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TELEVIZE POD LUPOU
Je večer půl osmé, usedáte pohodlně 

do křesla ve svém obývacím pokoji, za-

pínáte televizi a sledujete večerní zprávy. 

Samozřejmost. Ano, skutečně, televizní 

přijímač se stal za poslední roky už na-

prosto běžným společníkem v našich 

domácnostech. Často máme v jedné do-

mácnosti ne jednu televizi, ale třeba i dva 

nebo tři kousky! A umíte si vůbec před-

stavit situaci, že by najednou přestala 

televize fungovat? Najednou vám uteče 

hokejový zápas, Ordinace nebo oblíbená 

VKV-čka. Určitě hned ráno zavoláte do 

práce, že přijdete později, a už jste s te-

levizorem na cestě do opravny.

Ale co když televize přestane vysílat úpl-

ně? Odborníci budou namítat, že televize 

nevysílá. Dobře, tak i pro znalé – co když 

televizní vysílač přestane vysílat? Že se to 

nemůže stát? Že by si to nikdo nedovolil? 

Omyl, opak je pravdou. Stávající ana-

logové vysílání je skutečně v některých 

lokalitách naší republiky už otázkou pou-

ze několika měsíců. A pokud nemáte po-

slední model moderního televizního přijí-

mače, pak skutečně bez další investice 

digitální signál přijímat nebudete. 

A co v takové situaci udělat? V břez-

novém čísle DOBNET zpravodaje vám 

v sérii článků poradíme, jak se s takovou 

situací vypořádat - jakého poskytovatele 

televizního vysílání si vybrat a jak tech-

nicky zajistit, abyste byli schopni jeho 

vysílání přijímat. Pokusili jsme se pro vás 

zpracovat ucelený přehled možností pří-

jmu televizního signálu v regionu Dolní 

Berounka. Jakou nabídku programů vám 

jednotliví poskytovatelé vysílání nabíd-

nou? Kolik peněz budete muset za jejich 

služby zaplatit? A je způsob, jakým dnes 

televizní signál přijímáte, opravdu ten nej-

výhodnější? Na všechny tyto otázky jsme 

se pokusili dát odpověď na stranách 

6 až 8.  Michal Nešpor

TIP NA VÝLET
První jarní dny, Veli-
konoce… Čas jako 
stvořený pro rodin-
ný výlet, na kterém 
se nadýcháte jar-
ních vůní, dotknete 
křesťanského od-
kazu a své děti potěšíte návštěvou 
skřítků a víl. str. 4

ROZHOVOR 
S BERUŠKOU
Dotazům Michala Nešpora tento-
krá t neunikla Beruška, sluníčko 

sedmitečné, ale jinak také 
manažer skupiny PR, mar-
keting a media, DOBNET, 
o.s. str. 5
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKY

KARLŠTEJN – Hrad Karlštejn zahájil sezónu roku 2008 už 

1. března. Pro veřejnost je otevřen denně kromě pondělí od 9 

do 15.00 hodin. Výjimkou bude Velikonoční pondělí, kdy hrad 

otevřen bude. Je zpřístupněn 1. návštěvní okruh s historický-

mi interiéry Císařského paláce a Mariánské věže. 2. návštěvní 

okruh s kaplí svatého Kříže bude otevřen až 1. června.

MNÍŠEK POD BRDY – V terapeutické komunitě Magdaléna 

v Mníšku pod Brdy se 19. února 2008 uskutečnila tisková kon-

ference k vydání publikace Terapeutická komunita pro drogo-

vě závislé II. Kniha nabízí souhrnný přehled znalostí, praxe a 

přístupů předních českých odborníků, kteří se problematikou 

terapeutických komunit zabývají.

LITEŇ – Nové webové stránky má Sbor dobrovolných hasičů 

v Litni. Prohlédnout si je a získat informace o činnosti liteň-

ských hasičů lze na adrese http://www.sdhliten.mistecko.cz/.

ŘEVNICE – Místní pekárna Pecka známá svými výtečnými ko-

láči a jinými sladkými i slanými lahůdkami ze svých pecí na 

základě dohody s ředitelkou mateřské školy v Řevnicích bude 

dodávat mateřské škole zdarma pekárenské výrobky pro děti.

SRBSKO – Zastupitelé obce Srbsko schválili na svém jednání 

19.2.2008 Smlouvu o spolupráci s městem Beroun při reali-

zaci 1. části projektu cyklostezky „Po stopách českých králů“ 

v lokalitě Beroun – Srbsko. Obec se v této smlouvě zavazu-

je k údržbě (úklidu odpadků) části cyklostezky v úseku Kozel 

– Srbsko po dobu minimálně 5 let a ke strpění umístění, uží-

vání, údržby a oprav veřejně přístupné cyklostezky. Realizace 

projektu bude hrazena z dotace poskytnuté z fi nančních pro-

středků ROP SČ městu Beroun.

DOBŘICHOVICE – Zápis do mateřské školy v Dobřichovicích 

se bude konat ve dnech 18. a 19. března 2008 vždy od 13 do 

16 hodin. 

BEROUN, PRAHA-ZÁPAD – Podle informace, kterou přinesly 

Lidové noviny dne 26.2.2008, je město Beroun městem v ČR, 

kde se žije nejlépe. Podle 11 kritérií, mezi nimiž byly mimo jiné 

nezaměstnanost, výše nájemného či ceny rodinných domů, 

průměrná měsíční mzda či počet vloupání za rok, je Středočes-

ký kraj nejvyhledávanějším regionem v poptávce po bydlení. 

Beroun se zdá být ideálním místem k bydlení – klidné město 

zasazené do zelených kopců je zároveň relativně blízko všem 

výhodám, které poskytuje Praha. Autobusové i vlakové spojení 

s Prahou tuto výhodnost ještě podtrhuje. Nevýhodou pro poří-

zení bydlení v okrese Praha-západ a v samotném Berouně též 

je vysoká cena jak pozemků, tak i bytů.

PRAHA – Od 1. března nemusí mít děti do deseti let při cestě 

do zahraničí vlastní cestovní pas. Rodiče je opět budou moci 

mít uvedeny ve svých pasech. Změnu zavedla novela zákona o 

cestovních dokladech, kterou loni v dubnu podepsal prezident 

Václav Klaus. Rodiče tak už nemusí vyřizovat dětem v před-

školním věku nový pas každý rok, ale mohou je nechat zapsat 

do svých pasů na samolepicím štítku s ochranou proti padělání 

a pozměňování. Týká se to i starších dětí, které ale také mohou 

dostat vlastní pas na dobu pěti let. Novela má napravit součas-

ný stav, kdy rodiče musí vyřizovat dětem v předškolním věku 

nový pas každý rok. (bt)

O PRVŇÁCÍCH V ZŠ DOBŘICHOVICE
Ve dnech 25. 1. a 7. 2. 2008 proběhl 

zápis do prvních tříd dobřichovické zá-
kladní školy pro školní rok 2008/2009.  

Celkem přišlo přihlásit své děti 81 rodi-
čů. Z toho 15 žádá o odklad školní do-
cházky. Tuto žádost je nutné doplnit do-
poručením pedagogicko psychologické 
poradny a odborného lékaře, např. pedi-
atra, alergologa. Tyto dokumenty je nut-
né doručit do školy nejpozději do kon-
ce května 2008. Poté ředitel školy vydá 
Rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Vzhledem k tomu, že je přijato 66 dětí, 
budou otevřeny tři první třídy. Pavlína Sei-
dlerová, zástupkyně ředitele na 1. stupni 
ZŠ Dobřichovice, k tomu doplňuje: „Zvý-
šení počtu tříd na prvním stupni není jed-
noduché rozhodnutí, a to vzhledem k nut-
ným změnám ve školní družině a jídelně. 
Zároveň nás však těší tak velký zájem o 
naši školu, a to i z okolních obcí. Již tradič-
ně se k nám hlásí děti z Letů a Karlíka, ale 
i z Černolic, Hlásné Třebaně, Řevnic a Vše-
nor. Doufáme, že je to  také důsledek naší 
snahy o kvalitní a moderní vzdělávání.“

Co čeká přijaté prvňáčky dál, podle ja-
kých kritérií budou rozdělováni do tříd?  

Pavlína Seidlerová k této otázce říká: 
„Počátkem července dostanou dopis 
– pozvánku - na první školní den a se-
znam pomůcek, které budou ve škole 
potřebovat. Seznamy dětí v jednotli-
vých třídách budou vyvěšeny na obou 
budovách školy ve druhé polovině srp-
na. Rozdělení do tříd je vždy očekává-
no s velkým napětím. Zařazení do tříd 
přitom ovlivňuje mnoho faktorů. Cílem 
je sestavit vyrovnané kolektivy dětí 
s přibližně stejným počtem chlapců a 
děvčat. Pokud je to možné, snažíme se 
zohlednit požadavky rodičů na kama-
ráda nebo kamarádku, místo bydliště 
nebo i doporučení paní učitelek z ma-
teřské školy. Bohužel nikdy nelze vyho-
vět všem požadavkům, ale zkušenost 
ukazuje, že děti se s novými kamarády 
i prostředím rychle sžijí.  Přejme proto 
budoucím prvňáčkům mnoho úspěchů, 
dobré kamarády a ať se jim ve škole 
daří.“ (bt)

Prvňačka Martinka Mayerová se sice nehlásí 
na školu do Dobřichovic, ale těší se podobně 
jako zdejší děti
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ZA KULTUROU

BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU
Březen si mnoho z nás v mysli auto-

maticky spojuje s přívlastkem „měsíc 
knihy“. Jako takový byl dlouhá léta 
propagován. A přitom již 11 let je bře-
zen vyhlašován „měsícem Internetu“. 

Organizátorem této každoroční kampaně 
je sdružení BMI, jejím hlavním protagonis-
tou pak knihovny v celé zemi. Loňského 
10. ročníku se zúčastnilo 384 knihoven a 
akce jimi organizované navštívilo přibliž-
ně 100 tisíc návštěvníků. Letošní Březen 
nese motto Internet – výhoda pro zne-
výhodněné. DOBNET zpravodaj se ptal 
knihoven v regionu Dolní Berounka, zda a 
jak se do této akce zapojí…

V ČERNOŠICÍCH JIŽ TRADIČNĚ
Pravidelným účastníkem kampaně 

Březen – měsíc Internetu je černošická 
knihovna. Knihovnice Irena Šilhánková 
říká, že o tuto akci bývá zájem: „Zvláš-
tě bezplatné registrace místní lidé rádi 
využívají.“ Možnost zdarma se přihlásit 
do černošické knihovny budou mít noví 
čtenáři i letos, zatímco již registrovaní 
zapomnětliví čtenáři budou moci využít 
amnestie na pokuty za nevrácené knihy. 

V souladu s mottem Internet - výhoda pro 
znevýhodněné bude černošická knihovna 
v březnu nabízet kvalifi kovanou pomoc 
seniorům, a to jak při prvním kontaktu 
s počítačem, tak při práci s Internetem. 
Knihovnice zájemcům rády pomohou i při 
seznamování se s novým on-line katalo-
gem knih či s prvními krůčky v e-mailové 
komunikaci. Internet zde bude po celý 
březen pro všechny zájemce zdarma. 

Širokou veřejnost chce černošická 
knihovna oslovit i dnem otevřených dveří, 
který připravila na 8. března od 9 do 13 
hodin. Dětským čtenářům je určena vědo-
mostní soutěž o věcné ceny. Irena Šilhán-

ková přitom dodává: „Věříme, že návštěva 
knihovny neskončí pro naše návštěvníky 
posezením u počítače, ale že si zároveň 
odnesou domů i nějakou pěknou knihu.“

STŘÍPKY Z OSTATNÍCH KNIHOVEN
Další knihovnicí, která se plánuje do 

kampaně Březen – měsíc Internetu zapo-
jit, je Petra Flasarová z letovské knihov-
ny: „Ráda bych zorganizovala nějaké 
čteníčko a kreslící soutěž pro děti z naší 
nově otevřené školky. Větším dětem bych 
chtěla nabídnout přehledné povídání o 
tom, jaké knihy si u nás mohou půjčit.“ 

Ostatní knihovny zatím na březen žád-
né mimořádné akce nechystají. Motto 
letošní kampaně Internet – výhoda pro 
znevýhodněné by však mohlo velmi dob-
ře zastřešit i některé jejich dlouhodobé 
aktivity: například všenorská knihovna 
propaguje Školičku Internetu pro seni-

ory, v Dobřichovicích se zase snaží vy-
tvářet prostředí přátelské pro maminky 
s malými dětmi (zajímavou akcí, která se 
mohla uskutečnit i díky tomuto přístupu 
dobřichovických knihovnic, bylo zimní 
čtení pro malé děti, které organizovala 
„místní maminka“ Slavěna Podloucká).

VEŘEJNÝ INTERNET V REGIONU
Z pohledu kampaně Březen – mě-

síc Internetu není zanedbatelný ani 
fakt, že všechny knihovny v regionu 
Dolní Berounka poskytují veřejný In-
ternet, a to zpravidla jak svým čte-
nářům, tak náhodným návštěvníkům. 
Zavedení vysokorychlostního Inter-
netu do knihoven bylo realizováno 
v roce 2005 v rámci projektu K2 – Komu-
nikace Karlštejnsko, a to svazkem obcí 
– regionem Dolní Berounka a občanským 
sdružením DOBNET, o.s. (ko)

Zimní čtení pro děti v dobřichovické knihovně

Sobota 8. 3. - Tetín Country večer 
se skupinou Tetínské kytary, 19 
hod., salonek tetínské hospůdky

Úterý 11. 3. - Černošice Komor-
ní koncert „Prolínání“ v podání 
J. Vavřínkové-Douchové (viola) a 
J. Vonáškové–Novákové (housle), 
18 hod., ZUŠ

Středa 12. 3. - Černošice Koncert 
ELENA SUCHÁNKOVÁ & JOCO-
SE JAZZ, 20,30 hod., Club Kino

Pátek 14. 3. - Černošice Koncert 
Fernando Saunders, 20,30 hod., 
Club Kino

Řevnice Loutková pohádka Di-
vadla z půdy: Honza v pekle, 16 
hod., Sál Zámečku

Sobota 15. 3. - Černošice Ples 
ZŠ Všenory, 20 hod., Club Kino

Dobřichovice Degustace italských 
vín a beseda pana Kříže o Toskán-
sku, 19 hod., Fürstův sál

Zadní Třebaň Hudební ples Noti-
ček, 19 hod., Společenský dům

Neděle 16. 3. - Černošice Vy-
nášení Moreny s Pramínkem, 15 
hod., u Berounky (za čističkou)

Černošice Představení divadelní-
ho souboru Samé vody, 16 hod., 
Club Kino

Dobřichovice Jarní trhy, Zámek 

Řevnice Klavírní recitál Dennyho 
Hozmana, 18 hod.,  Sál Zámečku 

Pondělí 17. 3. - Řevnice Setkání 
seniorů – společné zpívání s akor-
deonem, 9,30 hod., Sál Zámečku

Pátek 21. 3. - Černošice Taneční 
párty DJ. Bundy + DJ. Vódi – Lás-
ka je láska, 20 hod., Club Kino

Sobota 22. 3. - Černošice Kon-
cert Lenky Dusilové s kapelou, 
20,30 hod., Club Kino

Středa 26. 3. - Černošice Blue-
srockový koncert Danny Bryant´s 
Red Eye Band (UK) + Red Baron, 
20,30 hod., Club Kino

Čtvrtek 27. 3. - Černošice Kon-
cert OneBand, 20 hod., Club 
Kino

Pátek 28. 3. - Černošice 2. kolo 
4. ročníku soutěžní přehlídky ka-
pel Šiba Music Chance,  20,30 
hod., Club Kino

Řevnice Premiéra představení řev-
nického divadelního souboru: Ten 
kdo utře nos, 20,30 hod., Kino 

Sobota 29. 3. - Černošice Rock-
ový dvoják CZ + Legal Bengál, 
20,30 hod., Club Kino 

Dobřichovice Vernisáž gobelíno-
vých tapisérií paní Kolesové, 16 
hod., Fürstův sál

Řevnice Maškarní benefi ční ples 
Náruče: Z národů ač jsme různých, 
19 hod., U zrzavého paviána 

Řevnice Představení řevnického 
divadelního souboru: Ten kdo utře 
nos, 16 a 19,30 hod., Kino

Neděle 30. 3. - Dobřichovice 
Pohádka Tři vlasy děda Vševěda 
v podání divadla Kejklíř, 15 hod., 
Fürstův sál

Karlštejn Mše svatá k 651. výro-
čí založení Karlštejnské kapituly, 
14 hod., hrad Karlštejn, kostel 
Panny Marie

Pátek 4. 4. - Řevnice Představení 
řevnického divadelního soubo-
ru: Ten kdo utře nos, 19,30 hod., 
Kino

Sobota 5. 4. - Dobřichovice Kon-
cert folkové skupiny JABLKOŇ, 
20 hod., Fürstův sál

Řevnice Představení řevnického 
divadelního souboru: Ten kdo utře 
nos, 16 a 19,30 hod., Kino (ko)

ZA KULTUROU V BŘEZNU
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ZA SVATÝM IVANEM A LESNÍMI SKŘÍTKY

Tímto poustevníkem byl v 9. století svatý 
Ivan, který dle legendy prožil v chladné a vlh-
ké jeskyni pod vysokou vápencovou stěnou 
42 let. S obydlováním tohoto místa a přede-
vším vyháněním zlých duchů z jeskyně mu 
pomohl svatý Jan Křtitel, k jehož slávě byl 
později pojmenován zdejší kostel a po něm 
i celá obec – Svatý Jan pod Skalou.

ZAPOMENUTÁ OBEC VESNICÍ KRAJE
Jedná se o obec s pohnutou minulostí. 

Snad za to může sevřenost údolí, že se 
zde před lidmi snažil ukrýt nejen Ivan, ale 
o mnoho staletí později i komunistický re-
žim. Ten v bývalém benediktinském kláš-
teře zřídil nejprve tábor nucených prací a 
věznici pro odpůrce režimu, později školu 
pro vyšší velitele STB. Název Svatý Jan 
byl úmyslně vymazáván z map, kulturní 
památky bez povšimnutí chátraly. 

Nelze proto jinak než s úctou hledět na 
výsledky práce Svatojánské společnos-
ti, která fakticky již od roku 1992 shání 
peníze na renovaci zdejších památek, 
aktivně se podílí na jejich obnově a po-
řádá v této obci se 110 stálými obyvateli 
společenské a kulturní akce. Významnou 
měrou se tak zasloužila například o to, že 
byl Svatý Jan pod Skalou již dvakrát oce-
něn v soutěži Vesnice roku: v roce 1996 
získal Modrou stuhu za nejlepší kulturní 
a společenský život ve středočeském re-
gionu a v roce 1999 byl vyhlášen nejlep-
ší obcí středočeského regionu, přičemž 
na celostátní úrovni obsadil třetí příčku.

VE STOPÁCH IVANOVÝCH
Ale zpět ke svatému Ivanovi. Při myš-

lence na tohoto světce se nelze neotřást, 
když na vás dýchne chlad a vlhkost pro-
storu „pod okny jeho jeskyně“ - kolem 
Ivanova pramene. Ještě autentičtěji jistě 
zapůsobí samotná Ivanova jeskyně, ta je 
však stejně jako barokní kostel sv. Jana 
Křtitele návštěvníkům otevřena o víken-
dech až od dubna. V březnu lze tyto pro-
story navštívit jen v rámci bohoslužeb 
(o víkendu v neděli od 8 hodin). 

Po osvěžení vodou z Ivanova pramene, 
která má údajně léčivé účinky, tak nezbý-
vá než zahájit náročný výstup k dřevěné-
mu kříži na skále nad klášterem. Vítaným 
oddechem bývá zastávka u kaple sv. Kří-
že, kde se dle pověsti poustevníkovi Iva-
novi zjevil sv. Jan Křtitel, a pak již všechny 
současné poutníky čeká jen stoupání a 
stoupání. V současném předjarním obdo-
bí, kdy stromy ještě nejsou obsypány lis-
tím, skýtá tato cesta jedinečné pohledy na 
skálu, kapli i klášter… Potěšení zadýcha-
ným návštěvníkům nabízejí i první jarní ky-
tičky a šťavnaté trsy trávy. Ta pravá odmě-
na za podstoupenou námahu však čeká 
až na samém vrcholu. Pokud vaší pouti 
požehná i sluníčko a posvítí v ten pravý 
okamžik, budete moci spatřit Svatého 
Jana pod Skalou schouleného mezi zales-
něnými srázy v celé jeho kráse. K plnému 
vychutnání tohoto výjimečného okamžiku 
však v současném ročním období určitě 
nezapomeňte dobrou větrovku.

POHÁDKOVÝ ZÁVĚR
Z vyhlídky u kříže již je to jen kousek ces-

ty ke skanzenu Solvayovy lomy. Prohlídku 
s průvodcem či svezení ve vláčku úzko-
rozchodné dráhy zde sice nabízejí až od 
května, i nyní jsou však přístupné mnohé 
„venkovní exponáty“. Po cestě navíc ne-
lze minout dětskou pohádkovou stezku 
Vítězslavy Klimtové, na které se před zra-
ky i nezkušených pozorovatelů roztančí 
víly, rozkřiknou skřítci a ožijí mnohé další 
tajuplné bytosti. A to je zážitek, o který 
byste nejen své děti neměli ošidit. (ko)

Pohled na klášter a obec z vyhlídky na skále

RESTAURACE ČESKÁ HOSPODA V HLÁSNÉ TŘEBANI
Po náročném výletu můžete zajít na jídlo například do pěkné re-

staurace Obecná škola přímo ve Svatém Janu pod Skalou, ane-
bo využít náš další tip a zajet autem do nedaleké Hlásné Třebaně 
do České hospody, také známé jako hospoda Na Růžku.

Několikrát jsme využili její přilehlé zahrádky v létě, kdy jsme 
okolo jeli na kolech. Samotnou restauraci jsme navštívili poprvé 
a byli jsme velmi příjemně překvapeni. Zajímavé prostředí ve stylu 
venkovské světnice s kachlovými kamny je doplněno obrovskou 
tapisérií, jež lze v případě potřeby překrýt připraveným promíta-
cím plátnem. Na stěnách najdete spoustu loveckých trofejí. Pro-
storná jídelna je nekuřácká – pro nás jeden z nejdůležitějších as-
pektů doplňující nerušený prožitek z jídla. Zkrátka čisto a útulno.

Příjemná obsluha nás nenechala dlouho čekat na jídelní lístek 
a i poté, co jsme si vybrali z lákavé nabídky, jsme mohli relativ-
ně rychle zahnat hlad. A to jsme přijeli lehce po půl desáté ve-
čer, kdy ve většině restaurací v okolí hrozí, že dostanete pouze 
něco ze studené kuchyně.

A nyní k našemu hodnocení. Ještě pro zopakování – každé 
z pěti kritérií může dostat od 1 do 5 bodů, tedy čím více bodů, tím 
lepší hodnocení. Takže nejvyšší celková známka může být 25.

Kvalita obsluhy – 5 bodů Čistota prostředí – 5 bodů
Kvalita a chuť jídla – 5 bodů Cenové rozpětí – 5 bodů

Celková atmosféra – velmi příjemné prostředí, jediné, co 
bychom mohli vytknout, je nemožnost platit útratu bezhoto-
vostně, tedy “kartou”, takže 4 body. Celkem 24 bodů. (bt)

ČESKÁ HOSPODA - Na Růžku, Martin a Ivana Pelcnerovi
Hlásná Třebaň 57, 267 18 Karlštejn
Tel.: 311 681 620, E-mail: ceska.hospoda@cmail.cz
http://www.ceskahospoda.wbs.cz/

Otevírací doba: Speciality:
Pá 17 – 24 Tatarský biftek obložený 163,- 
So 11 – 23 Rumpsteak na roštu 197,-
Ne 11 - 17 (od poloviny dubna v neděli do 19. hodiny)

TURISTICKÉ TIPY

Letošní Velikonoce, největší křesťanský svátek, připadají na neobvykle časný ter-
mín – již první jarní víkend. V našem turistickém toulání proto v březnovém zpravo-
daji zavítáme do míst, která dýchají křesťanskou tradicí, do míst, kde žil (alespoň 
dle místních písemností) nejstarší křesťanský poustevník…
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Rozhovor do březnového čísla zpravodaje jsme připravili 
s moc důležitou osobou, která má na starost nejen pre-
zentaci sdružení DOBNET, o.s., navenek, ale odpovídá i 
za marketing a nové mediální projekty.

Jedna tvoje elektronická adresa začíná slovem „beruska“. 
Takto tě někdo oslovuje, přirovnává tě někdo k berušce? 
Jak to vlastně vzniklo?

To už pořádně ani nevím. Kdysi jsem si chtěla založit adresu 
na Seznamu a myslím, že Bára i Barbora byly už obsazené. No 
tak někoho napadlo – Beruška.

Vidím, že máš tři malé děti, které ti dají přes den pořádně 
zabrat. Tuším tedy, že hromadu práce děláš večer. Co na to 
rodina, a vůbec – kolik hodin denně spíš?

Už ve škole jsem si vyzkoušela, že nejvíce jsem se naučila 
přes noc. Teď se mi tento návyk hodí, protože pouze v noci, 
a to tedy jen někdy, je u nás opravdu klid na trochu tvořivosti. 
Když jsem v kondici, usínám s dětmi po osmé, abych se v půl 
druhé vzbudila a mohla dodělat, co je třeba. Co mám přes den 
promyšlené, to dodělávám v noci. Takhle mohu ale pracovat jen 
asi tři dny za sebou, pak musím ten defi cit zase dospat. Je ale 
pravda, že teď jsem byla stále nemocná, takže ideální způsob 
života to není. Děti vyžadují neustálou pozornost, ale na druhou 
stranu spoustu energie vydávají a pokud z něčeho mají radost, 
dokážou tou pozitivní energií nakazit i okolí. Bývá to samozřej-
mě i naopak. To je jasné, ale na to se hned musí zapomenout. 
Bývá u nás hodně rušno, nejvíce, když si potřebuji vyřídit něja-
ký telefon. Jinak je s nimi legrace. Nedávno jsem slyšela vtip, 
který se týká technického zaměření převažující chlapské části 
naší rodiny: Syn přijde za otcem, že potřebuje peníze na nový 
harddisk. Tatík se ho ptá: „A co kouzelné slovíčko?“ „Sakra, i 
tohle už je zaheslované?“…

DOBNET zpravodaj jsi v podstatě před rokem zakláda-
la, hodně článků nese tvoji značku. Pasovala by ses sama 
mezi „zuřivé reportéry“, kteří jdou až na hranici?

Za hranici určitě ne, i když jdou limity různě nastavit, ale mám 
radši, pokud mohu téma rozpitvat a poukázat na to, že se ně-
kde stala chyba. Nepatřím mezi agresory, nechci cíleně vyvolá-
vat hádky. Chci poukázat na konkrétní věc, to ano, ale nechci 
svým článkem nikdy dosáhnout ostré reakce druhé strany. Re-

akce jako taková je dobrá, ale musí být konstruktivní, ne pod 
afektem. Pak možná povede nejenom k zamyšlení, ale i k vy-
řešení problému.

Jsi jedním z členů týmu DOBNET.TV. Uvidíme tě také 
v televizi?

(přemýšlí) … Proč ne, třeba jako moderátora ano! A myslím, 
že bych se ani nebránila nějakému živému vstupu a rozhovoru 
se zajímavým člověkem.

Děkuji za rozhovor. (mn)

Z DOBNETU

FAQ ANEB NA CO SE NÁS PTÁTE
CO DĚLAT, KDYŽ MI NEFUNGUJE INTERNET?

POSILA V KANCELÁŘI 
DOBNETU, o.s.

Vzhledem k neustále rostoucím 
požadavkům zákazníků přijal DOB-
NET, o.s. od 1.2.2008 novou pracov-
ní sílu do informační kanceláře. Je jí 
paní Jitka Mayerová, která je tři dny 
v týdnu (v pondělí, ve středu a v pátek) 
k dispozici zákazníkům a členům sdru-
žení pro příjem plateb za služby a také 
při řešení dotazů. (rb)

Prvním osvědčeným krokem je restart 
přijímacího zařízení. Odpojte je tedy asi 
na 5 - 10 vteřin od elektrické sítě a poté 
je znovu připojte.

Pokud nebyl problém vyřešen, ti zdat-
nější počítačoví uživatelé mohou zkusit 
opravit síťové připojení a ti méně zdatní 
mohou restartovat počítač.

Pokud nebyl problém vyřešen, je nejlep-

JSOU DATA V SÍTI DOBNET MONITOROVÁNA?

ší cestou zavolat Helpdesk sítě DOBNET 
na telefonním čísle 257 710 933, připravit 
si základní údaje jako jméno, příjmení a 
zákaznické číslo, a sdělit svůj požadavek. 
V případě nepřítomnosti operátora je 24 
hodin denně přítomen záznamník, který 
automaticky nahraje zprávu a následně 
založí požadavek v interním informačním 
systému.

Ano, ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb. 
o elektronických komunikacích jsou dato-
vé toky v síti monitorovány a data ukládá-
na pro případ poskytnutí vyšším orgánům 
státní správy.

DOBNET se striktně drží přísných pra-
videl v tomto zákoně uvedených, a tu-
díž jsou monitorovány pouze povolené 
části datového toku. Těmi jsou: zdrojová 
a cílová IP adresa (IPV4), zdrojový a cí-

lový port, číslo protokolu, čas začátku a 
konce toku, počet přenesených paketů a 
bytů, TCP příznaky, pole ToS/DiffServ a 
číslo síťového rozhraní, na kterém byl tok 
měřen.

Na četnost dotazů a nejasností kolem 
tohoto tématu proto odpovídáme, že 
v žádném případě nemonitorujeme další 
části komunikace, což by i bylo s výše 
uvedeným zákonem v rozporu. (br)

BERUŠKA „TVÁŘÍ“ DOBNETU
ROZHOVOR S BÁROU TESAŘOVOU
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V současné době, kdy jsou na ústupu za-
staralé analogové vysílače, můžeme přijímat 
televizní vysílání hned několika způsoby:

• Kabelová televize – Tento typ je dostup-
ný většinou ve velkých městech, kde je po-
mocí kabelové infrastruktury šířen televizní 
signál do mnoha domácností. Jedná se tedy 
o přenos pevným vedením přenášejícím di-
gitální nebo analogový signál televize. Pro 
příjem takové televize musíte být zpravidla 
vybaveni pouze vhodným televizorem, který 
dokáže naladit televizní kanály v tzv. Hyper-
pásmu (HyperBand), a není potřeba žádné 
externí zařízení nebo anténa.

• Kabelová televize digitální – Tento typ 
funguje v principu stejně jako obyčejná „ka-
belovka“, ovšem zde již potřebujete externí 
přístroj – dekodér (převodník), který dokáže 
digitální signál přicházející po kabelu dekó-
dovat a zobrazit jej na televizním přijímači. 
Pro tento přístroj již zdomácněl výraz „set-
top box“. Dnešní moderní televizní přijímače 
již mají dekodéry tohoto typu v sobě, takže 
pokud vlastníte takovou televizi, potom již 
zmíněný set-top box nepotřebujete.

Obecně lze tedy říct, že digitální vysílání 
používá stejné nosné frekvence jako analo-
gové, ovšem signál je digitálně zpracován a 
přepravován zakódovaný až do televizního 
přijímače (set-top boxu), kde je dekódo-
ván a zobrazen. Tato technologie umožnila 
jednak zvýšení kvality signálu, jednak jeho 
dostupnost v problematických lokalitách, 
ale především to, že do šíře pásma jednoho 

TELEVIZE VYSÍLAJÍCÍ
analogového kanálu je možné dostat více 
kanálů v digitální podobě. Tomuto souboru 
kanálů se říká „multiplex“. Jednotný název 
pro digitální vysílání vyplývá z anglických 
slov Digital Video Broadcasting, tedy DVB. 
Typ vysílání kabelové digitální televize pou-
žívá označení DVB-C (Digital Video Broad-
casting - Cable).

• Satelitní televize – Dalším způsobem 
přijímání televizního vysílání je použití sate-
litního přijímače a speciální antény. Televiz-
ní signál je přijímán ze stacionární družice, 
která je umístěna na oběžné dráze Země. 
Tento přenos signálu je realizován na vyso-
kých kmitočtech okolo 11GHz a je dostup-
ný téměř všude. Vybavení pro příjem takové 
televize je speciální parabolická anténa a 
přijímač. Tento typ vysílání se nazývá DVB-
S (Digital Video Broadcasting - Satellite).

• Pozemní digitální vysílání – Nejmlad-
ším zástupcem v těchto kategoriích je 
bezpochyby pozemní digitální vysílání na-
zývané DVB-T (Digital Video Broadcasting 
- Terrestrial). Tento typ televizního vysílání 
je šířen rádiovým signálem na kmitočtech 
analogového vysílání, ovšem v digitální po-
době popsané už u digitální kabelové televi-
ze. Pro příjem takového vysílání musíte být 
vybaveni přijímačem (set-top boxem) nebo 
televizí s vestavěným DVB-T tunerem a an-
ténou. Velikost antény je potom závislá na 
konkrétní lokalitě podle síly signálu. V naší 
zemi bylo digitální vysílání spuštěno před 
několika lety a je stále pouze ve zkušebním 

provozu. Více o jednotlivých spuštěných 
multiplexech se dozvíte dále v článku.

• Mobilní televize – Nazývá se DVB-H  
(Digital Video Broadcasting - Handle) a je, 
jak název napovídá, připravována pro mo-
bilní zařízení. Je šířena stejným způsobem 
jako DVB-T, ovšem zobrazuje se na mobil-
ních telefonech apod.

• IPTV – Tento typ používá pro přenos te-
levizního signálu vysokorychlostní datové 
přípojky nejčastěji technologie ADSL nebo 
optická vlákna. Jedná se tedy o přenos sig-
nálu pevným vedením. (br)

TELEVIZE VE ŠPETCE HISTORIE
Když v roce 1843 skotský hodinář Ale-

xander Bain představil světu tři možné 
způsoby přenosu obrazu na dálku, zajisté 

ještě netušil, že ani ne o 100 let později, 
přesněji v roce 1936, začne společnost 
BBC provozovat první veřejné televizní 
vysílání a vznikne tak nový prostředek 
pro masovou komunikaci.

U nás začala televize pravidelně vysí-
lat v roce 1953, tehdy na pouhé tři dny 
v týdnu. V roce 1958 se již vysílalo 7 dní 
v týdnu, v roce 1966 bylo zahájeno první 
reklamní televizní vysílání u nás a od roku 
1973 se vysílá televizní signál barevně.

Televizní vysílání se od počátku šíří rá-
diovým signálem ve vyhrazených kmito-
čtových pásmech a je modulováno do 
nosné frekvence jako rychlý sled snímků 
za sebou. Tento sled snímků je rozklá-
dán na řádky a v televizním přijímači je 
zase skládán dohromady. Pro zajímavost 
je možné uvést, že tento rozklad je tzv. 

Stejně jako se po léta vyvíjejí ostatní technologie, tak i televizní 
vysílání zaznamenalo v posledních letech velké změny. Zajisté již 
každý z vás zaslechl slova jako kabelová televize, satelit či „set-top 
box“. Postupně si popíšeme všechny možnosti příjmu televizního 
vysílání, jaké dnešní moderní doba nabízí a s jejichž pomocí oslo-
vuje čím dál více lidí. Díky novým technologiím se může televizní 

„půlsnímkový“, tedy obraz je snímán ob 
jeden snímek, a proto je defi nováno u te-
levizních norem, kolik používají půlsním-
ků za sekundu.

Nejčastěji v Evropě používaná norma 
PAL (Phase Alternating Line) používá 25 
půlsnímků za sekundu, zatímco americká 
norma NTSC (National Television Sys-
tems Committee) používá 30 půlsnímků 
za sekundu. Od těchto údajů se odvíjí 
zobrazovací frekvence 50 resp. 60 Hz. 
Tyto hodnoty jsou odvozeny od frekven-
ce elektrické sítě kvůli snazší synchroni-
zaci a zamezení blikání obrazu.

Dnes se však už synchronizace založe-
né na kmitočtu elektrické sítě nepoužíva-
jí, takže se můžeme volně přesunout od 
historie a nastíněného principu fungování 
televizního vysílání do současnosti. (br)

TELEVIZE OSLOVUJÍCÍ MASY
vysílání dostat i do míst, kde byl v minulosti velmi špatný nebo 
dokonce žádný signál, a tudíž je dnes televize téměř všude.
Televizní vysílání již ukázalo, že dokáže zachránit lidské životy, 

svrhnout vládu, najít pachatele zločinu nebo bavit široké a růz-
norodé skupiny lidí po celém světě. Jeho moc je tedy více než 
zřejmá a bohužel, jak už to bývá, je možné je také zneužít. (br)

TELEVIZE POD LUPOU
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TELEVIZE PUTUJÍCÍ ÚDOLÍM BEROUNKY
Cílem tohoto povídání a rozboru je pře-

devším co nejobjektivněji se podívat na 
možnosti příjmu televizního vysílání v na-
šem regionu Dolní Berounka.

Jako první možnost je ještě stále do-
stupné analogové pozemní vysílání, které 

funguje již řadu let. V našem regionu je 
dostupné téměř všude, ačkoli v někte-
rých místech je nutný zesilovací člen. 
V každém případě je nutná anténa na 
střeše nebo výjimečně balkóně, případně 
společná anténa na velkém domě a roz-

vod do jednotlivých domácností. V tomto 
typu vysílání jsou k dispozici čtyři progra-
my (ČT1, ČT2, Nova, Prima).

Analogové pozemní vysílání je již delší 
dobu vytlačováno a co nevidět bude nahra-
zeno pozemním digitálním vysíláním DVB-T.

POZEMNÍ DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ DVB-T
V České republice jsou v tuto chvíli k dispozici tři „multiplexy“:
•  Multiplex A provozují České Radiokomunikace, a.s. jako jediné řádné digitální 

vysílání v České republice. V našem regionu se dá tento multiplex naladit na 25. ka-
nálu z vysílače Praha – Město (vysílač Žižkov) nebo Praha (vysílač Cukrák). Na tomto 
multiplexu jsou k dispozici televizní programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT4-sport, Nova a 
rádiové stanice ČRo1 – Radiožurnál, ČRo2 – Praha, ČRo3 – Vltava, ČRo4 – Radio 
Wave, ČRo D-dur, ČRo Rádio Česko a ČRo Leonardo. Kromě těchto televizních a 
rádiových stanic jsou zde k dispozici také služby MHP (Multimedia Home Platform), 
které umožňují například interaktivně sledovat průběh počasí nebo spouštět progra-
mové průvodce.

•  Multiplex B provozuje jako pilotní projekt společnost Czech Digital Group. Tento 
multiplex obsahuje televizní programy Prima TV, Óčko, TV NOE, Public TV a rádiovou 
stanici Rádio Proglas. Naladit jej můžete na 46. kanálu z vysílačů Praha - Strahov, 
Praha -  Ládví a Praha - Zelený pruh. Tento multiplex je možné naladit pouze v někte-
rých lokalitách.

•  Multiplex C provozuje jako zkušební vysílání společnost Telefónica O2 Czech Re-
public, a.s. Obsahuje kanály ČT1 a Nova. Tyto kanály jsou vysílány v technologii HD 
(High Defi nition MPEG-4), tedy vysoké rozlišení, a dochází zde ke změnám formátů, 
neboť se jedná pouze o zkušební vysílání. Naladit jej můžete na 64. kanálu z vysílačů 
v Praze (ÚTB – Olšanská, Novodvorská, Petřiny, Václavská).

K příjmu tohoto typu televizního vysílání musíte být vybaveni televizí s DVB-T tu-
nerem nebo set-top boxem. Pokud použijeme stávající anténu, svod i televizi a po-
řídíme pouze set-top box, náklady budou zhruba 1000,- až 2500,- Kč podle typu 
a vybavenosti tohoto zařízení. Měsíční poplatky zde představují pouze pravidelný 
koncesionářský poplatek za veřejnoprávní televizi.

Další možností, kterou v našem regionu máme, je satelitní vy-

sílání. Na trhu tyto služby celoplošně nabízejí dvě společnosti:

• UPC Česká republika nabízí základní nabídku Rodina, ve 

které jsou programy ČT1, ČT2, ČT24, TV NOVA, Prima TV, Hall-

mark, Film+, MGM, BBC Prime, Anime+, ČT4 sport, sport1, 

Galaxie Sport, Eurosport 1 a 2, Extreme, Spektrum, National 

Geografi c, Discovery, Animal Planet, Zone Reality, Deko, Pap-

rika, Minimax, Jetix, MTV, MHits, MTv2, MTV Base, Óčko, VH1, 

MusicBOX a CNN. Všechny tyto programy jsou buď česky 

dabované, nebo s českými titulky. Dále je zde k dispozici dal-

ších cca 120 programů volně šířených na družici Astra. Za tuto 

nabídku programů zaplatíte měsíčně 689,- Kč a instalace vás 

bude stát 1,- Kč. Společnost vám zdarma zapůjčí zařízení po-

třebné pro příjem satelitního vysílání včetně antény. Pokud spl-

níte podmínky uvedené na webu http://www.upc.cz/, tak vás 

nebude instalace stát skutečně nic navíc. V podmínkách je na-

příklad uvedeno max. 10 m kabelu svodu od antény a doprava 

do 30 km.

Nabídka UPC se dále rozšiřuje o různé kanálové balíčky jako 

např. nabídka Plus, která rozšiřuje základní „Rodinu“ o dalších 

7 programů různých žánrů. Za tuto nadstandardní nabídku již 

musíte doplatit 152,- Kč za měsíc. Obdobně se programové 

nabídky rozrůstají až do té nejdražší za 1485,- Kč včetně DPH. 

Ta obsahuje navíc ještě kanály HBO, HBO2, Cinemax, Hustler 

TV a XXX Xtreme.

K získání služeb od této společnosti stačí pouze zatelefono-

vat na číslo 844 222 111 nebo vyplnit Internetový formulář na 

adrese https://www.upc.cz/order/.

SATELITNÍ DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ DVB-S
• DigiTV nabízí svou základní nabídku za 260,- Kč měsíčně 

včetně DPH. Nabídka obsahuje 36 základních programů v češ-

tině nebo s českými titulky, a to ČT1, ČT2, ČT24, TV NOVA, 

Nova Cinema, Prima TV, Hallmark, Film+, FilmBox, Discovery 

Channel, Discovery Travel & Living, Discovery Science, Dis-

covery Civilisation, Spektrum, National Geographic, Viasat 

Explorer, Viasat History, Reality TV, Eurosport 1 a 2, Sport SK 

1, Paprika, VH1, Cartoon Network, Minimax, Jetix, Music Box, 

Animal Planet, Galaxie Sport, Óčko, Music Max, Private Spice, 

MTV Europe, National Geographic Wild, Fashion, Romantica 

a dalších několik volně šířených programů na družici Intelsat. 

Společnost nabízí také balíček Cinemax za 180,- Kč měsíčně, 

balíček HBO + HBO2 za 180,- Kč měsíčně nebo kombinaci 

obou jako balíček HBO MaxPak za 240,- Kč měsíčně. Každý 

z těchto balíčků lze kombinovat se základní nabídkou.

Maximálně za služby této společnosti zaplatíte 500,- Kč včet-

ně DPH za měsíc. Aktivační poplatek činí 250,- Kč jednorázově 

a montáž zařízení se pohybuje v průměru kolem 500,- Kč, které 

zaplatíte instalační fi rmě. Pokud podepíšete s touto společnos-

tí smlouvu na 1 rok, dostanete všechno potřebné zařízení zdar-

ma. V současné době nabízí společnost za stejných podmínek 

tzv. „duální“ přijímače, které vám například umožní z jednoho 

kanálu nahrávat a jiný sledovat. Více se dozvíte na webu spo-

lečnosti http://www.cz.digi.tv/.

K získání služeb od této společnosti můžete zatelefonovat na 

číslo 800 900 868 nebo 533 427 533, kde po rozhovoru s ope-

rátorem získáte číslo „předregistrace“, kterým se potom bude-

te identifi kovat, až vám zavolá montážní fi rma. 

TELEVIZE POD LUPOU
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NA ZÁVĚR…
Pokusil jsem se otevřeně a zcela z pozi-

ce obyčejného diváka rozebrat do podrob-
ností situaci na současném televizním trhu. 
Sám bydlím v lokalitě, která nenabízí příliš 
dobré podmínky pro příjem televize, a proto 
se vším, co zde popisuji, mám v určité míře 
vlastní zkušenost. Záleží na každém z vás, 
kolik je ochoten měsíčně zaplatit za slušnou 
televizní nabídku, protože možností je více 
než dost. Bezpochyby nejpestřejší nabídku 
má společnost Telefónica O2 a nejlevnější 
slušnou nabídku má zase DigiTV, ale kte-
rou si vyberete, je zcela na vás. Možná vám 
může být nápomocná přiložená srovnávací 
tabulka. (br)

Ve vybraných lokalitách regionu Dolní Berounka můžete využít 
také nabídky IMPERIUM TV, která nabízí digitální televizní vysílání 
šířené technologií na kmitočtu 2,3 GHz. K tomuto vysílání potřebu-
jete speciální anténu a set-top box s tunerem DVB-C. Tento set-top 
box je k dispozici za 3500,- Kč a anténa za necelé 2000,- Kč včetně 
DPH. Pokud si pořídíte 2 ks těchto set-top boxů, pak na druhý je 
sleva 900,- Kč. Celkem s nezbytným instalačním materiálem vás 
instalace pro příjem IMPERIUM TV přijde zhruba na 6000,- Kč.

Potom máte k dispozici 4 cenové nabídky programů. Na-
bídka Start nabízí kanály Info, ČT1, ČT2, ČT4 Sport, Prima, 
ČT24, Óčko a NOVA a stojí 150,- Kč měsíčně včetně DPH. Dal-
ší nabídka Základní, za kterou zaplatíte 300,- Kč včetně DPH, 
k těmto programům nabízí kanály Minimax, Jetix, CS Film, 
MGM, Animal Planet, Paprika, VH1, MTV Europe, Reality TV, 
Discovery Channel, Eurosport 1 a 2, Euronews a Fas1. Třetí 

DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ MMDS TV
nabídka Rozšířená za 400,- Kč měsíčně včetně DPH přidává 
k základní nabídce kanály Film+, TV Deko, MTV 2, MTV Hits, 
VH1 Classic, Extreme Sports, Galaxie Sport, Sport 1 a Hustler 
TV.  Poslední nabídka Plná za 540,- Kč měsíčně včetně DPH 
přidává ještě kanály Film BOX a Filmbox EXTRA.

Přibližně od poloviny roku 2008 bude součástí všech nabídek 
také regionální informační kanál DOBNET.TV, který bude při-
nášet různorodé informace všem obyvatelům našeho regionu. 
Tento kanál bude provozovat a plnit informacemi DOBNET, o.s.. 
Protože vysílač společnosti IMPERIUM TV nepokrývá svým sig-
nálem celý region, bude DOBNET.TV možné sledovat i na počí-
tači připojeném k síti Internet.

Více informací získáte na webu společnosti http://www.impe-
riumtv.cz/ nebo v Informační kanceláři DOBNET, kde si můžete 
službu rovněž objednat.

 Poslední možností, jak v našem regionu 

přijímat televizní signál, je pomocí dato-

vých linek ADSL. Ve vybraných lokalitách, 

kde ještě tato technologie stačí, můžete 

využít nabídku společnosti Telefónica 
O2 Czech Republic, a.s. Jejich přijímací 

zařízení je vybaveno jedním portem právě 

připraveným pro příjem IPTV.

Jejich cenový program je rozdělen do tří 

základních tematických okruhů. O2 TV Zá-

bava obsahuje 24 programů a stojí 448,- 

Kč měsíčně včetně DPH s Internetem a 

547,- Kč měsíčně bez Internetu (vysvětluji 

níže). Obsahuje programy ČT1, ČT2, ČT24, 

ČT4 Sport, TV NOVA, Prima TV, Markíza, 

STV, CNN, BBC, Jetix, Minimax, Animax, 

Spektrum, National Geographic, Discovery 

Channel, AXN, Romantica, Reality, Galaxie 

Sport, Eurosport 1 a 2, Óčko a MTV. Dále 

tato nabídka nabízí 20 rádiových stanic. 

Nabídka O2 TV Kino nabízí za stejných 

DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ IPTV
cenových podmínek programy ČT1, ČT2, 
ČT24, ČT4 Sport, TV NOVA, Prima TV, 
HBO, HBO2, HBO comedy, Cinemax a 
Cinemax2. Poslední základní nabídka O2 
TV SPORT nabízí za stejných cenových 
podmínek, vedle rádiových stanic, progra-
my ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, TV NOVA, 
Prima TV, Galaxie Sport, Eurosport 1 a 2, 
Sport1, Extreme Sport, ESPN Classic, 
NASN, Motors TV, Golf Channel a O2 ELH. 

Ke všem těmto programovým skladbám 
společnost nabízí doplňkové balíčky, které 
lze kombinovat s některou z výše uvede-
ných nabídek a stojí od 50,- do 250,- Kč 
včetně DPH za měsíc. Kompletní obsah 
jednotlivých balíčků s označením Plus 
najdete na webu společnosti http://www.
cz.o2.com/o2tv/cz/balicky/index.html.

Na těchto stránkách v pouhém popisu 
služeb už ovšem nezjistíte, že tímto cena 
nekončí. Původně jsem pro tento článek 
nasbíral informace jako obyčejný člověk 
z Internetových stránek, ovšem poté jsem 
zjistil, že nejsou úplné. Zavolal jsem proto 
na bezplatnou linku 800 123 456, abych 
získal úplné informace. Zjistil jsem, že O2 
TV je pouze doplňková služba a tudíž je 
nabízena jako jakýsi nadstandard k pev-
né telefonní lince. Pokud tedy máte zájem 
využívat těchto služeb, musíte si nejprve 
ověřit dostupnost pro zřízení pevné datové 

přípojky ADSL a potom si objednat základ-
ní telefonní paušál, který stojí 355,- Kč mě-
síčně včetně DPH. Je třeba si uvědomit, 
že tato společnost uvádí na svých strán-
kách neúplné informace a pokud nejste, 
jak se lidově říká, „šťoura“, může se stát, 
že vám připraví nemilé překvapení. Logika 
věci totiž spočívá v tom, že vy nechcete 
telefonovat, ale přesto musíte platit tele-
fonní linku, a pokud nebudete platit tele-
fon, který nevyužíváte, pak nemůžete mít 
televizi. Jsem si téměř stoprocentně jist, že 
technický problém to skutečně není, je to 
pouze obchodní politika této společnosti. 
Po ucelení nabídky ještě navíc zjistíte, že 
pokud nemáte zájem využívat Interneto-
vé služby, potom zaplatíte za televizi ještě 
více peněz! Po tomto zjištění je opravdu 
na místě slogan: „Nechci slevu zadarmo!“ 
Objektivně vzato, pokud budete mít zájem 
o televizi od O2, je asi nejlevnější cestou 
služba O2 Duo, která vás ovšem při zá-
kladní nabídce služeb televize bude stát 
1069,- Kč měsíčně včetně DPH.

Pro získání služeb této společnosti je 
nutné nejprve zatelefonovat na linku 800 
123 456 a ověřit dostupnost zřízení pří-
pojky ADSL ve vaší lokalitě. V případě, že 
bude u vás služba dostupná, pak s vámi 
operátoři provedou přímo objednávku slu-
žeb a montáže zařízení.

vstupní 
náklady *

měsíční 
tarif **

za první 
rok

za další 
rok

celkem 
za 2 roky

pořadí ***

UPC Česká republika 1 Kč 689 Kč 8 269 Kč 8 268 Kč 16 537 Kč 3

DigiTV 850 Kč 260 Kč 3 970 Kč 3 120 Kč 7 090 Kč 1

Telefónica O2 1 Kč 1 069 Kč 12 829 Kč 12 828 Kč 25 657 Kč 4

IMPERIUM TV 6 000 Kč 300 Kč 9 600 Kč 3 600 Kč 13 200 Kč 2

* sečtené všechny náklady včetně přijímacího zařízení střední kvality

** srovnání programově podobných tarifů (UPC Rodina, DigiTV základní, O2 Duo, IMPERIUM TV základní)

*** 4 - nejhorší, 1 - nejlepší - hodnoceno jako poměr cena/nabídka

TELEVIZE POD LUPOU
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INZERCE

Měsíčník DOBNET zpravodaj vydává občanské sdružení DOBNET, o.s.,
je rozšiřován prostřednictvím e-mailu členům a zákazníkům občanského sdružení DOBNET, o.s., IČ: 26630214,
registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 17623
Řídí redakční rada ve složení: Kateřina Ostatnická - šéfredaktorka, Barbora Tesařová, Michal Nešpor, Bohumil Ruml, 
Jiří Tesař, Jindřich Spilka, Martin Šrámek, Radka Beránková, Luděk Miller, Jana Filčáková
(e-mailové adresy členů rady jsou dle schématu: jmeno.prijmeni@dobnet.cz)
Kulturní příspěvky: Václav Kratochvíl, Miloslav Frýdl
Datum vydání: 8. března 2008

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

pracovník regionální televize DOBNET.TV
Popis práce: spolupráce na realizaci regionálního informaèního televizního kanálu DOBNET.TV v oblastech
pøípravy programové nabídky, realizace vlastních TV poøadù a technického zajištìní vysílání

Požadavky: znalost práce na PC, pozitivní pøístup k øešení problémù, peèlivost, komunikativní schopnosti, 
ochota uèit se nové vìci, praxe a zkušenosti z oblasti TV 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: barbora.tesarova@dobnet.cz

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

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

Kontaktní informace: barbora.tesarova@dobnet.cz

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

Popis práce: zajiš�ování informací o politickém, spoleèenském, kulturním i sportovním dìní ve své domovské obci 
v rámci mikroregionu Dolní Berounka

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

Požadavky: znalost práce na PC, spolehlivost, peèlivost

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.

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

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

DOBNET, o.s., 5. kvìtna 40, 25229 - Dobøichovice, info@dobnet.cz, www.dobnet.cz
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