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plnění povinné školní docházky dětí 
s místem trvalého pobytu na jejím 
území. Obec stanoví podle § 178 odst. 2 
školského zákona školské obvody 
spádové školy. Do spádové školy jsou 
přednostně přijímáni žáci s místem 
trvalého pobytu v příslušném školském 
obvodu, a to do výše povoleného počtu 
žáků. Zákonný zástupce žáka může 
pro žáka zvolit jinou než spádovou 
školu. Žák však nemusí být přijat. 
Důvodem nepřijetí je především 
naplnění nejvyššího povoleného 
počtu žáků školy. 
Příkladem takového postupu může být 
pro svoji kvalitu vyhledávaná základní 
škola v Černošicích (mj. má kapacitu 
710 žáků). Už v loňském školním roce 
se dalo konstatovat, že příliv žáků z  
nespádových oblastí se poněkud zasta-
vil. V žádném případě to nebylo tím, že 
by rodiče z okolních obcí tuto školu 
nevyhledávali. Právě naopak. Ale vzhle-
dem ke kapacitní možnosti a na základě 
doporučení města přijímala škola jen 
žáky s trvalým pobytem v Černošicích a 
dále pak žáky ze spádových obcí.  
 
Otázka na závěr 
Region dolní Berounky se v posledních 
letech stal velmi atraktivní pro bydlení, 
směřovaly sem a nadále se stěhují 
v hojném počtu mladé rodiny s dětmi 
nebo děti očekávající. Budou mít tyto 
děti, respektive jejich rodiče, možnost 
vybrat si školu podle svého přání?   (bt) 
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Třebaže se může zdát doba 
začátkem února dosti netradiční pro 
téma „Základní školy a školky“, 
opravdu tomu tak není. Vezměme 
v úvahu fakt, že probíhají zápisy do 
prvních tříd a také školáci ve věku 
kolem 15 let finišují rozhodování o 
svém budoucím povolání či studiu. 
A co se školek týká, velkou událostí 
v polovině ledna letošního roku bylo 
otevření nové mateřské školy v Le-
tech, jejíž kapacita významně posílila 
snižující se možnosti školek v regionu 
absorbovat vzrůstající počet předškol-
ních dětí. 
V tomto článku bych se chtěla zamyslet 
nad nabídkou základních škol na dolní 
Berounce, jejich kapacitou i prezentací a 
komunikací směrem k zájemcům o 
vzdělání v dané škole. To vše z hlediska 
místního obyvatele a také rodiče, který 
se snaží pro své děti zprostředkovat co 
nejkvalitnější vzdělání. 
Pokud se snažím zjišťovat cokoli o škole 
či školce, první místo, kde hledám, je 
Internet. Zákon č. 561/20004 Sb. 
ukládá škole povinnost vypracovat své 
vnitřní hodnocení. Toto hodnocení se 
stává součástí výroční zprávy, kterou 
školy, pokud provozují své webové 
stránky, na Internet vystavují. 
Ve výročních zprávách školy nebo v její 
autoevaluaci lze najít stěžejní informace 
o kapacitě školy, jejím vybavení, vzdělá- 

Vážení čtenáři, 
 
dle liturgického kalendáře před pár dny 
začalo období předvelikonočního půstu, 
kdy by lidé měli být zdrženliví v uspo-
kojování požadavků svého těla (pod 
kterými si často představujeme přede-
vším požitek z jídla) v očekávání veliko-
nočních svátků. DOBNET zpravodaj, 
který právě otevíráte, jakoby se však 
ještě vracel k masopustu a jeho 
hodování, a to nejen reportáží ze Zadní 
Třebaně, ale symbolicky i svou „vypa-
seností“ - poprvé ve své historii vám 
přináší plných šest stran článků, 
rozhovorů a reportáží. Dočtete se v něm 
nejen o světě počítačů, který byl ve 
středu zájmu zpravodaje v minulosti, ale 
v několika nových rubrikách též o dění 
v mikroregionu Dolní Berounka.  
Vše jsme se pokusili uspořádat novým 
způsobem tak, aby pro vás byl zpra-
vodaj přehlednější, čtivější a zajíma-
vější. Snad vám jeho nové složení přijde 
k chuti, a to nejen v současném postním 
období.                   Kateřina Ostatnická 

vacích plánech a mimoškolních aktivi-
tách. Kromě toho i spousty statistických 
ukazatelů o výsledcích současných žáků 
a jejich dalšího pokračování v násled-
ném vzdělávání. 
Pokud základní či mateřská škola své 
stránky nemá, jsou jiné možnosti, jak o 
sobě může informovat a tím na sebe 
upozornit – prostřednictvím médií (ZŠ 
v Zadní Třebani či v Osově pravidelně 
uveřejňují zprávy o svých školních či 
mimoškolních aktivitách například 
v Našich novinách), pořádáním kultur-
ních akcí (např. letovská školka pořádá 
každoročně Divadelní pouť) a také 
samozřejmě tím, jakou má pověst. 
Osobní návštěva školy či školky pak 
dokresluje celý dojem získaný „na 
dálku“. Pokud škola hlásá, že její filozofií 
je být veselou a barevnou, pak asi 
překvapí, když interiéry na návštěvníka 
promlouvají šedivou barvou. Jinak 
působí prostory vymalované, s obrázky 
či jinými výtvory dětí nebo dospělých. 
Při výběru základní školy či školky se 
kromě kvality bere samozřejmě v potaz i 
její dosažitelnost, což nemusí být pouze 
otázka rodičovského autoparku, ale také 
obcí a jejich smluv s případným posky-
tovatelem autobusové obsluhy. 
 
Omezení výběru školy 
V § 178 odst. 1 školského zákona je obci 
uložena povinnost zajistit podmínky pro 

                  Masopust v Zadní Třebani, více na straně 3
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karnevale. 
První vystoupení v novém roce to 
nebylo, kdepak. Stihli jsme hrát už asi 
desetkrát, mimo jiné dva dny v Brně na 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour, 
na stylových posezeních v Teplé a 
Dolních Chabrech, také na masopustech 
v Bratřínově i Svinařích a tak dále. 
 
Jaké jsou Vaše (coby kapelníka) 
plány pro letošní rok, který by měl 
být rokem originality i spousty 
příležitostí? 
Plánů máme na letošek spoustu. Čeká 
nás hodně zajímavých vystoupení - 
budeme hrát v Českých Budějovicích na 
oslavách koněspřežné dráhy do Lince, 
na vinobraní ve Znojmě, chystáme 
účinkování v pivovaru Dalešice, kde se 
natáčely Postřižiny, pojedeme do 
Bzence, Nepomuku, Neratovic, Štětí... 
Moc se těšíme na hraní v parních 
vlacích, už teď víme, že se starou 
mašinkou svezeme minimálně dvakrát, i 
na premiérové účinkování v pražské 
historické tramvaji, které nás čeká 
14. června. Stejný den budeme hrát na 
Staroměstském náměstí v Praze na 
oslavách  výročí  založení Klubu Českých 
turistů. No a to nejzajímavější jsem si 
nechal na konec  –  v  červenci pokřtíme 

 
 
novou, už třetí desku, kterou jsme před 
koncem roku dotočili v plzeňském studiu 
Českého rozhlasu. Zůstáváme věrni 
našemu kraji - první CD se jmenovalo 
„Na tý stráni nad Třebání“, druhé „Ten 
letovskej most“, to nejnovější ponese 
název „Svinařskej zámek“. Když se 
nestane nic nepředvídaného, vyrazíme 
na přelomu srpna a září účinkovat do 
Itálie. 
 
A na závěr - jakou písničku máte 
nejraději? 
Je jich víc, všechny lidové či zlidovělé.  
Z těch staropražských je to třeba Po 
Palackým mostě vedou koleje či Vlak 
jede krajinou, z jihočeských, které mám 
také moc rád, Namluvil jsem si děvčátko 
hezký nebo Na turecké pusté pláni. 
Děkuji za rozhovor!                       (bt) 
 

 ROZHOVOR – S MILOSLAVEM FRÝDLEM 

Miloslav Frýdl, kapelník staro-
pražské hudební skupiny TŘEHUSK, 
novinář, který stojí se svými přáteli 
za vydáváním nezávislého pobe-
rounského občasníku NAŠE NOVINY 
v dolním Poberouní a zčásti na 
Podbrdsku (od Černošic po Karl-
štejn, Liteň, Svinaře atd.), scéná-
rista, režisér, producent (mj. loňské 
uvedení muzikálu Noc na Karlštejně, 
kde společně hráli řevničtí ochotníci 
s profesionálními herci). Tím výčet 
ale nekončí, třeba začíná. 
Rozhovor s ním je tentokrát o 
kapele, hraní a písničkách. 

 
S TŘEHUSKEM jste vyhrávali po celý 
víkend na masopustu v Zadní 
Třebani. Je to první vystoupení 
kapely v novém roce, nebo jste už 
stačili nějaké koncerty absolvovat i 
v lednu? 
Máte pravdu, třebaňský masopust byla 
pořádná šichta. V sobotu jsme začali 
v deset dopoledne a skončili v půl 
jedenácté v noci. Hráli jsme na návsi 

v rámci masopustního programu, v prů-
vodu maškar obcí i na večerním 
posezení.  A  aby toho nebylo málo  –  
v neděli  jsme vyhrávali dětem  na jejich 

CZECH POINT 
Praha – Czech POINT, kontaktní místo 
s krkolomným názvem Český Podací 
Ověřovací Informační Národní Terminál 
(POINT), byl 8.1.2008 otevřen v budově 
Krajského úřadu Středočeského kraje 
v pražské Zborovské ulici. Umožňuje 
zájemcům vyřídit na jednom místě více 
úkonů – získat výpis z rejstříku trestů, 
z rejstříku obchodního či živnostenského 
a do budoucna i zjistit, kolik jako řidiči 
nasbírali trestných bodů za přestupky. 
 
ZPRÁVY POLICIE 
Dobřichovice – Město Dobřichovice 
jedná s Černošicemi a Mníškem pod Brdy 
o možném uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytování služeb Městské 
policie pro město Dobřichovice. 
V Dobřichovicích byla městská policie 
zrušena obecně závaznou vyhláškou 
k 1.1.2008. 
 
DĚTSKÝ DŮM 
Mořina – Od poloviny ledna letošního 
roku provozuje místní občanské sdružení 
Mořiňák Dětský dům. Těžištěm jeho 
současných aktivit jsou pravidelné krouž-
ky a klubové činnosti pro děti i dospělé. 
Dále se připravují akce jako např. kurz 
první pomoci pro rodiče, dětský karneval 
nebo divadélko, beseda o historii Mořiny 
nad dobovými fotografiemi či burza 
dětských potřeb apod. Provoz dětského 
domu velkoryse hradí obecní úřad. 

 
ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD 
V průběhu ledna a února probíhaly zápisy 
do prvních tříd škol nejenom v našem 
regionu. 
V Černošicích přišlo k zápisu 95 dětí, 
tamní ředitel uvažuje o otevření 4 
prvních tříd. V Dobřichovicích přišlo 
k zápisu okolo 70 budoucích žáčků, tady 
budou zřejmě otevřeny první třídy tři. 
Ale i v ostatních obcích dochází k nárůstu 
počtu budoucích prvňáčků. – Ve 
Všenorech budou mít první třídu 
v počtu 20 žáků, loni se jich hlásilo 15. 
V Zadní Třebani je k zápisu přihlášeno 
15 dětí.  
Řevnice mají náhradní termín zápisu 
13.2., nicméně u zápisu bylo 44 dětí a na 
náhradní termín jsou přihlášeny dvě. 
V Litni přišlo 24 dětí, 4 z nich mají 
zažádáno o odklad, tady bude otevřena 
jedna první třída. 
V Karlštejně jsou zapsány 4 děti, které 
přijdou v září do první třídy. Zůstane zde 
tedy zachována malotřídka, kde jsou 
vytvořeny dvě třídy - společně se učí děti 
1. a 2. třídy a 3., 4. a 5. třídy. Starší děti 
převážně dojíždí do školy do Berouna. 
Do osovské školy, kam dojíždějí napří-
klad děti ze Všeradic, přišlo na zápis 
prvňáčků 14 dětí. 
 
VÝMĚNA ŘEDITELE ZŠ ŘEVNICE 
Řevnice - K 1. 2. 2008 nastoupila na 
místo pověřené ředitelky základní školy 
Řevnice Štěpánka Rajchlová. 
 

 
 
ZAŘÍZENÍ PRO VÁŽENÍ VOZIDEL 
Zlatníky - 5. 2. 2008 bylo za přítomnosti 
hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra 
Bendla představeno zařízení pro vážení 
vozidel. Jde o první zařízení na světě, 
které dokáže zjišťovat hmotnost vozidel 
za jízdy a automaticky pořizovat 
fotodokumentaci přetížených vozidel. 
Díky nepřetržitému provozu bez potřeby 
lidské obsluhy nabízí vyšší preventivní 
efekt než namátkové kontroly. 
V následujících zhruba třech měsících 
bude zařízení v pilotním provozu, který 
ověří jeho fungování v praxi. 
                   
 
STĚHOVÁNÍ ÚŘADU OSSZ 
Praha - Ve dnech 11. - 14. 3. 2008 
proběhne stěhování Okresní správy so-
ciálního zabezpečení Praha – západ  do 
nového sídla  v ulici Sokolovská 855/225, 
3. patro, 190 00  Praha 9 (metro B – 
Vysočanská). 
V těchto dnech bude OSSZ Praha – 
západ pro veřejnost zcela uzavřena.  
Telefonické spojení po dobu stěhování 
bude omezeno, kontakt do nového sídla 
bude od 12.3.2008 na tel. č. 284005301 
– sekretariát OSSZ.  
Od pondělí 17. 3. 2008 začne na OSSZ 
Praha – západ plný provoz dle standard-
ních úředních hodin. 
Číslo účtu pro odvod pojistného na OSSZ 
Praha – západ  se nemění.    (bt) 
 

 CO SE DĚJE v regionu 
 ……LETEM SVĚTEM……. 
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Zatímco někteří pejskové mlsně obíhali 
stoly hodujících, jiní předváděli své 
maškarní modely. Duo „cikánská svatba“ 
si domů odneslo titul nejlepší zvířecí 
maska letošního masopustu. 

 
 
Mezitím se na návsi vystřídala celá řada 
účinkujících: po TŘEHUSKU zde měl 
premiéru soubor Proměny, po něm 
zahrály a zazpívaly Notičky… 

 

Masopustní veselí a hodování na zadno-
třebaňské návsi začalo v 10 dopoledne - 
všechny návštěvníky již z dálky vítaly 
písně skupiny TŘEHUSK... 

 
 
...a vůně zabijačkových hodů. U stolů 
s ovarem se také hned vytvořila 
dlouhatánská fronta. 

 

 
Dobřichovice Cestovatelská beseda 
K. Wolfa o Barmě, 19 hod., Fürstův sál 
Lety Masopust, 13,45 hod., náves 
 
Neděle 17.2. 
Černošice Dětské filmové představení 
Asterix a Vikingové, 16 hod., Club Kino  
Dobřichovice Pohádka Palečkovy 
příhody v podání Divadélka bez opony, 
15 hod., Fürstův sál 
Řevnice Vítězný únor Jana Buriana 
(pořad vzpomínek na dobu před 
listopadem 1989 s dobovými písněmi), 
18 hod., sál Zámečku 
9        1                3 
Čtvrtek 21.2. 
Černošice Taneční desetiminutovka 
s Annou Vintrovou, 20 hod., Club Kino 
 
Pátek 22.2. 
Černošice Experimentální divadelní 
představení souboru HANDA GOTE + 
koncert B4, 20 hod., Club Kino 
 

MASOPUSTNÍ VESELÍ V ZADNÍ TŘEBANI 

Sobota 23.2.  
Černošice Vesnická taneční párty s DJ. 
Bundou a DJ. Vóďou, 20 hod., Club Kino 
 
Neděle 24.2. 
Lety Dětský karneval, 14 hod., sál OÚ 
 
Čtvrtek 28.2. 
Dobřichovice Koncert skupiny Žalman 
a spol., 20 hod., Fürstův sál 
 
Pátek 29.2. 
Černošice Soutěžní hudební přehlídka 
mladých kapel ŠIBA MUSIC CHANCE, 
20,30 hod., Club Kino  
 
Celý měsíc 
Řevnice Výstava Eva Melo fotí 
Kolouchův sen, galerie Salon No. 1 paní 
Bartákové, Modrý domeček 
Kino v Řevnicích v lednu a únoru 
nehraje.    (ko) 
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ZA KULTUROU v únoru 

 
Pátek 8.2. 
Černošice Koncertně-taneční večer se 
skupinou Dum Doobie Doobie Band, 
20,30 hod., Club Kino  
 
Sobota 9.2.  
Radotín Radotínský bál, 19,30 hod., 
sokolovna 
Černošice Koncert skupihy G – bod, 
20,30 hod., Club Kino 
Dobřichovice Koncert skupiny PKS, 
20 hod., Fürstův sál 
Řevnice Masopustní pohádka v podání 
divadla Kapsa, 15 hod., sál Zámečku 
 
Pátek 15.2. 
Černošice Koncert skupiny TLESKAČ – 
PILSNER SKA ORCHESTRA, 20,30 hod., 
Club Kino 
 
Sobota 16.2. 
Černošice Taneční zábava s kapelou 
Bufallo Bill, 20,30 hod., Club Kino 
 

„Masopuste, Masopuste, kolikpak břich jsi naplnil, kolikery střevíčky 
protančil, kolik panen pod čepec dal?“ I takto se ptali řevničtí ochotníci na 
zadnotřebaňské návsi, když zde v sobotu 2. února symbolicky pochovávali 
Masopusta a předávali vládu vychrtlému Půstu. Ten sice jejich pozvání 
k panování přijal, přitom ale dobře věděl, že jeho období správně začíná až 
Popeleční středou, a tak celý první únorový víkend shovívavě přihlížel 
veselí, zabijačkám, tancovačkám, svatbám i maškarním průvodům nejen 
v Zadní Třebani, ale po celé zemi. V našem kraji přitom právě zadno-
třebaňský masopust patří k nejvyhlášenějším (však se koná již od roku 
1990), a proto vám z něj přinášíme krátkou fotoreportáž. 
 

Po vystoupení řevnických ochotníků už 
nastal čas pro očekávaný maškarní rej a 
oceňování nejlepších masek. Hlavní cenu 
v kategorii dospělých převzal pár 
Křemílek a Vochomůrka. V dětské 
kategorii se nejvyššího ocenění dostalo 
masce Dalmatin. 

 
 
Krátce po poledni muzikanti sebrali své 
nástroje, medvědář medvěda, děti 
vyskákaly na vůz koňského spřežení 
Jany Červené (na fotce oceněná 2. nej-
hezčí dětská maska)... 

 
 
...a celý průvod vyrazil na procházku po 
Zadní Třebani, kde jej v mnoha vratech 
očekávalo bohaté masopustní pohoštění.  
Večerní posezení ve Společenském 
domě a nedělní dětský karneval udělaly 
za letošním zadnotřebaňským masopus-
tem tradiční tečku.         (foto a text ko) 

KULTURNÍ PŘEHLED 
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TURISTICKÉ zajímavosti 

 
CHKO Český kras 
Krajem dolní Berounky bývá obvykle 
označována oblast podél toku řeky od 
Berouna po její pražský soutok 
s Vltavou. Významná část tohoto území 
je součástí chráněné krajinné oblasti 
Český kras, zbytek s Českým krasem 
těsně sousedí. Rubriku o zajímavostech 
kraje tak snad ani nelze začít jinak než 
stručným představením Českého krasu. 
 
V knize Chráněná území ČR 1 (1996) se 
dočteme, že Český kras představuje 
„největší vápencové území v Čechách se 
zachovalými společenstvy teplomilných 
dubových a dubohabrových lesů, 
s mnoha druhy rostlin a živočichů jinde 
vyhubených nebo silně ohrožených. Pro 
řadu druhů rostlin a z živočichů 
především hmyzu a měkkýšů jediné 
výskytiště v Čechách.  
K ochraně mimořádných hodnot bylo 
vyhlášeno 18 přírodních rezervací (PR) a 
přírodních památek (PP) o celkové 
výměře 2702 ha, z toho 6 v kategorii 
národní (NPR/NPP).“  
 
A které přírodní památky to jsou?: NPR 
Karlštejn, NPR Koda, PR Tetínské skály, 
PR Vyškov, PR Karlické údolí, PR Kulivá 
hora, PR Radotínské údolí, NPP Zlatý 
kůň, PP Lom na Kobyle, NPP Klonk, PP 
Lom u Kozolup, NPP Černá rokle, PP 
Špičatý vrch – Barrandovy jámy, PR 
Kaplice, PR Staňkova, PP Zmrzlík, NPP 
Kotýz a PP Hvížďalka.  
 
Nejen uvedená místa společně 
navštívíme v příštích vydáních 
zpravodaje…                  (text a foto ko) 
 
 

Co nás to sem vlastně láká? Zvláštní 
romantika řeky sevřené mezi skálami? 
Magičnost brdských lesů a Českého 
krasu? Množství rostlin a živočichů, kteří 
ještě stále považují okolí Berounky za 
svůj domov? Významné kulturní památ-
ky? Anebo onen zvláštní patriotismus lidí 
žijících v této oblasti, který lze vycítit 
nejen z  pořádaných kulturních a spole-
čenských akcí? 
 
Ať tak či tak, důležité je, že zde stále 
nacházíme to, co hledáme. Tato nová 
rubrika DOBNET zpravodaje by vám 
ráda pomohla nalézat stále nová a nová 
místa, která stojí za to navštívit, která 
stojí za to ukázat svým blízkým, pro 
která stojí za to tady žít.  
Rádi bychom vás postupně zavedli na 
zajímavá místa, která nepatří k „vyhlá-
šeným“ turistickým destinacím, a přesto 
nám mají mnoho co nabídnout – ať již je 
stvořila sama příroda, anebo člověk svou 
činností. Přijměte naše pozvání na 
toulání se po kraji dolní Berounky, které 
dnes otevřeme krátkým přehledem míst 
výjimečného přírodního významu.    

            

 

 
 
Údolí dolní Berounky patří již věky 
k nejmalebnějším zákoutím české 
krajiny, k oblastem, které si 
neustále získávají srdce svých 
obyvatel i návštěvníků. Bylo tomu 
tak zřejmě již v pravěku, od kdy lze 
vysledovat nepřetržité osídlení 
tohoto kraje.  
 
Očividně tomu tak bylo ve středověku, 
kdy si přemyslovci zvolili Tetín za jedno 
ze svých správních středisek a 
především kdy dal Karel IV. vystavět 
Karlštejn, reprezentativní sídlo římského 
císaře a českého krále. Zámeček v Litni 
nám připomíná, že tento kraj 
vyhledávala umělecká elita národa i 
v 19. století, zatímco vily v Černošicích a 
Dobřichovicích potvrzují jeho oblibu 
v první polovině století minulého.  
 
Avšak ani v dnešní době, kdy jsme 
koňská spřežení vyměnili za rychlé 
automobily a kdy umíme během krátké 
doby postavit most či prorazit tunel 
téměř kamkoliv, neztrácí sevřené údolí 
Berounky se svou dráhou a několika 
menšími silnicemi kouzlo přitahující 
množství návštěvníků i lidí, kteří se zde 
chtějí usadit.  
 

následujících kritérií: 
1. Kvalita obsluhy 
2. Čistota prostředí 
3. Kvalita a chuť jídla 
4. Cenové rozpětí 
5. Celková atmosféra 
 
Každé kritérium může dostat od 1 do 5 
bodů, tedy čím více bodů, tím lepší 
hodnocení. Takže nejvyšší celková 
známka může být 25. 
K tomu přidáme informace o zvlášt-
nostech, na které narazíme, na 
specifika, jež mohou být pro výběr velmi 
důležitá, jako například možnost pose-
zení v zahrádce za příjemného počasí,  
kuřácké či nekuřácké prostředí, možnost 
zabavení dětí v době jídla či přijímání 
platebních karet atd. 
 
Abychom se se svým hodnocením vešli 
na poměrně malé místo, které nám 
zpravodaj poskytuje, rozhodli jsme se 
používat následující piktogramy: 

4.   

DOLNÍ BEROUNKA – KRAJ, KDE STOJÍ ZA TO ŽÍT 

Ze své vlastní zkušenosti vím, že při 
plánování výletů po okolí nebývá prvotní 
otázkou: „kam na oběd“? Ale pokud se 
chceme vydat na nějaký delší výlet, 
který zabere alespoň půlku dne, tak 
určitě přemýšlíme, aby po cestě byla 
nějaká příjemná restaurace nebo 
hospůdka, kde bychom se mohli zastavit 
a nabrat novou energii. Takže ve finále 
to vypadá, že si náš cíl cesty volíme 
podle lokalizace námi oblíbené hospody. 
Takže jsme opět u toho – KAM 
VYRAZÍME NA OBĚD? 
V našem kraji, ať přímo u Berounky 
nebo po obou jejích březích výše do 
kopců, najdeme dostatečné množství 
restaurací a jim podobných zařízení. Liší 
se vybavením, druhem kuchyně, který 
nabízí, prostředím a atmosférou a také 
větší či menší ochotou obsluhy vyhovět 
našim přáním. 
Na tomto místě bychom chtěli 
pravidelně přinášet postřehy z návštěv 
restauračních zařízení, hodnotit je podle 
 

 Parking  

 Se psem 

 Nekuřáci  

 Platební karty  
 Zahrádka  

 Výborné pivo  
 
Také bychom rádi oslovili všechny, kdož 
by chtěli na tomto zajímavém „projektu“ 
spolupracovat s námi, ozvěte se, napište 
svoji zkušenost s restauracemi v našem 
okolí, podělte se o své kulinářské zážitky 
s ostatními. 
Čím více bude hodnotitelů, tím 
objektivněji se nám podaří vykreslit 
obrázek o úrovni našich restaurací. 
Děkuji! 
E-mailový kontakt: 
barbora.tesarova@dobnet.cz          (bt) 
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AKTUALITY Z DOBNETU 

ČASTO SE NÁS PTÁTE… 

CO JE AGREGACE 1:20?  
Slovo „agregace“ je v tomto případě 
chápáno jako sdílení přenosového 
pásma více uživateli ve skupině, jinými 
slovy – sdílené připojení. Číselná 
hodnota uvedená v příkladě (1:20) 
udává počet uživatelů sítě dělících se o 
danou rychlost připojení. Ve skupině je 
tedy kapacita rozdělena rovnoměrně 
mezi právě komunikující účastníky.  (br)    

 3

CENÍK SLUŽEB SÍTĚ DOBNET V NOVÉM 

Rada sdružení na svém 13. zasedání 
na konci ledna schválila mimo jiné 
také nový Ceník služeb sítě DOBNET. 
Jeho změny nejsou až tak zásadní, 
není třeba se obávat nesmyslného 
zdražování služeb.  
Změny lze rozdělit do 4 oblastí – 
aktivační poplatky, bezplatné služby, 
upomínky a slevy. Pojďme se na 
jednotlivé změny podívat blíže. 
 

 
 
První změnou je zrušení aktivačního 
poplatku. Aktivační poplatek byl 
účtován ve výši 1,- Kč a neměl 
v současné době už žádný význam. 
V minulosti byly v ceníku dva aktivační 
poplatky a naposledy zrušený, aktivační 
poplatek NEW, byl jakousi protiváhou 
aktivačního poplatku 2005.  
Další změnou je zrušení poskytování 
bezplatných služeb. Bezplatné služby 
jsme zrušili na návrh našeho právního 
oddělení, které nás v této souvislosti 
upozorňovalo na možné budoucí problé- 

my s finančními úřady. Z toho důvodu 
jsme u všech původně bezplatných 
služeb zvolili symbolickou částku 1,-  Kč 
měsíčně, která v podstatě zachovává 
myšlenku téměř bezplatné služby. Pokud 
pomineme speciální tarif PARTNER, 
který je určen, jak už název napovídá, 
pro námi vybrané spolupracující 
partnery, potom by jistě zasloužilo 
zmínit se krátce o tarifech Senior a 
ZTP. 
Pro využívání těchto nových tarifů musí 
mimo zaplacení symbolické měsíční 
částky uživatel splnit vybrané podmínky. 
Tarify se v podstatě liší cílovou skupinou 
uživatelů, pro které jsou určeny – u ta-
rifu ZTP musí uživatel doložit platný 
průkaz ZTP nebo ZTP/P, u tarifu Senior 
musí uživatel vhodným dokladem doložit 
věk převyšující 70 let. 
Další podmínky jsou pro oba tarify dále 
shodné – připojení pouze 1 počítače, 
smlouva na dobu určitou v délce trvání 1 
rok a podpis čestného prohlášení o vý-
hradním využívání služby pro vlastní 
potřebu. 
Právě toto čestné prohlášení bude 
možná nejrozporuplnější částí nových 
podmínek tarifů – stanovuje totiž 
relativně vysokou smluvní pokutu za 
zneužívání tarifu dalšími osobami. 
Nicméně je třeba si uvědomit, že tarif je 
skutečně určen uživatelům, kteří jsou 
nějakým způsobem znevýhodněni oproti 
ostatním, a nikoli těm, kteří mají ve 
společné domácnosti například dědečka, 
který za ně pouze formálně podepíše 
smlouvu. 

Třetí změnou v ceníku je zavedení 
poplatku Post za odeslání tištěné 
upomínky za nehrazení služeb sítě. 
Cena za tuto službu byla stanovena na 
50,- Kč za jeden úkon a zahrnuje admi-
nistrativní práce a poštovní poplatek.  
Poslední změna sleduje spolupráci 
DOBNET, o.s. a společnosti IMPERIUM 
TV, s.r.o. 
Sleva DOBNET TV Bonus je určena pro 
uživatele, kteří využívají současně jak 
služeb sítě DOBNET, tak služeb 
IMPERIUM TV. Celková úspora pro tyto 
uživatele dosahuje 40,- Kč měsíčně, 
z toho slevu 20,- Kč poskytuje ze svých 
tarifů DOBNET, o.s., a 20,- Kč slevu ze 
svých tarifů společnost IMPERIUM TV, 
s.r.o. Bližší informace o službách příjmu 
TV signálu prostřednictvím zmíněné 
společnosti najdete v inzertní části 
našeho zpravodaje.                       (mn)    
 

ROZHOVOR – S BLANKOU BARÁŠKOVOU 

Tentokrát jsme požádali o rozhovor 
Blanku Baráškovou, hlavní účetní 
sdružení DOBNET, o.s. Zastihli jsme 
ji těsně před odchodem z kanceláře 
spěchající na jednání na finančním 
úřadu. 
 
Dobrý den, Blanko, jen pár otázek 
pro DOBNET zpravodaj, prosím. Jak 
vlastně dlouho pracujete pro 
DOBNET a jak původně spolupráce 
vznikla? 
Pro sdružení DOBNET pracuji od jeho 
vzniku, tedy od roku 2003. Původně šlo 
o malé sdružení několika nadšenců, já 
jsem pracovala pro jednoho z nich, tady 
někde byl začátek spolupráce.  
 
Můžete krátce zhodnotit, jak se 
změnila práce v počátcích spolu-
práce a dnes? 
Rozdíl je velký, zejména v aktivitách 
sdružení, které se výrazně rozšířily, 
služby jsou na mnohem vyšší úrovni, 
členská a uživatelská základna se stále 
rozrůstá a celkový přístup sdružení ke 
klientům je profesionální jako v každé 
jiné firmě.  

Někdy nostalgicky vzpomínám na 
začátky, kdy byla registrována sotva 
stovka členů … 
 
A co dnes vidíte jako největší 
problém k řešení v naší organizaci? 
Mojí noční můrou jsou platby členů a 
uživatelů, které stále nepřicházejí tak, 
jak mají, a stále v určitém procentu 
obsahují věcné chyby. Účetní potřebuje 
mít údaje jasné, proto uvedené chyby 
komplikují práci nejen mně, ale i 
ostatním pracovníkům sdružení. Naštěstí 
je v chodu nový systém na sledování 
plateb klientů, tak věřím, že noční můry 
ustanou. 
 
Poslední otázka – účetnictví asi není 
moc záživná záležitost, máte 
nějakou veselou příhodu ze své 
práce? 
To je předsudek. Účetnictví není nuda, 
je to jako luštění SUDOKU, nakonec 
musí všechno klapnout, jinak je někde 
chyba, výsledek je špatný a začíná se 
znovu… Často se pobavím na úřadech. 
Ale abych se nedotkla někoho ze svých 
klientů, tak jedna „účetní“ anekdota: 
    

 
 
Špičky ve svých oborech dostaly na 
konferenci záludný dotaz: „Kolik je 
2x2?“ Strojař vytáhl logaritmické 
pravítko, chvíli s ním laboroval a pak 
říká: „Je to 3,99.“ Fyzik nahlédl do 
tabulek, vložil problém do svého 
počítače a po chvíli oznamuje: „Výsledek 
leží mezi 3,98 a 4,02.“  
Matematik se chvíli soustředí a nevnímá 
vůbec nic okolo a pak praví: „Odpověď 
nevím, ale jsem si jist, že existuje.“ 
Filozof: „Co tím myslíte: 2x2?“ Logik: 
„Prosím, definujte 2x2 přesněji.“  
Účetní zavřela všechna okna a dveře, 
opatrně se rozhlédla a ptá se: „A kolik 
CHCETE, aby to bylo?“                  (mn) 
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OD POŠŤÁKA S TRUMPETKOU K ELEKTRONICKÉ POŠTĚ 

S příchodem Internetu do téměř 
každé domácnosti a na pracoviště se 
začala používat elektronická pošta. 
Dnešní název „e-mail“ už je tak 
zdomácnělý, že není potřeba jej 
dlouze vysvětlovat. Snad jen 
připomenu, že se jedná o zkratku 
anglických slov „Electronic Mail“, 
tedy elektronická pošta. 
.

 
Používat e-mail skutečně není žádná 
věda a nemusíte být promovaní inženýři 
na to, abyste se naučili s ním pracovat. 
Jeho největší výhody jsou samozřejmě 
rychlost a cena. Za odeslání dopisu 
touto formou se neplatí žádné poplatky 
dle sazby jako například za doporučený 
dopis, ale využívá se pouze připojení 
k Internetu. 
Další výhodou je to, že k odeslání 
odpovědi nepotřebujete žádný poštovní 
úřad, ale odešlete si zprávu sami pro-
střednictvím své schránky.  
 
Pořízení schránky 
Základem všeho je pořídit si vlastní 
schránku, ze které potom svou elekt-
ronickou poštu spravujete. Je to 
podobné, jako když máte schránku na 
dveřích u domu nebo na brance, ovšem 
s tím rozdílem, že si poštu vyzvednete 
přihlášením na e-mailový server a tam 
také odesíláte odpovědi nebo vytváříte 
nové zprávy. 
Pořízení schránky je velmi jednoduché, 
stačí provést registraci zadáním několika 
údajů do elektronického formuláře a 
zároveň si vybrat název schránky. Toto 
je možné provést prostřednictvím 
Internetu hned u několika poskytovatelů 
e-mailových schránek zdarma.  
 
E-mailová adresa 
Název schránky nebo-li e-mailová adre- 
sa se skládá ze dvou částí. První část je 
vaše jméno nebo nějaký název, pro 
který se schránka vytváří, a druhá část 

je název domény poskytovatele schrán-
ky s koncovkou domény. Tyto dvě části 
jsou odděleny znakem @, pro který již 
zdomácněl název „zavináč“. Ve 
skutečnosti tento znak zastupuje spojku 
„at“, tedy „z“ nebo-li odkud. 
Pro názornost použiji e-mailovou adresu 
info@dobnet.cz. První část je jméno 
schránky (tedy info), následuje 
oddělovací znak @ a nakonec jméno 
domény a koncovka za tečkou (tedy 
dobnet.cz).  
Zkráceně je to tedy nazevschra-
nky_odkud_nazevdomeny.koncovka. 
Jedna zajímavost je, že u tvaru e-
mailové adresy nezáleží na velikosti 
písmen. Pokud tedy pošlete zprávu na 
felix.holzmann@klobotechna.com a pak  
na Felix.Holzmann@klobotechna.com, 
zpráva dorazí vždy stejnému uživateli. 
Této vlastnosti se říká „No Case 
Sensitive“. 
 
Poštovní server 
Za pojmem „poštovní server“ není 
potřeba hledat žádnou záhadu 
hlavolamu. Jedná se o obyčejný počítač, 
který je umístěn někde v Internetu a je 
trvale zapnutý a připojený k síti. 
Prostřednictvím tohoto serveru potom 
pracujete se svou poštou.  
 
Přihlášení 
Vše začíná přihlášením do schránky, 
které provedete zadáním kombinace 
uživatelského jména a hesla, jež jste si 
zvolili při registraci. Uživatelské jméno 
je zpravidla to, co je před znakem @. 
Přihlášení k poště rozdělujeme na dva 
základní způsoby: 

1. prostřednictím webového rozhraní 
(webmail); 

2. prostřednictvím e-mailového pro-
gramu (klienta), jako je například 
Outlook, Outlook Express nebo 
Mozilla Thunderbird a další… 

Pokud se přihlašujeme prvním způso-
bem, tak potřebujeme znát pouze své 
jméno a heslo. Poštovní server už vše 
obstará za nás, protože toto rozhraní pro 
práci s poštou je zpravidla na stejném 
stroji jako onen poštovní server. 
Ve druhém případě již potřebujeme znát 
více údajů, a to hlavně server příchozí 
pošty, server odchozí pošty a typy 
těchto serverů. Tyto údaje vždy získáte 
od poskytovatele vaší schránky.  
 
Server příchozí pošty 
Server příchozí pošty může být typ 
POP3, který pracuje na portu 110  a 
zabezpečená verze na portu 995. 
Zabezpečená verze znamená, že spojení 
mezi serverem a vámi je šifrované pro- 

střednictvím různých metod, jako jsou 
například TLS (Transport Layer 
Security) nebo SSL (Secure Sockets 
Layers). Název serveru, který je nutné 
zadat do e-mailového klienta, bývá ve 
tvaru pop3.jmeno_domeny.koncovka, 
například pop3.dobnet.cz. Princip 
protokolu POP3 spočívá v tom, že se e-
mailový klient přihlásí ke schránce (při 
prvním přihlášení zadáte heslo, které si 
potom klient pamatuje) a přenese 
doručenou poštu k vám pomocí 
protokolu (Post Office Protocol 3) a na 
serveru poštu smaže. Pokud chcete na 
serveru zachovávat kopie zpráv 
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Dalším typem serveru příchozí pošty je 
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pomocí protokolu (Internet Message 
Access Protokol) kontroluje nové 
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zprávy otevřete, tak jejich obsah 
kopíruje do klienta a zobrazí. Stejně tak 
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Server odchozí pošty 
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·  Pøíjem prostøednictvím speciální antény a set-top-boxu

·  Cenové programy od 150,- Kè do 540,- Kè vèetnì DPH

·  Plná nabídka 34 programù v digitální kvalitì

·  Regionální infokanál DOBNET.TV (bude spuštìn v polovinì roku 2008)

·  Instalace do 2 hodin

·  Ceník a programová nabídka na 

·  Další informace, objednávky a smlouva v Informaèní kanceláøi DOBNET, Palackého 27, Dobøichovice

·  SLEVA pøi souèasném využívání služeb DOBNET a IMPERIUM TV (mimo nabídky Start)

www.imperiumtv.cz

František Tauterman nakládání s odpady

Ekologická likvidace elektro zaøízení 
vèetnì výpoèetní techniky

Bývalé ZD Tøebotov, 
252 26 - Tøebotov 

okres Praha - Západ
Tel.: +420 603 771 508

http://www.centrum-eko-likvidace.org
srot-elektro-pc@seznam.cz

Geoconsult s.r.o.
     provádìní veškerých geodetických prací

vèetnì geometrických plánù a vytyèení
vlastnických hranic

Mníšecká 23, 252 30 Øevnice

tel.: 731 406 586
geoconsult@geoconsult-sro.cz
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specialista pro prodej reklamy

Pro doplnìní kolektivu hledáme:

kolegu / kolegyni na pozici

Popis práce: vyhledávání potenciálních inzerentù pro produkty DOBNET zpravodaj, DOBNET.TV a internetový portál 
www.dobnet.cz, pomoc pøi zpracování návrhù inzerátù, prodej reklamy

Požadavky: zkušenosti v oblasti prodeje reklamy, znalost práce na PC, pozitivní pøístup k øešení problémù, peèlivost, 
komunikativní schopnosti, reprezentativní vystupování, ochota uèit se nové vìci, znalost práce v Corel DRAW vítána
Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizaci, vhodné pro zájemce hledající využití svého 
volného èasu, možnost seberealizace, možnost práce z domova, pøíjemný pracovní kolektiv, práce v rámci èlenství ve 
sdružení, pøípadnì na VPP, podíl z prodeje reklamy

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

specialista pro rádiové spektrum
Popis práce: kontrola a analýza rádiového spektra v daných lokalitách, plánování nových tras a kanálù pro vysílání,
sestavování topologie sítì

Požadavky: znalost práce na PC, pozitivní pøístup k øešení úkolù, peèlivost, zodpovìdnost, samostatnost, praxe a 
zkušenosti radioamatéra vítány

Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizaci, vhodné pro zájemce hledající využití 
svého volného èasu, možnost seberealizace, možnost práce z domova, pøíjemný pracovní kolektiv, práce v rámci 
èlenství ve sdružení, pøípadnì na VPP

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: bohumil.ruml@dobnet.cz

marketingový specialista
Popis práce: analýza potøeb potenciálních zákazníkù, sledování trhu, prezentace vlastních služeb

Požadavky: zkušenosti v oblasti marketingu, znalost práce na PC, pozitivní pøístup k øešení problémù, peèlivost, 
komunikativní schopnosti, ochota uèit se nové vìci

Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizaci, vhodné pro zájemce hledající využití svého 
volného èasu, možnost seberealizace, možnost práce z domova, pøíjemný pracovní kolektiv, práce v rámci èlenství ve 
sdružení, pøípadnì na VPP

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: barbora.tesarova@dobnet.cz

Kontaktní informace: barbora.tesarova@dobnet.cz

webdesignér

dopisovatel

Popis práce: tvorba a realizace vzhledu portálu www.dobnet.cz

Požadavky: pokroèilá znalost HTML, CSS, JavaScript, Python, zkušenost s redakèním systémem Plone vítána

Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizaci, vhodné pro zájemce hledající využití 
svého volného èasu, možnost seberealizace, možnost práce z domova, pøíjemný pracovní kolektiv, práce v rámci 
èlenství ve sdružení, pøípadnì na VPP.

DOBNET zpravodaj hledá dopisovatele z obcí mikroregionu Dolní Berounka a okolí.
Hledáme spolupracovníky, kteøí budou DOBNET zpravodaj informovat o politickém, spoleèenském, kulturním i 
sportovním dìní ve své obci a jejím okolí. Uvítáme též tipy na místa, na která by mìl DOBNET zpravodaj zavítat se 
svou turistickou rubrikou. 
Dejte ostatním vìdìt o tom, co se u vás dìje! Pozvìte ostatní na výlet právì k vám!

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: bohumil.ruml@dobnet.cz

Kontaktní informace: katerina.ostatnicka@dobnet.cz

operátor technické podpory HelpDesk
Popis práce: øešení technických problémù s uživateli, jejich identifikace a postoupení odpovìdným pracovníkùm

Požadavky: znalost práce na PC, dobré komunikaèní schopnosti, asertivita, dostupnost na telefonu, ochota uèit se 
nové vìci

Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizaci, vhodné pro zájemce hledající využití 
svého volného èasu, možnost seberealizace, možnost práce z domova, pøíjemný pracovní kolektiv, práce v rámci 
èlenství ve sdružení, pøípadnì na VPP

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: michal.nespor@dobnet.cz
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Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizaci, vhodné pro zájemce hledající využití svého 
volného èasu, možnost seberealizace, možnost práce z domova, pøíjemný pracovní kolektiv, práce v rámci èlenství ve 
sdružení, pøípadnì na VPP, podíl z prodeje reklamy

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

specialista pro rádiové spektrum
Popis práce: kontrola a analýza rádiového spektra v daných lokalitách, plánování nových tras a kanálù pro vysílání,
sestavování topologie sítì

Požadavky: znalost práce na PC, pozitivní pøístup k øešení úkolù, peèlivost, zodpovìdnost, samostatnost, praxe a 
zkušenosti radioamatéra vítány
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Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: bohumil.ruml@dobnet.cz
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Popis práce: analýza potøeb potenciálních zákazníkù, sledování trhu, prezentace vlastních služeb

Požadavky: zkušenosti v oblasti marketingu, znalost práce na PC, pozitivní pøístup k øešení problémù, peèlivost, 
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Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: barbora.tesarova@dobnet.cz

Kontaktní informace: barbora.tesarova@dobnet.cz

webdesignér

dopisovatel

Popis práce: tvorba a realizace vzhledu portálu www.dobnet.cz

Požadavky: pokroèilá znalost HTML, CSS, JavaScript, Python, zkušenost s redakèním systémem Plone vítána

Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizaci, vhodné pro zájemce hledající využití 
svého volného èasu, možnost seberealizace, možnost práce z domova, pøíjemný pracovní kolektiv, práce v rámci 
èlenství ve sdružení, pøípadnì na VPP.

DOBNET zpravodaj hledá dopisovatele z obcí mikroregionu Dolní Berounka a okolí.
Hledáme spolupracovníky, kteøí budou DOBNET zpravodaj informovat o politickém, spoleèenském, kulturním i 
sportovním dìní ve své obci a jejím okolí. Uvítáme též tipy na místa, na která by mìl DOBNET zpravodaj zavítat se 
svou turistickou rubrikou. 
Dejte ostatním vìdìt o tom, co se u vás dìje! Pozvìte ostatní na výlet právì k vám!

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: bohumil.ruml@dobnet.cz
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operátor technické podpory HelpDesk
Popis práce: øešení technických problémù s uživateli, jejich identifikace a postoupení odpovìdným pracovníkùm

Požadavky: znalost práce na PC, dobré komunikaèní schopnosti, asertivita, dostupnost na telefonu, ochota uèit se 
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posezení, s výbornou

kuchyní, možností 
ubytovnání v malebné

krajinì okolí hradu
Karlštejn

Restaurace Rudolfa II.

Rovina 64, 267 18 - Karlštejn
Tel.: +420 257 720 662
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