do dnešní podoby regionální-
ho časopisu a DOBNET zpra-
vodaj se 16 stranami A4 začal 
vycházet v tištěné podobě ná-
kladem 5 500 kusů. Je zcela 
zdarma a s pomocí vlastních 
pracovníků ho každý měsíc 
doručujeme do poštovních 
schránek v obcích, které jsou 
pokryty signálem sítě DOB-
NET. Do budoucna chceme 
určitě více vlastního zpravo-
dajství z regionu a větší prostor 
pro hlavní témata a rozhovory. 
V této souvislosti uvažujeme 
o rozšíření počtu stran.

V posledních měsících se 
DOBNET soustředil i na hla-
sové služby. Proč právě 
na ně?

Hlasové služby, pro ne-
zasvěcené spíše telefonní 
linky, jsou neprávem opomí-
jenou službou. Dnes umíme 

zřídit telefonní linku se stá-
vajícím číslem, bez nutnosti 
zaplatit jedinou korunu mě-
síčního poplatku. A přitom 
lze z pevné na pevnou vo-
lat za méně než za korunu 
za minutu a mezi účastníky 
stejné sítě dokonce zdarma. 
Pevné linky připojené pro-
střednictvím internetu (VoIP) 
jistě mají před sebou svoji 
budoucnost.

Jako předseda Rady sdru-
žení určitě máte předsta-
vu o jeho vývoji v nejbliž-
ších měsících. Jak by měl 
DOBNET vypadat například 
za rok?

DOBNET bude mít na konci 
roku 2012 o cca 200 až 300 
přípojek k internetu více, bu-
dou zřízeny desítky telefonních 
linek. Kompletně dokončíme 
modernizaci sítě, na všech je-
jích bodech bude možné zřídit 
přípojku do sítě 5.5G. Na regi-
onálním zpravodajském serve-
ru iDobnet.cz přibude denně 
deset i více zpráv. Na více než 
dvou stech veřejně přístup-
ných místech bude možné se 
bezplatně připojit k internetu 
prostřednictvím služby WIFI 
FREE DOBNET. Pokud bude 
štěstí stát při nás, v září před-
stavíme novinku z oblasti me-
diálních projektů DOBNET. 

Děkuji za rozhovor.
Ptal se Jaroslav Mareš

DOSAHUJEME LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ NEŽ 
KOMERČNÍ POSKYTOVATELÉ

Jen málokdy je při výběru člověka zpovídaného 
v rozhovoru tak jasno jako tentokrát. Jedním ze za-
kládajících členů sdružení DOBNET byl Michal Neš-
por. V jeho čele stojí dosud a byl u všeho podstat-
ného, co se v něm kdy dělo. Dnešní rozhovor je tak 
trochu rozjímání mezi spolupracovníky. Přesto ale 
poodhaluje netušené či pozapomenuté.

ŘÍKÁ MICHAL NEŠPOR, PŘEDSEDA RADY SDRUŽENÍ DOBNET, O. S.

Předseda Rady sdružení Michal Nešpor Autor: Jiří Tesař
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INZERCE

KIA SPORTAGE
cena od 419.980,-

KIA RIO
cena od 229.980,-

Auto-Novo-Team s.r.o.
Øevnice, Pražská 670
tel./fax: 257 721 166, 257 721 199
email: prodej@autonovo.cz, servis@autonovo.cz
www.kiarevnice.cz, www.autonovo.cz
Pracovní doba: Po-Pá 7:00-18:00, So 9:00-13:00
 KIA Øevnice Vás nezklame a naše vozy také ne!!! 

DO VYPRODANI ZASOB

VELKE SLEVY
NA SKLADOVA A PREDVADECI VOZILA

az -170.000,- Kc
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Kontakt: V Luhu 509, 252 30 Řevnice Tel. 602 640 640 E-mail: karosarna@revnice.com 
Příjem a výdej zakázek: PO-PÁ 8.00 – 16.30

 karosářské práce pro všechny
 značky vozů

 likvidaci škod s pojišťovnou
 vyřídíme za vás od poškození vozu až 

po jeho celkovou opravu a předání

 zajistíme náhradní vůz, pokud je 
 na něj z pojistného plnění nárok

 karosářské práce i na dvou 
 rovnacích rámech

 lakování nejmodernější technikou

 odtah vašeho havarovaného vozidla  
k nám

 opravy škod způsobených kroupami

 výměny autoskel

 čištění interiéru vozů

 pojištění – Allianz, Uniqa, Kooperativa

 objednávání náhradních dílů AUTO KELLY

 výroba a nalepení reklamních nápisů

OPRAVY
KAROSERIÍ

PŘED
SEZ

ONNÍ S
ER

VIS
 KOL 
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Odpolední klub pro děti nabízí: 

A N G L I Č T I N A
v ZŠ  DOBŘICHOVICE

Pro 5. třídy:
 pondělí 13,45 – 14,30
 středa 13,45 – 14,30

Pro 6. třídy:
 středa 14,45 – 15,30

Pro 7. třídy:
 pondělí 14,45 – 15,30

Cena: 1600,- Kč/pololetí
Kontakt: www.kamoclub.cz

 v Olympia Wellness Všenory

Pravidelné hodiny: Pravidelné hodiny: 
  Pondělí 10.30 – 12.00 (možnost hlídání dětí)
  Čtvrtek 20.00 – 21.15
- Lekce vhodné pro začátečníky i pokročilé- Lekce vhodné pro začátečníky i pokročilé
- dynamická forma jógy, která propojí tělo, - dynamická forma jógy, která propojí tělo, 
  mysl a duši  mysl a duši
Přijďte jógu zažít!Přijďte jógu zažít!

více informací na 

v v OOlOlymymmpipia a WeWeW llllnenesss VVVVšššššššešenonoryry
Kundaliní jóga 

více informací na 

www.ditalyner.cz

InseratDobNet.ai   1   9.1.2012   16:54:07

Odpolední klub pro děti nabízí: 
Příprava pro nástup do školy 
v učebně Sokola Dobřichovice

pondělí  14,30 – 15,30

Kurs je zaměřený na školní zralost. V rámci 
lekcí budou mít děti možnost prostřednictvím 
cvičení, her, pracovních listů a dalších herně 
vzdělávacích prvků zlepšit své schopnosti 

v oblasti grafomotoriky, jemné motoriky, budou 
rozvíjet řeč a slovní zásobu, prohloubí schopnost 
koncentrace a pozornosti a rozšíří své rozumové 

schopnosti. Práce s dětmi bude vedena ke 
zdravému prosazování v kolektivu a podpoře 
vlastní iniciativy při řešení obtížných situací 

v rámci interpersonálních vztahů.

Školné 1500,- Kč
Běh od 6. 2.  do 28. 5. 2012

Kontakt: www.kamoclub.cz



K takovým zajímavým geolo-
gickým útvarům nemáme da-
leko – vydejme se třeba údo-
lím proti proudu Radotínského 
potoka k radotínské cemen-
tárně. Je to paradox současné 
doby – jedno z nejkrásnějších 
a nejtajemnějších míst v okolí 
Radotína s objeveným kelt-
ským opevněním na Hradiš-
ti, návrší hned naproti halám 
závodu, se dnes stalo „chrá-
mem technického božstva“, 
které jako úlitbu hltá stále ti-
síce tun vysoce kvalitních vá-
penců, tvořených miliardami 
zvápenatělých ulit pravěkých 
vodních tvorů, abychom z je-
jich rozemletých pozůstatků 
mohli stavět „chrámy sportu, 
peněz nebo vzdělání“. 

I když vápence kvůli těžbě 
stále ubývá, bílý kámen se tvoří 
i dnes – spadlé větvičky a listy 
se ve zdejších potocích rychle 

obalí travertinem a „zkamení“. 
Že by se v nich ale válely ka-
menné sudy? To se budeme 
muset vydat výše do údolí Ra-
dotínského potoka. Cestou se 
pak můžeme zastavit u několi-
ka „fotogenických“ a z hledis-
ka geologie jedinečných míst. 

RADOTÍNSKÁ SKÁLA
První u silnice ve směru od Ra-

dotína objevíme pozoruhodnou 
Radotínskou skálu, jejíž odha-
lená monumentální struktura 
vápencových usazenin tvoří 
obří bílé desky, nebo nedaleko 
od cementárny malý Ortoce-
rový lom, který nese svoje po-
divné jméno podle pravěkých 
hlavonožců – ortocerů. Jejich 
kuželovité vápenité schránky se 
zde nacházely vrostlé do skalní 
stěny v celých shlucích. Všech-
ny byly také úhledně srovnány 
v jednom směru, jak je sem po-

skládala proudící voda. To po-
sloužilo paleontologům ke zkou-
mání hydrologických podmínek 
v teplém silurském moři.

ČERNÁ ROKLE
Za skutečným unikátem od-

bočíme z Radotínského údolí 
do údolíčka s téměř zlověstným 
názvem – Černá rokle. Dosta-
la jméno podle vápence černé 
barvy, vzniklého usazováním 
temného bahnitého kalu. Černý 
vápenec se ještě v nedávných 
dobách používal na výrobu čer-
ných dlažebních kostek. Sláva 
těchto kostek však přesáhla 
Radotínské údolí díky v nich 
nalezeným unikátním zkame-
nělinám – například dva druhy 
pravěkých ryb se podle míst-
ních prvních nálezů nazývají 
Radotina a Kosorapis.

ZKAMENĚLÉ SUDY
„Ale pojďme dál! To největší 

tajemství, za nímž jsme se sem 
vydali, nejlépe spatříme v celé 
kráse už zdola od silnice na Ko-
soř,“ uvádí Otomar Dvořák, au-
tor knihy Dolní Berounka. „Nad 
námi se objeví příkrý svah se še-
davými jazyky kamenných sutí, 
jakýsi kotel, jehož horní hrana 
je lemována souvislou řadou 
podivných skal, připomínajících 
obrovské sudy. Jeden za dru-
hým vystupují vypouklé sudovi-
té boky z okraje srázu, každý je 
od svého souseda oddělen hlu-
bokou svislou rýhou. Na tělech 
sudů je přitom zřetelně vidět, 
jak jsou poskládány z vodorov-
ných vrstev. Na vzniku těchto 

zvláštních útvarů se zřejmě po-
dílela vodní eroze, přesto nebyl 
dosud odborníky princip vzniku 
‚kamenných sudů‘ přesvědčivě 
objasněn.“ 

„Nahoře na sudovitých úte-
sech se krčí vesnička Kosoř, 
která je prodchnuta atmosférou 
čehosi dávného – když vyšpl-
háte klikatou pěšinkou mezi sutí 
až k prvním domům na okra-
ji srázu, otevře se před vámi 
úžasné panoráma kotliny, sva-
žující se až k Radotínu a k řece 
Berounce. Nález zbytků rozsáh-
lé pravěké osady z doby kno-
vízské (10. století před naším 
letopočtem), důkazy o pozdější 
přítomnosti Keltů, slovanský 
dvorec z 10. století, proměněný 
ve středověkou tvrz a později 
barokní zámeček, a také poutní 
kaple sv. Anny (pravděpodobně 
v místech pohanského obětiště) 
potvrzují, jak obyvatele středu 
Čech odjakživa vábilo toto 
zvláštní místo…,“ uzavírá Oto-
mar Dvořák své vyprávění.

O AUTOROVI
Otomar Dvořák je autorem 

řady dalších zajímavých pub-
likací věnovaných Berounsku. 
Například tituly Po stopách 
českých králů pěšky a na kole, 
Dávnou vodní cestou za ta-
jemstvím zlaté kačice nebo 
Řeka sedmi jmen. S vydava-
telkou a fotografkou Marií Ho-
lečkovou společně připravil 
i druhé doplněné vydání již 
před lety zcela vyprodané pu-
blikace Dolní Berounka.

Marie Holečková
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TIP NA VÝLET

ZA ZKAMENĚLÝMI SUDY DO KOSOŘE 

Zima přeje zvídavým  a také fotografům – odhalí nám třeba architekturu korun stromů, průčelí pozoruhodných 
budov, které je obvykle ukryto za korunami starých lip nebo dubů. Krásu obnažených vrstev pradávných hornin, 
šikmo se vzpínajících k nebi nebo se valících jako obří sudy údolím můžete právě v lednu objevit na prvním zim-
ním výletu. Doprovodí nás Otomar Dvořák, jenž je autorem řady zajímavých publikací věnovaných Berounsku.

PRO FOTOGRAFY A GEOLOGY AMATÉRY

Od Černé rokle směrem ke zkamenělým „sudům“ Autor: M. Holečková

PROČ: nový pohled na okolí

INFO: knihu zakoupíte v kanceláři DOBNET  
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POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ | 800 210 210

Výhodné půjčky 
na bydlení

Finanční centrum 
Poštovní spořitelny Kladno
Poděbradova 552, Kladno
Tel: 312 256 212–214, 
E-mail: fc.kladno@postovnisporitelna.cz

•  U’ ty pro každého
•  Spo ení a investice
•  Služby pro živnostníky

•  Hypotéky
•  Bankomat
    24 hodin

 

Finanční centrum 
Poštovní spořitelny Příbram
náměstí T. G. Masaryka 3, Příbram
Tel: 318 474 111–13, 
E-mail: fc.pribram@postovnisporitelna.cz

222 03 Era inz_text 180x265.indd   1 5.1.12   9:59
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 KOLÁČE
Z připraveného těsta bylo upečeno 680 koláčů. Z odkrojků při 
tvarování tří koláčů lze vyrobit jeden nový koláč. Kolik koláčů 
lze upéci z celého původního těsta?

 ČÍSLO
Součet dvou čísel se rovná jejich součinu. Jedno číslo je dvakrát 
větší než druhé. Jaká to jsou čísla?

 HODINY
Manželka se ptala muže, v kolik odcházel z hospody. Ten říká: Kdy-
by bilo ještě jednou tolik hodin na věži a ještě k tomu polovina toho 
a ještě sedm úderů, bylo by poledne. V kolik muž odcházel z hos-
pody? Uvažujte, že hodiny bijí jen celé hodiny a jen počet hodin.

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Hodiny: Je 18:00 hodin. Cyklisté: 54 km. Váhy: 100 g: 81 + 27 
a 8 + zboží, 1000 g: 729 + 243 + 27 + 1 a zboží, 500 g – jde pouze 
s rozdílem 1 g: 729 + 27 a 243 + 8 + 3 + 1 a zboží.

MALUJEME PO SÍTI JE MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ČRo

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

… přijímá děti i v průběhu roku.

Vylosovaný výherce:
Eva Sauerová, Černošice

Vylosovanému výherci gratulujeme! Výhru je možné si vyzved-
nout nejpozději do 31. 1. 2012 v kanceláři DOBNET, o. s.

SOUTĚŽ  O NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, 
a to nejpozději do 28. ledna 2012.

Tři vylosovaní výherci obdrží zdarma nástěnný kalendář 
s ilustracemi z minulých ročníků soutěže Malujeme po síti.

Za každý správný výsledek uvedených kvízů zaslaných spo-
lu s tajenkou se násobí šance při losování výhry v soutěži.

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uved-
li také svoji plnou poštovní adresu. Děkujeme.

Cenu do soutěže věnoval webik.rozhlas.cz

Malujeme po síti 2012

Ztvárněte nápady 
a činy, které sehrály 
ve vývoji světa  
významnou úlohu.

Více na adrese

NÁPADY, KTERÉ 
ZMĚNILY SVĚT
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Pevná linka bez paušálu

 při přechodu možnost zachování 
dosavadního čísla

 minuta volání do pevné sítě za 0,94 Kč

 minuta volání do mobilních sítí za 4,15 Kč

Informace z regionu
měsíčník DOBNET Zpravodaj
zdarma do 5500
schránek

regionální 
informační 
portál
www.idobnet.cz

Vysokorychlostní 
internet bez starosti  
o přípojku

 kompleletní přípojka za 1490 Kč 
včetně ě práce technika

 o přípojkjku se staráme bezplatně, 
včetně ooprav a výměn

 základní ttarif pro nenáročné 
už za 1900 Kč měsíčně

 vysokorychhlostní 
internet
bez omezenní 
od 330 Kč
měsíčně

DOBNET – vysokorychlostní internet, 
bezkonkurenční volání a informace z vašeho okolí

Bližší informace na www.dobnet.cz, na infolince 277 001 111, nebo na info@dobnet.cz
Mobilní volání poskytuje svým členům občanské sdružení Červená myš.cz, o.s., nabídka 
členství platí pro klienty DOBNET s tarifem Home a vyšším.

www.dobnet.cz
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Bezkonkurenční  
mobilní volání

měsíční paušál jen 150 Kč 

zdarma neomezené volání členům rodiny
a přátelům

minuta volání do sítě Vodafone jen za 1,44 Kč 

minuta volání do ostatních a pevných sítí  m
en za 1,92 Kčjej

textová zpráva za 1,20 Kč

 při přechodu možnost zachování
dosavadního čísla zdarma


