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Někteří z nás se na digitalizaci pečlivě 
připravili, s předstihem si pozvali domů 
odborníka, aby je vypnutí analogových vy-
sílačů nepřekvapilo. Dle vyjádření několika 
odborníků zabývajících se televizním pří-
jmem ale velká většina lidí doufala, že tele-
vizní obraz nezmizí a budou moci dál beze 
změny technologie sledovat svoje oblíbe-
né televizní pořady. Opak byl ale pravdou.

Přišel den D a mnoho opozdilců, kteří 
se na digitální příjem nepřipravili, zapla-
vilo svojí návštěvou nejbližší supermar-
kety a vykoupilo vše, co na ně ještě zby-
lo. Více či méně amatérsky pak tito lidé 
případné set-top-boxy doma zapojovali 
na stávající antény, případně naivně in-
stalovali vnitřní pokojové antény.

Pokud vše nezačalo alespoň trochu fun-
govat, pozvali si nakonec odborníka a ten 
vše uvedl do pořádku. V případě, že se ale 

obraz objevil, pravděpodobně se k tako-
vému kroku již neodhodlali a nyní si stěžují, 
jak je digitální vysílání špatné, jak nefungu-
je, vypadává, obraz i zvuk se rozpadá.

Právě proto jsme ve spolupráci se spe-
cialistou na televizní příjem zaměřili hlav-
ní téma tohoto čísla na příjem digitálního 
vysílání. Pokusíme se vysvětlit, jaké jsou 
možnosti příjmu digitálního vysílání, zod-
povědět nejčastější dotazy a nahlédnout 
pod pokličku řešením, která nejsou úplně 
obvyklá. Pokud však ani při čtení našich 
článků nenaleznete uspokojivé odpově-
di na své otázky, doporučujeme navští-
vit státní informační portál o přechodu 
na digitální televizní vysílání na adrese 
www.digitalne.tv. Nebo si pozvěte jed-
noho ze specialistů na televizní příjem 
k vám domů.

Příjemné čtení! Michal Nešpor

Praha, středočeský a plzeňský kraj se na konci loňského roku staly 
prvními oblastmi v České republice, kde analogové televizní vysílání 
navždy ukončilo svůj provoz. Na mnoha dalších místech je ještě v pro-
vozu, ale vynesený ortel v podobě fi nálně stanovených termínů v letech 
2010 až 2011 analogový provoz defi nitivně odsuzuje k zániku.

více na str.        až         8 10JSTE NALADĚNI NA SPRÁVNÉ VLNĚ?

SVĚT DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ

MASOPUST
Zabijačka a stylový 
staročeský jarmark, 
na kterém budou 
kromě řemeslných 
výrobků k dostání 
také perníky, prec-
líky, trdla, koláče, 
pečené maso a 
medovina, vás čeká na návsi Zadní 
Třebaně.

OCHOTNICKÉ DIVADLO
Kdo z místních, kte-
ří si nenechají ujít 
představení ochot-
nického divadla, by 
neznal manžele Ří-
hovi. Oba patří mezi 
kmenové zakladate-
le a zapálené ochot-

níky Dobřichovické divadelní společ-
nosti. Povídali si s naší redaktorkou 
i přes své vytížení, obsazené večery 
a odpoledne, kdy oba zkouší s ochot-
nickým divadlem.

BĚŽKY NEBO PĚŠKY
Když už máme to 
„štěstí“, že sníh na-
padl v nížinách místo 
na horách, byla by 
škoda nevyužít příle-
žitosti, která se nabízí 
jen velice sporadic-
ky, a to vydat se na 
běžky v okolí svého bydliště! A pokud 
náhodou zrovna sníh roztaje, natáhněte 
místo lyží pevné boty!

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
Většina z nás jistě 
jméno Ivana Doudy 
zaslechla v televizi 
nebo v rádiu. Pokud 
tápete, můžete se 
těšit na zajímavý roz-
hovor s naším před-
ním psychologem 

a spoluzakladatelem střediska pro 
prevenci a léčbu drogových závislostí 
DROP IN. V rozhovoru najdete spoustu 
zajímavých myšlenek o závislostech, 
a to nejenom na drogách. Příští číslo 
vyjde 5. března. DZ 03/2010
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LUŠTI A VYHRAJ

DÁRKOVÝ POUKAZ

VÍCE NA STR. 15



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

DOBNET zpravodaj číslo 2 I ročník 4

2strana

AKTUALITY Z REGIONU

DOBNET zpravodaj, měsíčník regionu Dolní Berounka ● Vydává občanské sdružení DOBNET, o.s., Palackého 27, 
252 29 Dobřichovice, IČ: 266 30 214, e-mail: redakce@dobnet.cz, tel.: 277 001 111, Internet: www.dobnet.cz, e-archiv: 
www.dobnet-zpravodaj.cz ● Redakční rada: Lenka Kupková (šéfredaktor), Barbora Tesařová, Michal Nešpor, 
Kateřina Ostatnická, Iva Urbanová (e-mailové adresy členů redakční rady dle schématu: jmeno.prijmeni@dobnet.cz)
Inzerce: inzerce@dobnet.cz, tel.: 277 001 188 ● Registrace MK ČR E 17623 ● Náklad: 5500 výtisků
Tištěná verze zpravodaje rozšiřována ZDARMA prostřednictvím vlastních služeb „DOBNET kurýr“, dále rozšiřováno 
prostřednictvím e-mailu na 1300 adres členům a zákazníkům občanského sdružení DOBNET, o.s., a na vyžádání dalším 
zájemcům ● Uveřejněné příspěvky nevyjadřují bezpodmínečně názor vydavatele ● Nevyžádané rukopisy nevracíme
Datum vydání: 5. února 2010

LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

KURZY POČÍTAČŮ PRO DŘÍVE NAROZENÉ
Naučit se ovládat počítač a Internet? Pro dříve narozené 

to může být obrovský problém. Vzhledem k tomu, že tuto 
věkovou skupinu v jejím produktivním věku počítače zpravi-
dla vůbec nezasáhly, mohou se dnes dříve narození potýkat 
s informační bariérou. Potřebují odlišný způsob přístupu k této 
moderní, dnes i pro děti samozřejmé, technologii.

Právě pro tyto zájemce je organizován speciální počítačový 
kurz, který je možné navštěvovat ve staré budově Základní 
školy v Dobřichovicích u mostu, a to každé úterý od 17 hodin.

Zájemci mohou získat přihlášku a další informace na telefonu 
739 669 235. (mn)

DO PODSKALSKÉ STÁLE CELÝ TÝDEN
Městský úřad Černošice, pracoviště Podskalská, Praha 2, 

prodloužil zkušební provoz v rozšířených úředních hodinách 
až do konce března 2010. Původně měl být zkušební provoz 
ukončen a vyhodnocen ke konci prosince 2009.

Rozšířené úřední hodiny se týkají pracovišť pokladna, registr 
řidičů a vozidel, evidence občanských průkazů a pasů. Mimo 
běžných úředních dnů v pondělí od 8 do 18 hodin a středy od 
8 do 17 hodin je možné úřad navštívit také v úterý, ve čtvrtek 
a v pátek od 8 do 12 hodin.

Podatelna má otevřeno navíc v úterý a ve čtvrtek až do 15 ho-
din, naopak živnostenský úřad, který je přístupný podnikatelům 
také každý pracovní den, má v pondělí pouze do 17 hodin.

V dubnovém vydání přineseme informaci, jak vedení města 
projekt vyhodnotilo, a pochopitelně také fi nální rozhodnutí, kdy 
bude úřad občanům otevřen. (mn)

JAK INTERNET DOBŘE FUNGOVAT NEMŮŽE
V regionu Dolní Berounka je dle odhadů připojeno k Internetu 

bezdrátově prostřednictvím technologie WI-FI asi dva tisíce do-
mácností a organizací. Každý poskytovatel připojení má trochu 

odlišnou technologii, jiné zařízení a antény a tím pochopitelně 
i jinou nabídku služeb. I když je dnes běžné, že signál mobilního 
telefonu je i ve sklepě a v hlubokém lese a digitální televizní signál 
lze zachytit na některých místech v rozumné kvalitě i na pokojo-
vou anténu, u bezdrátového připojení k Internetu je tomu jinak.

Technologie bezdrátového Internetu je postavena na tom, 
že je nutná přímá viditelnost mezi anténou přístupového bodu 
a anténou klienta. Pokud přímá viditelnost není, zpravidla 
dochází k více či méně častým problémům, výpadkům nebo 
snižování rychlosti. Anténa musí být umístěna vně objektu 
i v případě, že klient má přístupový bod poskytovatele po-
měrně blízko.

Anténa zavěšená v interiéru bytu na okně, jak ukazuje foto-
grafi e, skutečně není ideálním způsobem řešení připojení k In-
ternetu. V posledních dvou letech je patrný přechod od starší 
technologie bezdrátového Internetu v pásmu 2,4GHz do pás-
ma 5GHz. V regionu lze objednat od různých poskytovatelů 
standardní 5G Internet, technologicky využívající zařízení, které 
je již pár let na trhu. Také je ovšem možné využít technologické 
špičky a nechat si zapojit 5,5G Internet sítě DOBNET. Zatím je 
dostupný pouze na vybraných místech, do poloviny roku 2010 
se ovšem předpokládá pokrytí až 70 % populace regionu. Více 
informací na straně 16. (mn)

KURZY ALFA V ŘEVNICÍCH
Římskokatolická farnost Řevnice pořádá jedenáctitýdenní 

cyklus setkávání s promluvami a prostorem pro debatu nad 
základy křesťanství. Nejedná se o žádné teologické vyučování, 
ale o neformální setkávání s možností diskuse v malých sku-
pinkách. Kurz je veden týmem spolupracovníků, je bezplatný, 
dle vlastního uvážení může každý účastník přispět na občerst-
vení. Absolvování kurzu účastníky k ničemu nezavazuje.

Kurzy Alfa vznikly kolem roku 1990 v anglikánské církvi v Lon-
dýně. Jejich zakladatelem je anglikánský duchovní Nicky Gum-
bel, který napsal několik velice úspěšných knih o křesťanské 
víře. Kurzy měly velký úspěch a přinesly povzbuzení mnoha li-
dem. Tak se postupně rozšířily do všech křesťanských církví po 
celém světě. V České republice kurzy Alfa koordinuje Křesťan-
ská misijní společnost. Kurz v řevnické farnosti bude probíhat 
od 9. února do 20. dubna 2010 každé úterý od 9:30 do 12:00 
hodin. Součástí kurzu bude i jeden společný sobotní půlden 
s obědem. Přihlásit se může každý, kdo se chce více dozvědět 
o křesťanství a chce najít nové přátele.

Bližší informace lze získat na telefonních číslech 774 625 502 
nebo 257 711 388. Kurz bude zahájen už 9. 2. 2010 v 9:30 
hodin. Přihlášky je možné posílat také e-mailem na adresu  
alfa.revnice@seznam.cz. (mn)

HVĚZDÁRNA V ŽEBRÁKU
Sdružení Hvězdárna Žebrák provozuje hvězdárnu už téměř šest 

let. Stříbrná kopule hvězdárny se nachází na jižním okraji města 
Žebrák již od roku 1954. Probíhají zde astronomická pozorování 
pro veřejnost, výstavy, přednášky, multimediální programy, astro-
nomický kroužek pro mládež, pořady pro školy. V kopuli o průměru 
5,5 metru se ukrývá dalekohled typu Newton o průměru objek-
tivu 35 cm.

Astronomická pozorování probíhají každý čtvrtek. V únoru 
ještě po předchozí telefonické dohodě, od března do červ-
na pravidelně od 20 do 21 hodin, pochopitelně za jasného 
počasí.

Mnoho zajímavých informací lze nalézt na portále sdružení na 
adrese www.hvezdarnazebrak.wz.cz. (mn)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU

Nesprávně umístěná anténa Autor: M. Nešpor



PRVNÍ? DOBŘICHOVICE!
Rope skipping – nový soutěžní sport v ČR má v kategorii dětí 

základních škol svého vítěze!
Dětský aerobik, který vznikl v Dobřichovicích před třemi lety 

zásluhou Olgy Kepkové, mnozí z vás znají pod názvem Rebel-
ky OK. Předškolní děti – Mini Rebelky se setkávají s trenérkou 

Olgou již od předškolního věku v mateřské škole v Dobřicho-
vicích. Děvčata trénují s velkou chutí a elánem dvakrát týdně 
v tělocvičně DDM Lety. A jak mrskají přeskok švihadla, stojí 
za to vidět. Mimo jiné.

Když se objevila v listopadu v nabídce akcí nová soutěž 
s názvem Rope skipping Jump Extra, otázka Olgy zněla: „Tak 
co, holky, jdeme do toho?“ Začátkem prosince už vyráželi 
zástupci týmu na školení do Prahy, aby se dozvěděli něco 
více o soutěžních podmínkách. Jde o skupinové skákání 
přes dlouhé švihadlo v počtu 13 – 20 dětí. Švihadlo, které 
bylo vyvinuto speciálně pro tento účel, bylo dodáno pořáda-
jící stranou – Japonci.

Po návratu ze školení začala děvčata usilovně trénovat 
i v sobotu a v neděli a Olga je nešetřila. Nešetřila však ani chvá-
lou a povzbuzováním. Správný trenér ví, co dělá. Po krátké, 
zhruba měsíční přípravě se tým šestnácti děvčat ve věku 9 – 12 
let zúčastnil národní soutěže Rope JUMP EXTRA 2010 v Praze 
a za bohatého povzbuzování rodičů a kamarádů zvítězil v této 
soutěži na plné čáře. Porazil i obávaný tým z Havířova, který se 
tímto sportem zabývá už od r. 2000.

Co dodat? Máme skvělé děti, skvělou trenérku a krásné vítěz-
ství. Přejeme jim všem, ať se jim daří a ať naše hezké město žije 
a vychovává ve sportovním duchu další generace. (mv)

DATOVÁ SCHRÁNKA A HESLO
Neuplynulo ani půl roku a datová schránka se dostává do 

naší rubriky znovu. Tentokrát s poněkud rozporuplnou náplní. 
Jen připomeňme, že datová schránka je dnes povinně aktivo-
vaná pouze pro právnické osoby zapsané v obchodním rejs-
tříku, ale s největší pravděpodobností bude dříve či později 
součástí běžného života každého občana.

Novinkou pro mnohé uživatele je právě heslo. Ne že by snad 
provozovatel služby Česká pošta nebo zřizovatel Ministerstvo 
vnitra ČR něco změnili, ale zajímavost vyplývající z pravidel 
používání se ukazuje až nyní. Heslo, podobně jako u jiných 
služeb, si musí uživatel do nějaké doby po zřízení služby změ-
nit. To je poměrně logický krok, heslo je zpravidla generováno 
automaticky a skládá se z nesmyslné kombinace znaků. Jaké 
je ovšem překvapení uživatelů, kteří se do schránky přihlásí tři 
měsíce po její aktivaci? Systém nahlásí, že si uživatel doposud 
nezměnil heslo. Pochopitelně následuje volání na infolinku, kde 
se uživatel dozví, že heslo si sice při aktivaci změnil, ale bude 
to nyní muset dělat pravidelně každé tři měsíce.

Pracovník Ministerstva vnitra ČR, který si nepřál uvést své 

jméno, nám sdělil, že si nemyslí, že by změna hesla každé tři 

měsíce měla zvýšit bezpečnost přístupu do datové schránky. 

Návrh nastavení bezpečnostní politiky, do které patří i změna 

hesla, navrhl externí bezpečnostní expert a celý provozní řád 

schválila blíže nespecifi kovaná skupina ministerstva.

Pokud vezmeme v potaz už skutečnost, že uživatelské jméno 

není u datové schránky volitelné a nevytváří žádné srozumitel-

né slovo, a přidáme k tomu nutnost pravidelné změny hesla 

čtyřikrát ročně, je datová schránka od běžného občana hodně 

vzdálena. Myslí si to ale také Ministerstvo vnitra? (mn)

ŘEVNICKÉ KINO ZAHAJUJE JIŽ TŘETÍ SEZÓNU
Kino Řevnice zahajuje v pátek 5. února 2010 svo-

ji již třetí sezónu po znovuotevření kina. Jak uvádí pro-
vozovatel na svém portálu www.kinorevnice.cz, v pá-
tek večer od 19 hodin dojde v kině k splynutí blues 
s českou kinematografi í. „V rámci nevšedního večera zahrají z 
nové desky Our Kind of Blues Jan Kořínek and Groove spolu 
se zpěvačkou Alicí Bauerovou. Dále proběhne projekce fi lmů 
rané tvorby režiséra Tomáše Vorla v souhrnném znění Pásmo 
fi lmů Tomáše Vorla,“ informuje dále portál.

Hned následující den v sobotu 6. února kino uvede od 15:30 
hodin jeden dětský fi lm Planeta 51 a následně americký fi lm 
Zombieland a český fi lm Zoufalci. Ceny za projekci jsou 
v porovnání s pražskými provozovateli více než dobré a do kina 
není nutné do metropole cestovat.

Jak jsme již informovali v DOBNET zpravodaji číslo 09/2009, 
v řevnickém kině je možné si adoptovat sedačku. Adopce se-
dačky představuje v podstatě fi nanční podporu, která je urče-
na na kulturní rozvoj Kina Řevnice.

Další informace lze získat na výše uvedené adrese na Interne-
tu nebo v pokladně kina. (mn)

ZÁPIS DO DOBŘICHOVICKÉ ZŠ
25. ledna 2010 proběhlo první kolo zápisu dětí do prvních 

tříd školy.
Přišlo na šedesát dětí, převážně z Dobřichovic, Karlíka a Letů, 

ale objevily se i děti ze vzdálenějších obcí - Řevnic, Mníšku pod 
Brdy, Černolic, obou Třebaní atd.

Náhradní termín přijímání do první třídy dobřichovické školy 
bude 9. února. Podle množství přijatých dětí se bude ředitelství 
školy rozhodovat, zda budou letos otevřeny dvě, nebo tři první 
třídy. Pokud budou letos otevřeny tři první třídy, příští rok tomu 
tak již nebude z kapacitních důvodů.

Město Dobřichovice má připraveno několik verzí projektu pří-
stavby školy, aby se její kapacita navýšila hlavně z důvodů na-
výšení obyvatel v okolních obcích. Otázkou zůstává, kdo bude 
tuto investici hradit. Budou se podílet i obce, které do Dobři-
chovic školáky posílají? (bt)
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Dobřichovické vítězky  Autor: Monika Víšková

První den ve škole Autor: Jiří Tesař



Program v Zadní Třebani 
začne v 10 hodin na návsi 
zabijačkou a jarmarkem, na 
kterém budou kromě řemesl-
ných výrobků k dostání per-
níky, preclíky, trdla, koláče, 
pečené maso, medovina…

Postupně se představí ně-
kolik souborů z okolí – dětská 
kapela Notičky, taneční skupi-
na Proměny, folklorní soubor 
Klíček či staropražská kapela 
Třehusk. Na voze taženém 
koňským spřežením řevnické 
statkářky Jany Červené bude 
řevnickými divadelníky sehrá-
na masopustní fraška a na-

konec symbolicky pochován 
Masopust. Poté se vydá obcí 
průvod maškar. Hospodyňky 
změří síly v soutěži o nejlepší 
masopustní koblihu či jiné ma-
sopustní občerstvení. Večer se 
ve Společenském domě bude 
konat posezení s hudbou.

Masopustní oslavy uzavře 
v neděli 14. 2. od 14 hodin ve 
Společenském domě v Zadní 
Třebani dětský karneval. Pro 
děti jsou připraveny hry, sou-
těže, volba nejhezčí masky 
i vystoupení kejklíře Petra 
Theimra. Hraje Třehusk.

Miloslav Frýdl

Sobota 6. února
Dobřichovice Před-
náška Homeopatie - 
metoda přístupná kaž-

dému, přednáší MUDr. Anna G. 
Rečlová a Jana Pilařová, Cen-
trum Cesta, Jiráskova 1002, 
10:00 - 13:00 hod. 

Pátek 12. 2.
Černošice Koncert 
pražské skupiny 1st 
Choice, výborná muzi-

ka pro snowboarďáky, středo-
školáky i vysokoškoláky, Club 
Kino, od 20:30 hod.

Sobota 13. 2.
Dobřichovice Ces-
tovatelská přednáška 
s promítáním nazvaná 

Z Čech do Indie za SATJA SAÍ 
BABOU, s Danou Puchnarovou 
si budeme povídat o životě v In-
dii, Fürstův sál, od 18:00 hod. 

Černošice Sportovci, 
přijďte si zatančit na 
ples sportovců, Club 

Kino, od 20:00 hod.

Zadní Třebaň Maso-
pust a tancovačka, ná-
ves, od 10:00 hod.

Černošice Masopust, 
park Berounka 

Všeradice Masopust, 
prostranství u hospo-
dy, od 13:00 hod.

Neděle 14. 2.
Zadní Třebaň Dětský 
karneval, divadélko 
a soutěž o nejhezčí 

masku, hry a tombola, Spole-
čenský dům, od 14:00 hod. 

Černošice Za dětmi, i 
těmi nejmenšími, přijede 
DS Hračka s Pohádkou 

o Honzovi, kocourkovi a princez-
ně, Club Kino, od 16:00 hod.

Středa 17. 2.
Řevnice Autorské čtení 
Jana Neuberta, ve vol-
né besedě si budeme 

povídat o ženách a vztazích, vše 
doprovázeno projekcí fotografi í, 
Modrý domeček, od 19:00 hod.

Čtvrtek 18. 2.
Dobřichovice Přijďte 
s dětmi na dopolední 
akci do Fabiánku, bude-

me vyrábět krmítka pro ptáčky, 
materiál zajištěn, rezervace nutná 
na www.rcfabianek@seznam.cz

Pátek 19. 2.
Černošice Nenechte si ujít mi-
mořádný hudební zážitek na jaz-

zovém koncertu J. Ko-
řínka a Alice Bauer, Club 
Kino, od 20:30 hod.

Sobota 20. 2.
Srbsko Masopust, od 
10:00 hod.

Řevnice Pohádka Prin-
cezna a Žabák, kino 
Řevnice, od 13:00 hod.

Neděle 21. 2.
Dobřichovice  Krko-
nošská pohádka pro 
děti O dvou Maryčkách, 

Fürstův sál, od 15:00 hod.

Sobota 27. 2.
Dobřichovice Přednáš-
ka Zákon přitažlivosti, 
přednáší Dita Lyner, 

Centrum Cesta, Jiráskova 1002, 
10:00 - 17:00 hod.

Karlštejn Hrad Karl-
štejn otevírá po zimě 
pro turisty I. návštěv-

nický okruh a večer při té pří-
ležitosti můžete navštívit dvoj-
koncert oblíbených zpěváků 
M. Palečka a I. Jahelky, Sál 
U Janů, od 18:00 hod. 

Černošice Večer plný 
evergreenů zlaté éry 
jazzu a swingu v podá-

ní skupiny Crazy Boys of Pra-
gue, Club Kino, od 20:30 hod. 

Mníšek pod Brdy Kar-
lovarské hudební diva-
dlo přiveze Pohádku 

o Balynce, Divadélko K, od 
15:00 hod.

Neděle 28. 2.
Černošice Plavba aneb 
počkej s tím, hra pro 
děti i dospělé v podání 

Divadelního souboru z Černošic, 
Club Kino, od 16:00 hod.

Výstavy
Řevnice Výstava fo-
tografi í Robina Seidla, 
kavárna Modrého do-

mečku, výstava trvá do 5. 3.

Březen 2010

Pondělí 1. 3.
Lety Akce pro senio-
ry - Přijďte si zazpívat, 
možná i zatancovat 

a povyprávět historky spojené 
s tancem vašeho života, sál 
U Kafků, od 15:00 hod.

Pátek 5. 3.
Černošice Koncert sku-
piny Madfi nger, Club 
Kino, od 20:30 hod.
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Z KULTURY 

ZA KULTUROU V ÚNORU 
Masopust v Zadní Třebani 2008 Autor: K. Ostatnická

XXI. POBEROUNSKÝ MASOPUST
ZADNÍ TŘEBAŇ - SOBOTA 13. ÚNORA 2010 OD 10 HODIN

OSLAVY MASOPUSTU V OKOLÍ

30. 1. SOBOTA 13:45 LETY, NÁVES + VES Masopust

6. 2. SOBOTA 13:00 SVINAŘE, NÁVES + VES Masopust

7. 2. NEDĚLE 14:00 HLÁSNÁ TŘEBAŇ, VES Masopust

13. 2. SOBOTA 10:00 ZADNÍ TŘEBAŇ, NÁVES + VES XXI. Masopust

13. 2. SOBOTA 19:00 ZADNÍ TŘEBAŇ, SPOLEČENSKÝ DŮM Masopustní tancovačka

14. 2. NEDĚLE 14:00
ZADNÍ TŘEBAŇ, SPOLEČENSKÝ DŮM

Masopustní dětský karneval

16. 2. ÚTERÝ 13:30 SUCHOMASTY, KONIKLEC Valentinská a masopustní oslava

20. 2. SOBOTA 10:00 ŘEVNICE, Masopust

20. 2. SOBOTA 11:00 SRBSKO, NÁVES + VES Masopust

21. 2. NEDĚLE 13:30 SLIVENEC + HOLYNĚ, VES + HOSPODA Masopust

27. 2. SOBOTA 10:00 TOCHOVICE, NÁVES Obecní zabijačka

6. 3. SOBOTA 12:00 BRATŘÍNOV, NÁVES + VES Masopust
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„PETR JE REŽISÉR, JÁ JSEM KIBIC,“

Kdo z místních, kteří si nenechají léta ujít představení 
ochotnického divadla, by neznal manžele Říhovi. Petr 
Říha je nejen na jevišti nepřehlédnutelný, jeho manžel-
ka Alena je naopak nižšího vzrůstu, ale to nijak neubírá 
jejímu velkému významu pro Dobřichovickou divadelní 
společnost – oba patří mezi kmenové zakladatele a za-
pálené ochotníky. Petr Říha (PŘ) ochotničí 46 let, Alena 
Říhová (AŘ) o něco málo méně.

ŘÍKÁ S ÚSMĚVEM ALENA ŘÍHOVÁ

S manželi Říhovými jsme si 
dali sraz uprostřed týdne v re-
stauraci U Caldů v Dobřicho-
vicích, kde je jejich, jak sami 
se smíchem přiznali, druhá 
„domovská scéna“. Udělali si 
čas i přes své vytížení, obsa-
zené večery a odpoledne, kdy 
oba zkouší s ochotnickým di-
vadlem, a když nezkouší, tak 
připravují scénář nebo organi-
zují vystoupení…

Kdo stál u zrodu Dobři-
chovické divadelní společ-
nosti (DDS) a proč vlastně 
„Dobřichovická“, když vaši 
členové – herci pocházejí 
z širokého okolí?

PŘ: Před dvěma lety v létě 
jsme DDS zakládali. Mezi za-
kladatele určitě patří Lenka 
Loubalová, Eva Mládková, 
Lenka Mejstříková - všichni 
jsme z Dobřichovic a z toho 
nám logicky vyplynulo, že 
budeme mít město v názvu, 
protože základ a sídlo máme 
v Dobřichovicích.

AŘ: Dnes má naše divadelní 
společnost na 40 členů – jsou 
mezi námi inženýři, právní-
ci, elektrikáři, studenti, ženy 
v domácnosti, produkční, 
barmani, podnikatelé, sta-
rostové, bankovní či jiní úřed-
níci, profesionální herci atd. 
A skloubit volný čas na zkouš-
ky je opravdu velmi náročné.

PŘ: Rozepisujeme zkoušky 

po výstupech. Je těžké dát 

dohromady termíny. Někdy se 

nám stane, že se všichni sejde-

me až na generálce před vy-

stoupením! Alternace nemáme, 

přesto pokud se výjimečně sta-

lo, že někdo náhle nemohl hrát, 

nikdy jsme představení nezru-

šili - situaci jsme řešili rych-

lým záskokem. Teď v nové hře 

Otec Bemle matka Žemle bu-

deme mít jednu alternaci, kdy 

se bude pan Štědroň střídat 

s Petrem Bendlem. Znamená 

to ale dvakrát tolik zkoušek.

Když jsem procházela in-
formace o DDS, zjistila jsem, 
že řada členů hraje v Řevni-
cích a také v letních před-
staveních pod hlavičkou NN, 
která režíruje Míla Frýdl.

PŘ: Soubory fungují vedle 

sebe, neplatí, že pokud jsme 

členy jednoho divadelního 

souboru, nemůžeme být i ve 

druhém. My jsme se ženou 

stále členy divadelního sou-

boru v Řevnicích a vedle toho 

hrajeme i divadlo s Našimi 

novinami – v létě Noc na Ka-

rlštejně a Postřižiny. A to platí 

i pro další naše členy.

Jste ochotnická rodina, ně-
kdy si zahraje i dcera, v Noci 
na Karlštejně si zahrála i vaše 
vnučka. Hrajete i doma?

AŘ: Myslíte, jako že doma 
dochází ke slovnímu cvičení? 
(se smíchem) Ne, to ne. Doma 
se moc zkoušet nedá, není 
tam ta pravá atmosféra. Ale 
počkejte. Jednou jsme to pře-
ci jen zkusili. „Utřinose“ (hra 
Ten, kdo utře nos) jsme doma 
zkoušeli i s dalšími lidmi. 
A tam jsou zrovna dialogy dost 
hlasité a jadrné, takže kolem-
jdoucí si museli myslet, jakou 
máme italskou domácnost.

Kde tedy jinak zkoušíte, 
kde je domovská scéna?

PŘ: Domovskou scénu nám 
v současné době nahrazuje 
tělocvična dětského diagnos-
tického ústavu. Je tam jeviš-
tě, sice bez zázemí, ale jsme 
rádi, že tam můžeme být. 
Takovou druhou naší scénou 
je restaurace U Caldů, tady 
jsme také několikrát zkoušeli 
a také slavíme úspěch (říká se 
smíchem). Pro naše divadlo je 
výborné také řevnické kino. 
Má totiž výbornou akustiku.

AŘ: Rádi hrajeme na dobři-
chovickém zámku, má svou 
atmosféru, ale to je možné 
pouze v létě. Zkrátka, měli 
bychom u nás prosadit stav-
bu divadla!

Podle čeho vybíráte hry 
pro váš soubor? Chodíte se 
inspirovat do profesionál-
ních divadel?

PŘ: Sice moc času není, pro-
tože několikrát týdně zkouší-

me, před představením i každý 
den. Ale do divadel chodíme 
samozřejmě moc rádi: do 
Ypsilonky, na Fidlovačku, tam 
hráli hodně našeho oblíbené-
ho Georgese Feydeaua, na 
Cimmermanny, ale ty už jsme 
všechny viděli, v poslední 
době právě do Semaforu.

AŘ: V Semaforu budeme 
letos 10. dubna hrát převzaté 
představení tohoto divadla, 
jehož autorem je Jiří Suchý, 
s názvem Já jsem otec Bemle 
a já matka Žemle. Tam bude 
asi deset písní. To víte, nemů-
žeme se rovnat semaforským 
zpěvačkám, ale chceme jim 
šlapat na paty!

Hrajete pěknou řádku let, 
máte stále trému před vy-
stoupením?

PŘ: Trému mám vždycky, 
než vlezu na jeviště, pak to 
spadne. Ale je zajímavé, jak 
to na jevišti rychle myslí, hlav-
ně v situaci, kdy zapomenu 
text – rychle přemýšlím, jak se 
z toho dostat.

AŘ: Říká se, že na jevišti člo-
věk nevnímá ani vlastní únavu, 
ani bolest. Což vím z vlastní 
zkušenosti, tam mě najednou 
přestaly bolet i zuby.

Je někdo ze souboru, kdo 
trémou netrpí?

Oba: Myslím, že ne. Možná 
Monika Vaňková? To fakt ne-
vím.

 pokračování na str. 6

Postřižiny v Dalešicích - manželé Říhovi Zdroj: fotogalerie DDS

Brouk v hlavě, manželé Říhovi a dcera Hedvika Hájková
Zdroj: fotogalerie DDS
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 PŘ: Bez trémy to nejde, 

tréma stimuluje.

AŘ: Pamatuji si jednoho ko-

legu, který jakousi hru začínal 

tak, že si lehl na kavalec. Jak 

ležel, tak trémou celý vibro-

val. Teprve když vstal, tak se 

uklidnil.

Ještě otázka odjinud: Po-
střižiny a Noc na Karlštejně 
sice nepatří do repertoáru 
DDS, ale stejně máte výraz-
né role rázné paní Kolonič-
né a Ofky…

AŘ: Role Ofky v Noci na 

Karlštejně, to je vděčná role, 

tu mám ráda. Ale to brnění! 

Neumím to odhadnout, má 

snad patnáct kilo, a to si na 

výstupy neberu všechny jeho 

části. Sice mám připravenou 

v přestávkách takovou spe-

ciální židli, kde se dá nechat 

bolavým ramenům a zádům 

odpočinout, protože se na ní 

brnění zapře a židle ho pod-

pírá. Ale pak to brnění ještě 

dva týdny na zádech a rame-

nou cítím. Je to určitě fyzic-

ky nejnáročnější role, kterou 

mám. V Postřižinách je moje 

paní Koloničná připsanou 

rolí, abych trochu pomohla 

svou přítomností Maryšce 

a ty chlapy srovnala do latě. 

Já jsem malá, tak asi dostá-

vám role takové, aby mě bylo 

aspoň slyšet (říká se smí-

chem).
PŘ: Ale jinak je Alena tichý 

člověk. Domácnost tichou ne-
máme, to si zase nemyslete, 
máme se stále o čem bavit.

Kde hledáte inspiraci pro 
své nové divadelní kusy?

PŘ: Takovou srdeční zále-
žitostí je Georgese Feydeaua 
a jeho frašky, u nich se člověk 
může do sytosti vyřádit. Toho 
mám hodně rád. Velký ohlas 
jsme měli při hře Ten, kdo utře 
nos od tohoto autora. Úspěch 
jsme slavili i v Semaforu. Pak 
ovšem dvě herečky otěhot-
něly, takže jsme s touto hrou 
museli přestat. Chystáme 
však její znovuuvedení.

Kdo vám píše scénáře?
PŘ: Pro představení Anděl 

s ďáblem v těle napsala scé-
nář Alena podle knihy i fi lmu. 
To bylo docela složité.

AŘ: Představte si, že všech-
ny scény musíte dostat na je-
viště 3 x 5 metrů! Ve fi lmu to 
je jiné, tam mohou přeskako-
vat z ulice do bytu, z parku do 
koupelny. Na jeviště musíte 
však dostat všechno, v pří-
padě Anděla i nevěstinec. Pro 
Anděla to bylo poprvé, 
 co jsem psala celý scénář. Ji-
nak ho jen upravuji, většinou 
tak, aby si zahrálo co nejvíce 
herců, pokud to jde. Jinak 
píšu texty k písním a také 
něco do šuplíku.

PŘ: Když jsme hráli Pygmali-
on, což bylo v létě na zámcích 
v Dobřichovicích i ve Svina-
řích, tak jsme si mohli dovolit 
bohatou výpravu. Na scénu 
se nám podařilo dostat i koň-
ské dostihy. V Dobřichovicích 
se to povedlo. Ve Svinařích 
pršelo, takže když kolem pó-
dia koně proběhli, tak diváci 
byli trochu i od bláta… Všimla 
jsem si, že máte pro některé 
hry i vlastní hudbu…

PŘ: Hudbu máme vždy svo-

ji. Skládá ji pro nás Bedřich 
Šmarda nebo Saša Skutil, 
živou hudbu pak také řídí. Ne 
vždy hraje orchestr, míváme 
i hudbu nahranou.

Kdo se stará o techniku 
a kulisy?

AŘ: S uskladněním kulis 
nám hodně pomáhá pan No-
sek. Ve Svinařích na zámku 
může uskladnit kulisy. Za to 
mu patří velký dík.

PŘ: Výtěžek ze vstupného 
padne mnohdy na technic-
ké zařízení, jako je osvětlení 
a zvučící technika, nebo na 

kostýmy. Ty většinou shá-
níme po sekáčích a násled-
ně je přešíváme. Někdy si je 
i půjčujeme, hlavně historické 
kostýmy, a to z barrandov-
ských ateliérů. To je hodně 
drahá záležitost.

Pokud by bylo možné, rádi 
bychom oslovili šikovné lidi, 
kteří by nám chtěli pomoct 
s technikou, jak s osvícením, 
tak se zvukem. Také bychom 
chtěli poděkovat dobřichovic-
ké radnici za celkovou aktivní 
podporu!

Děkuji za rozhovor!  (bt)

Alena Říhová s vnučkou Simonou Autor: Petr Říha
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Vzkaz manželům Říhovým od režiséra Postřižin a Noci na Karlštejně Vzkaz manželům Říhovým od režiséra Postřižin a Noci na Karlštejně 
Miloslava Frýdla:Miloslava Frýdla:
Zaprvé:Zaprvé: Obdivuji to neuvěřitelné a nekonečné zaujetí pro ochotnické divadlo, se kterým 
jsem se u nikoho jiného než u vás nesetkal. (Tedy snad s výjimkou Karla Krále - ani se 
nedivím, že už také patří do vaší rodiny…)
Zadruhé:Zadruhé: Držím palce všem vašim letošním 
i budoucím projektům - určitě jich bude 
spousta.
Zatřetí:Zatřetí: S ohledem na bod dvě - neuštvě-
te se mi, letošní sezona bude dlouhá. 
A samozřejmě s vámi počítám i pro sezony 
příští!
Začtvrté:Začtvrté: Slibuji, že letos už se určitě vy-
pravím na některé z vašich představení. Loni 
mně to nějak nevyšlo, i když snaha byla…

www.divadlodds.cz Dobřichovická divadelní společnost 
(DDS) byla ofi ciálně založena v červenci 2008 jako občanské 
sdružení. Principálem souboru je Petr Říha.

Z repertoáru: Anděl s ďáblem v těle, Antonie a divoká karta, 
Ten, kdo utře nos, Pyžamo pro šest, Oživlá hlína, Já jsem otec 
Bemle a já matka Žemle (premiéra 26. 3. 2010)
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V Lumku nabízíme každo-
denní možnost vzdělávání dětí 
od 3 let. Od září 2009 je ote-
vřena také třída Lumeček pro 

děti mezi 2 a 3 roky. Nástup 

nejmenších dětí do Lumečku 

je posuzován individuálně.

Program klubu Lumek vznikl 

na základě Rámcového vzdě-

lávacího programu pro před-

školní vzdělávání a progra-

mu Školy podporující zdraví 

Státního zdravotního ústavu a 

osobnostní a sociální výchovy.

Zároveň má náš program 

duši - inspirací je nám běh 

přírody, svátků a zvyklostí 

v roce, důležitá je pro nás ote-

vřenost a partnerství s dětmi 

a rodinami. Pořádáme pravi-

delná příjemná setkání rodin 

na Slavnostech během roku, 

které navazují na program 

klubu malých dětí Lumek.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Od ledna 2010 otevíráme 

druhou třídu Lumku v Dob-

řichovicích pro děti od 3 let, 
a to v pondělí a ve středu.

Od září rozšiřujeme provoz 
také na Mořinku – do krásné 
vesničky na kopci nad Lety, 
sedm minut jízdy autem z Dob-
řichovic. V rekonstruované bu-
dově obecního úřadu budeme 
mít celoročně pronajaté pro-
story ve velikosti dobřichovic-
kého Lumku. K dispozici bude 
i přilehlá zahrádka, ve vesnici 
je dětské hřiště a nedaleko 
les. Nové prostory na Mořince 
budou k předání do léta, proto 
plánujeme otevření prázdni-
nového provozu v měsíci, kdy 
bude mít prázdniny MŠ Dobři-
chovice i MŠ Lety.

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY
OS Lumen každý rok v době 

školních prázdnin pořádá AK-
TIVITY ve formě příměstské-
ho tábora – o letních prázd-
ninách se postaráme o vaše 
školáky, kteří se s námi roz-
hodně nebudou nudit!

DALŠÍ AKTIVITY
OS Lumen je občanské 

sdružení, které podporuje 

celoživotní vzdělání a rozvoj 

osobnosti každého z nás, kdo 

na sobě chce pracovat a má 

na dosah Dobřichovice, kde 

sídlíme. Nabízíme průběžně 

kurzy, přednášky i individuální 

hodiny v oblasti péče o děti 
(např. série přednášek ped. 

psychologa, klub malých dětí 

Lumek, výtvarka a kerami-

ka), zdravého životního stylu 

(přednáška o stravování), roz-

voje osobnosti a komunikace 

(Aktivity, Herna pro nejmen-
ší, Kurz pro děti s odkladem 
školní docházky), českého 

jazyka, českého jazyka jako 

cizího jazyka (individ. kurzy).

Informace o klubu dětí 
a jiných aktivitách zís-
káte na www.ilumen.cz, 
na tel. 731 488 774, nebo 
pošlete dotaz e-mailem:
info.lumen@seznam.cz.

LUMEK – KLUB MALÝCH DĚTÍ

Pravidelně každý den je otevřen klub malých dětí 
Lumek – jako alternativa k přeplněným mateřským 
školám v regionu.

Děti z Lumku na hřišti Autor: R. Bartoníčková

VÍCE DĚTÍ V REGIONU, ŠIRŠÍ NABÍDKA LUMKU

REFLEXNÍ TERAPIE
JAK NASTARTOVAT SAMOLÉČBU

Naše tělo je mapa a na ní se zrcadlí náš fyzický 
i psychický stav.  Na těle je mnoho refl exních ploch 
spojených s odpovídajícími orgány. Nejúčinnější půso-
bení na tyto plošky je přes chodidla. A na této fi lozofi i je 
založena refl exní terapie (RT) neboli masáž chodidel.

JAK RT POMÁHÁ?
Tato metoda je diagnostická, léčebná, 

uvolňuje napětí a obnovuje tok životní 
energie v těle. Harmonizuje.

Využívá tlaku palce na refl exní plošku 
a tím působí na příslušný orgán. Tyto re-
fl exní zóny reagují zvýšenou citlivostí na 
oslabení nebo jiný problém daného orgá-
nu. Tato schopnost je neocenitelná pře-
devším v oblasti prevence. Upozorňuje 
na vznikající problém ještě dříve, než se 
objeví ve fyzické rovině.

VYUŽITÍ RT A KOMU JE URČENA?
RT je vhodná pro všechny věkové ka-

tegorie. Děti intuitivně vycítí, že jim dělá 
dobře a setrvají v klidu. V opačném pří-
padě je lepší léčbu ukončit. Částečné 
omezení je u těhotných žen.

Její využití je mnohostranné a i kdyby 
nedošlo k vyléčení, zmírní průběh nemo-
ci. Výhodou je i snížení užívání léků proti 
bolestem.
Nejčastější užití:

 bolesti hlavy - migrény

 bolesti zad

 bolesti kloubů

 gynekologické problémy a bolestivá
 menstruace

 únava, psychické napětí

 alergie

 posilnění imunity (různé infekce)

 zlepšení látkové výměny

Jedinou výjimkou, kdy se nesmí refl exní 
terapie provádět, je stav po transplantaci 
orgánů.

PROPOJENÍ RT S JINÝMI METODAMI
Při práci s  RT se hodně využívá meto-

da pro uvolnění krční páteře. Provádí se 

vsedě. Opět tlakovou metodou mačkáním 

bodů dochází k podpoře a obnovení toku 

energie, lymfy i krve, čímž se urychluje 

a umocňuje regenerace organismu. Uvolní 

se celá páteř, pomáhá např. při zlepšení zra-

ku, sluchu, látkové výměny, práce mozku, 

pohybového systému.  Hojně využívanou je 

i Reiki - práce s léčivou univerzální energií.

ŽIVOT DO TĚLA PŘICHÁZÍ 
S KAŽDÝM NÁDECHEM

Myslete na svůj dech a prohlubujte ho, 
promyslete svůj jídelníček, vyjděte na čer-
stvý vzduch a přidejte pár kroků denně na-
víc, vraťte se k bylinkám a odpočívejte...

RT je účinná a jednoduchá metoda na 
cestě k rovnováze těla a ducha. „Prová-
dět ji může kdokoliv. Výhodou je, pokud 
se jí věnuje alespoň jeden člen rodiny. 
Časem zjistíte, že při běžných onemoc-
něních potřebujete méně léků a přejdete 
na přírodní přípravky. 

Spolu s RT se totiž mění i myšlení 
a přístup k sobě samému a k svému 
tělu,“ potvrzuje z vlastní zkušenosti 
zdravotní sestra a terapeutka Adria-
na Hobotová.

Kontakt:
Adriana Hobotová
RC Leťánek, Lety
tel.: +420 737 967 334
e-mail: adahobitka@centrum.cz
www.letanek.cz/program-poradny.php
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DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ

Problém digitalizace se týká naprosto 
všech, kteří sledují televizi. Výjimkou snad 
mohou být pouze uživatelé žijící v obyt-
ných domech, kde provozovatel společ-
né televizní antény učinil taková opatření, 
aby na jednotlivých televizních přijíma-
čích nebylo nutné nic měnit. Ostatní se 
museli podřídit a zakoupit nová zařízení 
a antény, aby mohli digitální vysílání sle-
dovat. Ne všichni jsou ovšem s řešením, 
které většinou na poslední chvíli zreali-
zovali, naprosto spokojení. Proto jsme 
se rozhodli únorové hlavní téma věnovat 
digitalizaci a na mnohé otázky přinést 
správné odpovědi.

CO SE VLASTNĚ ZMĚNILO?
Evropské státy se dohodly na efektiv-

nějším využití rádiových kmitočtů. U ana-

logového vysílání je to velmi jednoduché, 

jeden program využívá jeden kmitočet. 

Pro zjednodušení je každému kmitočtu 

využívanému pro TV vysílání přiřazeno 

číslo, tzv. kanál. U digitálního vysílání je 

v rámci jednoho kanálu možné přijmout 

více programů. Takovému souboru pro-

gramů se říká multiplex. Aby bylo mož-

né přijímat digitální vysílání, je třeba mít 

vhodný TV přijímač nebo zařízení nazýva-

né set-top-box. Digitální pozemní vysílání 

se zkráceně nazývá DVB-T, z anglického 

Digital Video Broadcasting – Terrestrial.

DVB-T 
V NAŠEM 
REGIONU

Jak už bylo ře-
čeno úvodem, 
náš region po-
krývá televizní 
signál z vysílače 
Praha Cukrák. Ten-
to vysílač ovšem distribuuje 
signál nejen pro nás, ale pro celý středo-
český kraj. Pro představu zasvěcených, 
výkon tohoto vysílače dosahuje hodnoty 
100 kW. Naladit lze celkem tři multiple-
xy, a to na kanálech 53, 41 a 59. V sou-
časné době lze ve skutečnosti sledovat 
11 různých programů, ve standardní 
kvalitě MPEG-2. Výjimečně lze na někte-
rých místech naladit i vysílač Praha Žiž-
kov, který ovšem vysílá výrazně menším 
výkonem. Výhodou žižkovského vysíla-
če je skutečnost, že některé programy 
narozdíl od Cukráku vysílá v kvalitě HD 
(MPEG-4). Dle dostupných informací se 
o rozšíření počtu nebo kvality programů 
na Cukráku zatím neuvažuje.

JAKÉ JSOU DALŠÍ MOŽNOSTI
PŘÍJMU?

Další možností sledování nejen čes-
kých programů je příjem ze satelitu pro-
střednictvím digitální technologie DVB-S, 

z  angl ického 
Digital Video Broadcasting – Satel-

lite. Oproti pozemnímu vysílání je k vy-

užití této technologie kromě vhodného 

přijímače a antény potřeba také přístu-

pová čipová karta. Kartu lze pořídit pro 

základní české a slovenské programy za 

jednorázový poplatek bez dalšího mě-

síčního paušálu. Za měsíční poplatek je 

ovšem možné přikoupit další placené 

programy dle nabídky provozovatele. 

V České republice nabízí tyto karty spo-

lečnosti TradeTec, a.s., pod obchod-

ním názvem SKYLINK (www.skylink.cz) 

a Media Vision, s.r.o., pod značkou CS 

LINK (www.cslink.cz).

V rámci pravidelného měsíčního pau-

šálu lze sledovat české programy také 

prostřednictvím satelitní televize UPC 

DIRECT. Součástí českých programů 

jsou ale i další placené programy a zá-

kladní balíček stojí dle aktuální nabídky 

od 403xKč měsíčně. Více informací lze 

nalézt na adrese www.upc.cz.

Další alternativou je služba DIGI TV, 

kde lze základní balíček získat za mě-

síční cenu 260 Kč. Dle informací od ně-

kolika zákazníků této společnosti ovšem 

v tuto chvíli nefunguje v České republice 

pružně ani servis, ani instalace nových 

uživatelů. Další informace naleznete na 

portálu www.cz.digi.tv.

Poslední možností sledování českých 

programů v našem regionu je služba 

společnosti IMPERIUM TV, s.r.o. Jedná 

se o speciální provoz kabelové televize 

DVB-C distribuované pomocí mikro-

vlnného systému MMDS. Podmínkou 

je přímá viditelnost na vysílač Rovina. 

Základní cena sedmi českých stanic je 

zpoplatněna částkou 150 Kč měsíčně. 

Informace najdete na adrese www.impe-

riumtv.cz. (mn)

TELEVIZNÍ SIGNÁL UŽ POUZE DIGITÁLNĚ

Dolní Berounku pokrývá převážně signál z televizního 
vysílače Praha Cukrák. Posledního dne loňského října 
starý Cukrák přestal vysílat, celé území regionu se 
ponořilo do tzv. analogové tmy a všechny starší 
televizní přijímače bez přídavného set-top-boxu 
začaly místo oblíbených pořadů zobrazovat pouze 
zrnění. Dnes je tomu lehce přes tři měsíce, kdy lze 
přijímat pouze digitální vysílání.

JAK TO VYPADÁ TŘI MĚSÍCE PO VYPNUTÍ ANALOGOVÝCH VYSÍLAČŮ?

e
Ten-
distribuuje 

ás, ale pro celý středo-
ředstavu zasvěcených

vizního 
íjna

e 

VYPNUTÍ ANALOGOVÝCH VYSÍLAČŮ?
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Při své práci se setkáváte 
téměř stále se zákazníky 
z řad běžných lidí, kteří si 
chtějí doma zapnout televi-
zi. Jak vnímají proces digi-
talizace?

Názory se různí. Zpravidla 
si postěžují, a to na všechno, 
na český stát, že je vlastně 
k digitalizaci nutí. Dle mého 
názoru mohly čtyry české ana-
logové programy ještě nějaký 
čas zůstat a postupně se měla 
spouštět technologie DVB-T. 
Přechod by byl plynulejší.

Mnoho lidí mělo v době 
přechodu na digitální vysílá-
ní ještě starou televizi, která 
neuměla DVB-T přijmout. 
Řešením je zakoupení ex-
terního set-top-boxu. Je to 
ideální řešení?

Odhaduji, že 70 až 80 % 
ze zákazníků, kteří se na mě 
obrátili v souvislosti s přecho-
dem na digitální vysílání, si ra-
ději zakoupilo novou televizi. 
Je pravda, že takový základní 
model vychází na pět až deset 
tisíc, ale lidé si raději než set-
top-box koupí televizi novou, 
placatou. A to také z důvodu, 
že se jim televize lépe ovládá, 
mají jeden dálkový ovladač. 
Pokud si zakoupí externí set-
top-box, s ovládáním to už 
není zdaleka takový komfort, 
lidé mají dvě dálková ovládá-
ní a často nevědí, co zmáčk-
nout. Potom volají, abych jim 
přijel televizi znovu nastavit.

Je rozdíl v kvalitě signálu, 
porovnáte-li novou televizi 
s integrovaným DVB-T přijíma-
čem a externí set-top-box?

Kvalita je stejná, takto to 
nelze porovnat. Signál je 
také stejný, rozdíl je pouze 
ve způsobu ovládání. Občas 
se stává, že přijímač DVB-T, 
ať už uvnitř televize, nebo 
jako set-top-box u televize, 
má horší citlivost. Proto je 
lepší nakupovat tyto výrob-
ky pokud možno prověřené 
montážními fi rmami. V super-
marketech lze dnes takovou 
techniku zakoupit velmi lev-
ně, ale mimo problémů s citli-
vostí se může stát, že přístroj 
přestane fungovat těsně po 
skončení záruky. Tady platí 
staré známé pravidlo: Levný 
– dvakrát placený.

Pokud si půjdu koupit no-
vou televizi, na jaké para-
metry se mám zaměřit?

Každá televize má mnoho 

parametrů, všechny vyjme-

novat nemůžeme. Ale určitě 

musí mít tuner DVB-T pro pří-

jem pozemního digitálního vy-

sílání a doporučuji také FULL 

HD rozlišení.

Nebude dnes zakoupená 
televize například za dva 
roky zase stará? Nezmění 
se na vysílačích technologie 
podobně jako nyní z analo-
gového na digitální vysílání?

DVB-T je technologie poměr-

ně nová, určitě se v dohled-

ných pár letech nic zásadně 

nezmění. Pravděpodobně 

budou jednotlivé kanály vy-

sílány v HD kvalitě, proto je 

nyní vhodné zakoupit TV přijí-

mač FULL HD pro technologii 

MPEG-4.

Mohu koupit televizi s in-
tegrovaným přijímačem pro 
digitální satelitní vysílání 
DVB-S?

Ano, jsou takové televize, ale 

je jich velmi málo. Musí mít de-

kodér Cryptoworks nebo ales-

poň CI slot pro dekodér. Ideální 

je pochopitelně kombinace 

DVB-T i DVB-S přijímače, opět 

FULL HD. Vzhledem k tomu, že 

je ale těchto televizí málo, mož-

ná bych dnes raději sáhnul po 

externím DVB-S přijímači. Kva-

lita některých integrovaných 

přijímačů mě příliš neohromila.

Kostičkuje mi obraz, vypa-
dává zvuk. Co mám dělat?

Dříve nás rušily duchy a zr-
nění, občas byl obraz černo-
bílý, dnes obraz kostičkuje. 
Ano, souhlasím, duchy se 
daly přetrvat, ale pokud obraz 
kostičkuje, tak se zastaví a vy-
padne zvuk. To je nepříjemné. 
Na kvalitu příjmu má vliv mno-
ho faktorů – např. mraky a vítr, 
o které se vlna rozráží, přijde 

se zpožděním a problém je na 
světě. Vadí také mráz, sníh, 
déšť a dokonce i letadla.

Pokud problém nastane jed-
nou za čas nebo se opakovaně 
vyskytuje dva dny a potom je 
několik týdnů klid, považoval 
bych to za normální stav. Po-
kud se ale obraz rozpadá třikrát 
za minutu, je čas volat techni-
ka. Je třeba změřit sílu signálu, 
nasměrovat anténu, zkontrolo-
vat kabely. Musím ale zdůraz-
nit, že servisním zásahem lze 
problémy částečně eliminovat, 
ne úplně odstranit.

Výrazně lepší kvalita je prá-
vě u satelitního příjmu DVB-S. 
Pokud zákazník požaduje sig-
nál téměř bez výpadků, do-
poručuji satelit. Zde nastanou 
výpadky pouze výjimečně, 
za extrémních povětrnostních 
podmínek.

Na kolik peněz vyjde ser-
visní zásah?

To záleží na délce práce 
a spotřebovaném materiálu. 
Obecně lze říci, že základní 
diagnostika včetně odstranění 
drobných závad téměř bez po-
užití materiálu stojí do 1000 Kč.

Stačí mi pokojová anténa, 
nebo musím vidět přímo na 
vysílač?

Ze školení víme, že síť 
DVB-T není v ČR budována 
pro pokojové antény. Je třeba 
vždy vnější anténa na střeše. 
Kupodivu není třeba přímá vi-
ditelnost, signál se dokonce 
lépe šíří odrazy.

Dříve bylo možné nahrávat 
jeden kanál a sledovat dru-
hý. Proč to dnes nejde?

Dnes je to také možné, ale 
musíte mít dva zdroje DVB-T 
signálu. Nelze mít pouze 
novou televizi a staré video 
s analogovým tunerem. Ře-
šením je buď zakoupit si dva 
set-top-boxy, nebo novou te-
levizi s DVB-T tunerem a set-
top-box ke staršímu video-
rekordéru, nebo pořídit také 
nové video, například s DVD 
a HDD, které už má DVB-T 
integrován. Také je možné 
použít speciální set-top-box 
se dvěma tunery, ten má ale 
hodně komplikované ovládání 
a funkčnost není ideální.

Děkuji za rozhovor.
ptal se Michal Nešpor

KOSTIČKUJE VÁM V TELEVIZI OBRAZ?
NA OTÁZKY ODPOVÍDÁ SPECIALISTA NA TV PŘÍJEM PAVEL ROZUM

Pavel Rozum Autor: Michal Nešpor

Je večer, čas večeře, 
venku hromady sně-
hu, teplota hluboko pod 
bodem mrazu. Na dve-
ře naší kanceláře zvoní 
s přesností švýcarských 
hodinek specialista na 
televize, televizní antény 
a televizní příjem vůbec, 
pan Pavel Rozum ze Vše-
nor. Přichází přímo ze 
„střechy“, v pracovním 
oblečení. Své práci Pavel 
Rozum nejen rozumí a vy-
konává ji již více než de-
set let, ale považuje ji zá-
roveň za svého koníčka.

PŘÍPADNÉ DOTAZY OHLEDNĚ MONTÁŽÍ SATELITNÍCH 
A TV ANTÉN PIŠTE NA E-MAIL:
pavel.rozum@seznam.cz, nebo volejte na tel.: 777 710 297

INZERCE
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CO TO JE HDTV?
HDTV z anglického High Defi niti-

on TeleVision je televizní vysílání ve 
vysokém rozlišení obrazu. Pro srov-
nání: klasické PAL vysílání má 576 
řádků, vysílání ve vysokém rozlišení 
jich má 1080.

Pro příjem HD programů je nutné 
mít televizní přijímač s FULL HD rozli-
šením s interním tunerem nebo exter-
ním přijímačem umožňujícím příjem 
programů v MPEG-4 (buď DVB-T 
nebo DVB-S).

V našem regionu lze přijímat HD 
programy prostřednictvím DVB-S 
služeb SKYLINK nebo CS LINK 
a výjimečně také prostřednictvím 
DVB-T z vysílače Praha Žižkov.

UPC A ZMĚNY V ROCE 2010
V současné době je možné při-

jímat služby SKYLINK nebo CS 
LINK současně se službami UPC 
prostřednictvím jedné paraboly 
s dvojitým konvertorem.

Pravděpodobně již v létě tohoto 

roku začne UPC vysílat z jiné družice 
a všichni uživatelé si budou muset pře-
směrovat anténu. Pokud bude poža-
dován současný příjem SKYLINK nebo 
CS LINK spolu se službami UPC, 
bude třeba instalovat další anténu.

Nyní UPC nevysílá žádné HD progra-
my, po přechodu na novou družici se 
mají HD programy objevit v nabídce.

MPEG-2 A MPEG 4 – JAKÝ JE 
ROZDÍL?

MPEG-2 a MPEG-4 jsou dva for-
máty úsporného uložení digitálních 
dat. MPEG-2 je starší a velmi vy-
užívaný. Novější MPEG-4 nabízí 
výrazně větší kompresi. V České 
republice většina digitálního vysílá-
ní probíhá ve standardu MPEG-2. 
Postupně se objevují první vlaš-
tovky v podobě vysílání ve stan-

dardu MPEG-4, který se prosa-
zuje především jako kompresní 
standard pro placené programy 
a pro stanice ve vysokém rozli-
šení (HDTV). Zatímco při použití 
MPEG-2 se do jednoho zemského 
multiplexu vejde jeden program 
v HDTV, při kompresi MPEG-4 
tu mohou být dva až tři.

Pokud uživatel chce sle-
dovat program vysílaný ve 

formátu MPEG-4, musí 
televizní přijímač pod-
porovat tento formát. 
Všechny HD progra-

my vysílané pro-
střednictvím tech-

nologie DVB-T 
jsou v ČR 

vysílány ve 
standardu 

MPEG-4.

CO TO JE MULTIPLEX?
Multiplex je soubor programů, které 

běží na jednom TV kanále (jedné frek-
venci). Pozor, číslo TV kanálu nemá nic 
společného s číslem programu na TV 
přijímači. Jeden multiplex (více progra-
mů) zabírá v zemském digitálním vysílání 
stejné místo, jaké potřebuje každý pro-
gram analogové televize sám pro sebe.

U SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ JE 
NUTNÉ POUŽÍT KARTY. JE MOŽ-
NÉ ZÍSKAT VÍCE KARET PRO 
VÍCE PŘIJÍMAČŮ ZA JEDEN PO-
PLATEK?

Žádný poskytovatel těchto služeb více-
násobné karty nenabízí. Zpravidla je tře-
ba zaplatit cenu další karty. Do každého 
přijímače ke každé televizi je třeba vložit 
samostatnou kartu.

Na trhu existují ofi ciálně nepodporova-
ná řešení, která umožňují sdílení karty. 
Je třeba zakoupit takové DVB-S přijíma-
če nebo příslušenství, které toto sdílení 
podporují. Poté postačuje skutečně pou-
ze jedna karta.

Tato řešení však mohou být porušením 
všeobecných podmínek poskytovaných 
služeb. Domníváme se, že pokud je sdí-
lení karty provozováno v rámci jedné by-
tové jednotky, neměl by mít s takovým 
řešením poskytovatel služby problém. 
Do uzávěrky tohoto čísla se nám ale ne-
podařilo tuto informaci potvrdit. Autor, 
redakce ani vydavatel nenese odpověd-
nost za případné spory vyplývající ze sdí-
lení karty.

JAKÉ LZE Z CUKRÁKU NALADIT 
PROGRAMY?

Z vysílače Cukrák vysílají tři multiplexy. 
Multiplex 1 vysílá na 53. kanálu a nabízí 
programy ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 SPORT. 
Multiplex 2 vysílá na kanálu 41 a nabízí 
programy NOVA, NOVA CINEMA, PRI-
MA, PRIMA COOL a TV BARRANDOV. 
Poslední třetí multiplex vysílá na kanálu 
59 a nabízí programy Z1 a PUBLIC TV.

(mn)

Montáže a opravy
zařízení pro příjem TV
a rozhlasového signálu
LUBOMÍR ŠOUREK
ŘEVNICE
satran@centrum.cz
603 424 587

OTÁZKY A       ODPOVĚDI ZE SVĚTA
DIGITÁLNÍHO   VYSÍLÁNÍ

INZERCE
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Pacient trpící myopií (dále 

myop) vidí špatně na dálku, ale 

dobře na blízko. Vzdálenost, 

na kterou myop ostře vidí, je 

tím kratší, čím je myopie vyšší.

Myopii korigujeme ,,mínuso-

vými“ brýlovými čočkami, s je-

jichž pomocí je obraz přiváděn 

na sítnici a tím se usnadní ako-

modace. Zároveň se tak zabrá-

ní únavě očí a bolestem hlavy.

ESTETICKÉ A FUNKČNĚJ-
ŠÍ ČOČKY

Brýlová skla myopů jsou sil-
nější na okraji než ve středu. 
Toto ovšem není důvod 
k obavám, neboť existují brý-
lové čočky stále estetičtější 
a funkčnější.

TYPY ČOČEK
 Vše závisí na Vás, zda bude-

te volit lehké plastové čočky,

 nebo téměř nerozbitné po-
lykarbonátové čočky,

 nebo klasické čočky skle-
něné.
Plastová čočka se standard-
ním indexem lomu je oproti 
skleněným čočkám o 30-50% 
lehčí. Polykarbonátová čoč-
ka je extrémně lehká a velmi 
odolná proti rozbití. Materiál 
této čočky se běžně používá 
v leteckém průmyslu.
Každou čočku doporučujeme 
s antirefl exní úpravou – a na 
toto téma zase na stejném 
místě na shledanou za měsíc!

Eva Voříšková - Hrušková

Mhouříte oči, abyste jasně viděli do dálky? Míjíte 
své přátele na ulici, aniž byste je poznali? Píše Vaše 
dítě s nosem nalepeným na sešit? Jestliže jste na 
kteroukoli otázku odpověděli „ANO“, jsou to první 
příznaky myopie.

OČNÍ OPTIKA
OC Černošice - Vráž
tel.: 251 552 086, 777 17 22 66

www.vidisskvele.cz

MYOPIE ČILI KRÁTKOZRAKOST
JAK JI POZNÁTE A JAK LZE VADU KORIGOVAT?

HRA S ČASEM
Zraková dráha dozrává 

v časném dětském věku, 
a proto je nutná včasná 
diagnostika tupozrakosti a 
její léčba, a to co nejdříve 
v předškolním věku.

Zjištění zrakové ostrosti 
a její správné provedení je 
základním předpokladem pro 
odhalení zrakové vady. Léčba 
spočívá v donucení utlumené-
ho lenošivého oka k činnosti. 
To provádíme vhodně zvo-
lenou korekcí refrakční vady 
brýlemi se současným zakrý-
váním lépe vidoucího oka (na 
několik hodin denně)  a čas-
tou hrou do blízka (navlékání 
korálků, kreslení drobných 
obrázků aj.).

DŮLEŽITÁ JE SPOLU-
PRÁCE RODIČŮ

Je to výzva pro rodiče v dů-
sledném a trpělivém zakrývá-
ní oka a nošení brýlí. Hlavní 
práce zůstává na rodičích.

Nezbytný je správný přístup 
rodičů, důvěra v rady lékaře 
a jejich dodržování. Je třeba 
k dítěti přistupovat ohledupl-
ně, ale důsledně, bez lítosti 
a ústupků. Vyléčení tupozra-
kosti znamená zlepšení kva-
lity života dítěte, jeho schop-
nosti prostorového vidění 
a vyloučení praktické jednoo-
kosti, a tím zvýšení možnosti 
profesního uplatnění, získání 
řidičského průkazu apod.

Přeji všem dětem, které jsou 
tupozrakostí ohroženy, aby 

tato byla včas zjištěna a vy-
léčena.

Přeji rodičům, kteří tuto 

problematiku u svého dítěte 
řeší, dostatek trpělivé vytrva-
losti. MUDr. Zoja Moravcová

ZÁLUDNÁ OČNÍ VADA - TUPOZRAKOST
DŮLEŽITÁ JE VČASNÁ DIAGNOSTIKA

Tupozrakost (amblyopie) znamená pokles zrakové 
ostrosti jednoho oka (výjimečně obou očí), které se ne-
lepší dioptrickou korekcí. Způsobuje ji překážka  v pů-
sobení zrakových podnětů na mozkové zrakové cent-
rum, jako je např. vyšší dioptrická vada (někdy spojená 
se šilháním) nebo vrozený zákal čočky.  Nezačne-li dítě 
šilhat, nemusí rodina a okolí, natož samotné dítě bez 
odborného vyšetření tuto vadu rozpoznat. 
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TIP NA VÝLET

PROČ: zdravý pohyb

NA JAK DLOUHO: půldenní nebo celodenní výlet

KDY:       ve volném čase  

INFO: www.brdy.org

BĚŽKY NEBO PĚŠKY

My, kdo bydlíme v Dobři-
chovicích a blízkém okolí, 
jen přehodíme běžky přes 
rameno nebo je rovnou „na-
hodíme“ na nohy a můžeme 
vyrazit do našeho líbezného 
zasněženého okolí – do Brd. 
Můžete i kousíček popojet 
vlakem, když se nebudete 
chtít příliš vysílit. Ovšem kdo 
podlehne dobrodružnému 
pocitu a bude se chtít stát 
alespoň na víkend ošlehaným 
dobyvatelem – polárníkem, 

může „běžkovat“ i dva dny. 
Musíte ovšem vlastnit nějaké 
to trampské vybavení pro pře-
spávání na sněhu. Nebo znát 
polohu brdských kempů.

Vraťme se ale k těm skrom-
nějším, kteří si chtějí udělat 
půldenní nebo celodenní výlet 
na běžkách. Dobré bude poří-
dit si mapu (Okolí Prahy, Brdy, 
Křivoklátsko), abyste si mohli 
naplánovat, kudy pojedete. 
Trasu si pak můžete plánovat 
na každý víkend jinou.

KAM SE VYDAT
Pro začátek například dojeď-

te do Kytína a přes Kytínskou 
louku se vydejte směrem na 
Skalku u Mníšku pod Brdy. Ze 
Skalky můžete jet, kam potře-
bujete - do Dobřichovic, Řev-
nic apod. Další trasu můžete 
začít na Zbraslavi. Vydáte 
se přes Černolice na Skalku 
u Mníšku pod Brdy. Odtud 
pokračujte přes rozcestí Čer-
vený kůň na Kytínskou louku, 
kde se nachází chatová osa-

da Rovina. Trasa končí třeba 
v Dobříši (lze samozřejmě 
individuálně upravit). Kdo je 
zdatnější, vydá se z rozcestí 
na Kytínské louce na Stožec. 
Z něho pak na vrch Kuchyň-
ka a poté ke Křižatkám. Nad 
Křižatkami se zvedá Plešivec 
(653 m n. m.) a za ním čeká 
dlouhý sjezd k Lochovicím.

Vyzkoušené ústupové cesty 
vedou po silnicích z Dobříše, 
Jinců a Pičína do Hostomic, 
které křižují Brdy napříč. Na-

opak pozor si dejte na Vše-
radickou cestu ze Stožce do 
Vižiny nebo pěšinu z Plešivce 
do Rejkovic. Nejsou pro běž-
ky vhodné.

Tak už jen překonat lenost, 

která nás přemlouvá, aby-
chom zůstali doma v teple 
a nejlépe s něčím dobrým po 
ruce, a uvidíte, že po takovém 
výletě tohle všechno vychut-
náte daleko lépe. (lk)

Když už máme to „štěstí“, že sníh napadl v nížinách 
místo na horách, byla by škoda nevyužít příležitosti, 
která se nabízí jen velice sporadicky, a to vydat se na 
běžky v okolí svého bydliště! A pokud náhodou zrov-
na sníh roztaje, natáhněte místo lyží pevné boty.

Hurá na běžky Autor: Igor Šlégr

Pohled od Skalky na Mníšek  Autor: Igor Šlégr

Zasněžené Brdy Autor: Igor Šlégr

Zasněžená Skalka u Mníšku pod Brdy  Autor: Igor Šlégr

VÝLET SE SNĚHEM I BEZ SNĚHU

KAM:      Brdy

JAK TAM: pěšky nebo vlakem
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

l Ptá se ředitel svého náměstka: „Měl jste někdy něco s mojí 
sekretářkou?” Ten odpovídá: „Ne!” „Tak to je dobré, jste jediný 
v tomto podniku, kdo jí tedy může odevzdat výpověď!”

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 TROCHA MATEMATIKY
Kolik existuje šesticiferných čísel, která jsou dělitelná 36 
a sestávají pouze z číslic 1 a 2?

 TŘÍDNÍ VEČÍREK
Hospodářka připravovala třídní večírek. Ze společného fondu 
vybrala peníze a provedla nákup: Polovinu a 20 korun utratila 
za koláče. Ze zbytku utratila polovinu a 20 korun za květiny 
a pak opět polovinu a 10 korun za nápoje. Najednou zjistila, že 
již všechno utratila.
Kolik měla na začátku hospodářka peněz?

 ZEMĚPIS
Kolik máme v Čechách katedrál? Vyjmenujte, které to jsou?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
Den v týdnu: Úterý. Zpožděné autobusy: Tři autobusy. Prodavači 
kamen: 60 kamen.

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu 
krizovka@dobnet.cz nebo DOBNET, o.s., Palac-
kého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 
20. února 2010. Jeden vylosovaný výherce obdrží 
ZDARMA poukaz na kosmetické ošetření v hodnotě 
1000 Kč.

Cenu do soutěže věnoval:
SALÓN KLEMENTÝNA, ŘEVNICE

KADEŘNICTVÍ, KOSMETIKA, VIZÁŽISTIKA, MANIKÚRA, MASÁŽE...

SOUTĚŽ   O KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

PRO CHYTRÉ HLAVY

PRO ZASMÁNÍ

Na našem webu najdete svůj nový a sladký domov.

Vylosovaný výherce:
Marek Syblík
Vylosovanému výherci gratulujeme! Výhru je možné si vy-
zvednout nejpozději do 2 měsíců v informační kanceláři 
DOBNET, o.s., v Dobřichovicích.

nám. Krále J. z Poděbrad 5nám. Krále J. z Poděbrad 5

Řevnice Řevnice 
tel.: 222 356 296tel.: 222 356 296
tel.: 737 258 018tel.: 737 258 018

e-mail: salon@klementyna.cze-mail: salon@klementyna.cz

www.klementyna.czwww.klementyna.cz
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www.dobnet.cz
tel.: 277 001 111

info@dobnet.cz

Informační kancelář DOBNET, o.s., Palackého 27, Dobřichovice
Otevírací doba: PO 8-18, ÚT 8-12, ST 8-18, ČT 8-12, PÁ 8-12

Přijímáme platební karty:j p y

Trvalé připojení k internetu již za 330 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET zpravodaj zdarma do 5 000 schránek

Internet pro seniory nad 70 let a držitele ZTP za 1 Kč měsíčně


