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Mnozí z nás si neumí jediný den bez In-
ternetu ani představit - stal se jednoduše 
řečeno součástí naší každodenní práce 
nebo zábavy. Existuje ovšem také po-
měrně velká skupina obyvatel, na kterou 
Internet teprve čeká a která se bude chtít 
s ním seznámit v blízké či vzdálenější bu-
doucnosti.

Internet dnes není zdaleka tak nedo-
stupný, jak tomu bylo v minulosti. A to 
nejen díky množství poskytovatelů a slu-
žeb, ale také ceně. Zařízení včetně insta-
lace je možné pořídit maximálně za pár 
tisícikorun, měsíční paušální platby bez 
omezení délky připojení začínají na třech 
stokorunách. Pro některé skupiny oby-
vatel nabízejí operátoři zvýhodněné pod-
mínky, které mohou končit až na 100% 
slevě z měsíčního paušálu.

Není třeba se bát ani vysokého účtu 
za telefon, telefonní stanice vlastně není 

třeba. Poněkud s nadsázkou použitého 
titulku našeho článku se také není třeba 
obávat, platí v podstatě pouze to posled-
ní – připojeno. Trvale připojeno!

Na Internetu lze nalézt v podstatě všech-
no – telefonní čísla, směrovací čísla, zprá-
vy, archiv TV pořadů… Není třeba chodit 
na poštu s dopisem, stačí jednoduše 
odeslat e-mail, nebo si s přáteli přímo na 
Internetu povídat. Každý si může udělat 
vlastní prezentaci, každý se může dívat na 
stránky kohokoli jiného. Není třeba chodit 
do banky nebo volat na kdysi velmi frek-
ventovanou linku všeobecných informací.

Prostor pro uveřejnění informací v na-
šem časopise je omezený. Na několika 
stranách vám proto přinášíme alespoň to 
nejdůležitější, co by mohlo zajímat jak již 
stávající uživatele Internetu, tak případné 
zájemce o připojení.

Příjemné čtení! Michal Nešpor

Více informací najdete na internetové adrese www..., čtete a slyšíte 
každý den kolem sebe. Masové rozšiřování Internetu široké veřejnos-
ti je záležitostí několika posledních let. Ale to neznamená, že se jedná 
o nějakého klučinu – Internetu je letos už čtyřicet let.

více na str.        až         8 10VYTÁČÍM, OVĚŘUJI HESLO, PŘIPOJENO!

FENOMÉN INTERNET

NA SKALCE TO ŽIJE 
V minulém čísle  
zpravodaje jsme se 
vypravili na Skalku 
pod zem. Dnes je 
čas podívat se na 
povrch. Brzy nasta-
ne jaro a ve zdejším 
areálu opět začne 
kulturní a výstavní činnost. Vřele vám 
doporučujeme, až se budete toulat po 
brdských svazích, abyste nezapomněli 
zajít na Skalku za uměním.

ROZHOVOR
Pro děti, ale i pro do-
spělé tvoří nápadité 
knihy básník Pavel 
Volf spolu s malířem a 
ilustrátorem Přemys-
lem Povondrou. Jis-
tě si přečtete s chutí 
jejich milé povídání 

o tom, jak se kdysi sešli a co vyváděli 
třeba na vojně. Možná má někdo z vás 
doma schovaný pamětní list z vítání 
občánků. Hovořit s nimi budeme o dí-
lech, která již vydali i která se teprve 
chystají vydat.

PŘIVOLEJTE JARO
Kdo by se nechtěl hřát 
na jarním sluníčku! 
Na teplo se už jistě 
těší většina z nás, a 
tak doufejme, že až 
přijde první jarní den, 
budeme moci vyrazit 
na prima výlet. Zve-
me vás na Točník, sice nejmladší, ale 
o to mohutnější hrad, který v březnu 
o víkendech otevírá své brány ná-
vštěvníkům.

ZE SÍTĚ DOBNET
Někteří stávající uživa-
telé sítě DOBNET si stě-
žují na pomalé připojení 
k Internetu, na výpadky 
nebo dokonce nefunkč-
ní připojení. Proč tomu 
tak je, kde se stala chy-
ba?
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

SOUTĚŽ                                                 O VSTUPENKY NA TANEČNÍ SHOW

  TROCHU JINÝ SVĚT

Je důležité mít příležitost prožít svět zdánlivých 
maličkostí, kde svoji velikou roli hraje trpělivost, empatie, kde 
nic není jen tak hned a zadarmo a kde čas opravdu plyne po-
maleji, protože se nikdo nikam nežene. Tím, že se staráme a 
zajímáme se, pečujeme nejen o druhé, jež naši pomoc potře-
bují, ale především o svou duši. Proto představujeme občan-
ské sdružení Náruč, které provozuje Denní stacionář v Dobři-
chovicích a sociální fi rmu Modrý domeček v Řevnicích.

Denní stacionář Náruč byl otevřen na jaře roku 2003 a po-
skytuje odbornou péči, zájmovou činnost, vzdělání a přátel-
ské prostředí osmi klientům ve věku 6 – 20 let se zdravotním, 
mentálním nebo kombinovaným postižením. Rodinné pro-
středí stacionáře umožňuje individuální přístup s ohledem na 
potřeby klienta a jeho rodiny. Cílem je zlepšit samostatnost 
dětí a jejich začlenění do společnosti. Ve stacionáři funguje 
třída přípravného stupně pomocné školy, osobní asistenti, fy-
zioterapeuti. Děti využívají ergoterapii, arteterapii, logopedii 
a důležitou součást terapie tvoří i jízda na koních (hippote-
rapie) a kontakt se čtyřnohým přítelem psem (canisterapie). 
Výuka spadá pod ZŠ Dobřichovice, s níž stacionář úzce spo-
lupracuje. Díky této spolupráci mají žáci možnost si uvědomit, 
že se jim naskýtá příležitosti i něco o životě pochopit. Z toho-
to pohledu má denní stacionář základní škole co výjimečného 
nabídnout. Neboť svět omezených možností je tolik odlišný 
od světa zbožštěných médií, který svou zprostředkovanou 

pravdou ovlivňuje myšlení a chování mladých lidí. Sociální fi r-
ma Modrý domeček byl v Řevnicích na náměstí otevřen v létě 
2007. Tato chráněná dílna poskytuje rehabilitaci a chráněná 
pracovní místa čtrnácti mladým lidem s mentálním, zdravot-
ním a chronickým duševním onemocněním a sociální rehabi-
litaci šesti klientům s mentálním postižením. Modrý domeček 
provozuje chráněnou kavárnu, žehlírnu, víceúčelovou galerii, 
kopírovací služby a úklid. Tyto služby nabízí široké veřejnosti. 
Když přijdete do kavárny a nasajete zdejší atmosféru, zjistíte, 
že svět omezených možností především dokládá, jak velikým 
nebezpečím je vnímat život jako samozřejmost. To je totiž vel-
ký a zavádějící omyl. Nic není samozřejmé. Naše zdraví, stá-
lost domova ani údery našeho srdce, s ničím se nedá skálo-
pevně počítat dopředu, s ničím nemůžeme jen tak kalkulovat, 
všechno může být ve vteřině jinak. Život je výzva k objevování 
a ne k manipulaci s předem daným. Více informací najdete na 
www.os–naruc.cz.                                             (Šárka Hašková)

Soutěžní otázka:
Jaké dvě základní aktivity provozuje občanské sdružení 

Náruč?
Své odpovědi zasílejte na adresu redakce@dobnet.cz nebo 

DOBNET, o.s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice nejpozději 
do 15. 3. 2009. Vylosovaný výherce obdrží ZDARMA 2 vstu-
penky (v celkové hodnotě 400 Kč) na taneční show Hvězdy 
tančí pro Náruč, která proběhne 18. 4. 2009 ve 20 hod. v hale 
Bios Dobřichovice.

DAR PRO KARLICKÉ DŮCHODCE
Karličtí občané, pro něž je starobní nebo invalidní důchod jejich 

jediným příjmem, mohou požádat na místním obecním úřadě 
o dar ve výši 600 korun na osobu. Tato platba je kompenzací 
zaplacených poplatků za odpady a psy za rok 2008. Dar byl 
schválen na zasedání obecního zastupitelstva dne 18. pro-
since 2008. (bt)

TELEVIZE Z PRAHY OD DUBNA POUZE DIGITÁLNĚ
Televizní vysílače Praha - město a Praha - Strahov distribu-

ující do našeho regionu doposud analogově programy ČT1, 
NOVA a PRIMA v průběhu měsíce dubna přestanou fungovat. 
Stane se tak dle schválených termínů vypínání analogových 
vysílačů uveřejněných na internetových stránkách společnosti 
České radiokomunikace. Po tomto datu bude možné naladit 
analogově celoplošné TV stanice pouze z vysílače Cukrák, kte-
rý ovšem bude v provozu jen do konce října 2009.

Digitální vysílání lze přijímat prostřednictvím přijímače DVB-T 
(set-top-boxu) již nyní, a to jak z vysílače Praha - město, tak 
z Cukráku. Mimo programů ČT1, ČT2, NOVA a PRIMA lze pro-
střednictvím digitálního přijímače naladit navíc programy ČT4, 
SPORT, ČT 24, TV Barrandov, NOVA Cinema a na jaře 2009 
také další program TV PRIMA.

Mnoho užitečných informací k digitálnímu TV vysílání lze na-
lézt na Internetu na adrese www.digitalne.tv nebo se lze pora-
dit s místním prodejcem digitálních přijímačů a příslušenství na 
telefonním čísle 602 418 497. (mn)

KDY NA KARLŠTEJN V ROCE 2009
Hrad Karlštejn je v roce 2009 zpřístupněn veřejnosti denně 

kromě pondělí od 28. února do 15. listopadu a o víkendech 
21., 22., 28., 29. listopadu a 5., 6., 12., 13., 19., 20. prosince 
a od 26. do 31. prosince 2009.

Po novém roce bude hrad přístupný denně kromě pondělí 
do 10. 1. 2010. Výjimky v otevírací době v sezóně 2009:
• Hrad bude otevřen také v pondělí 13. dubna (Velikonoční 

pondělí) a uzavřen v úterý 14. dubna.
• Hrad bude otevřen také v pondělí 6. července (den upálení 

mistra Jana Husa) a uzavřen v úterý 7. července.
• Hrad bude otevřen také v pondělí 28. září (den české stát-

nosti) a uzavřen v úterý 29. září.
Druhý návštěvní okruh s Kaplí sv. Kříže bude zpřístupněn na 

základě předchozí rezervace od 1. června do 1. listopadu.  (bt)

Hrad Karlštejn Autor: M. Nešpor

UDÁLOSTI V REGIONU



Čtvrtek 12. 3. 
Černošice MILAN 
SVOBODA & PRA-
GUE CONSERVATO-

RY JAZZ ORCHESTRA – II, již 
podruhé vystoupí Milan Svobo-
da, významná osobnost české 
hudební scény, Club Kino, od 
20:30 hod.

Pátek 13. 3. 
Černošice Nenechte 
se odradit pátkem 13. 
a přijďte na koncert fe-

nomenální zpěvačky J. Vrbové, 
její písně konejší a povzbuzu-
jí zároveň, doprovodí kapela 
Hot Jazz Praha, Club Kino, od 
20:30 hod. 

Dobřichovice BUT-
TULOVO SMYČCOVÉ 
TRIO zahraje skladby 

všech stylových období, Fürs-
tův sál, od 19:00 hod.

Sobota 14. 3. 
Černošice Máte chuť 
slyšet irskou muziku? 
Skupina Auvajs sice 

pochází z Prahy, ale zahraje 
vám hezky irsky, Club Kino, od 
20:30 hod. 

Pátek 20. 3. 
Černošice S melodic-
kou kytarou a foukací 
harmonikou vystoupí 

ukrajinská kapela Propala Gra-
mota kapela, Club Kino, od 
20:30 hod. 

Dobřichovice Po roce 
opět koncert skupiny 
PKS, Fürstův sál, od 

20:00 hod.

Sobota 21. 3. 
Řevnice Vymyslete 
masku a přijďte na VI. 
maškarní ples Náru-

če na téma Český a světový 
komiks, Modrý domeček, od 
19:00 hod. 

Černošice Koncert tří 
kapel Broken Brain + 
False Hope + Legal 

Bengal 
Karlštejn Novou sezo-
nu zahájí Státní hrad 
Karlštejn divadelní ko-

medií Bez předsudků v podání 
herců J. Paulové a P. Zedníčka, 
Divadelní sál U Janů, od 19:00 
hod.

Neděle 22. 3. 
Černošice Cyklus zná-
mých pohádek zahraje 
divadlo Hračka, Club 

Kino, od 16:00 hod.

Úterý 24. 3. 
Řevnice Přijďte se 
inspirovat, kam letos 
vyrazit na dovolenou. 

Sdružení Náruč připravilo bese-
du na téma Itálie – Toskánsko, 
kavárna Modrého domečku, od 
19:30 hod.

Pátek 27. 3. 
Černošice Se svým 
koncertem vystoupí 
známý písničkář Jaro-

slav Hutka, Club Kino, od 20:30 
hod.

Sobota 28. 3. 
Černošice Koncert 
skupiny Jolly joker 
hrající hard-core a hip-

hop, Club Kino, od 20:30 hod. 
Dobřichovice Cesto-
vatelská beseda s pro-
mítáním, Lukáš Synek 

– Čínou po Hedvábné stezce, 
Fürstův sál, od 19:00 hod.

Neděle 29. 3. 
Dobřichovice Děti, 
pozor! Přijede známý 
kreslíř Miloš Nesvadba. 

Spolu s J. Susou uvede zábav-
ný pořad plný pohádek, legrač-
ního kouzlení a začarovaného 
malování, Kulturní centrum, od 
15:00 hod.

Výstavy: 
Řevnice V Modrém 
domečku máte mož-
nost si prohlédnout 

díla z dětské výtvarné soutěže 
Chválím Tě, země má.

Tetín Od poloviny 
března otevírá dve-
ře muzeum v Tetíně 

s expozicí o historii kraje, v so-
botu a v neděli od 9:00 hod. do 
17:00 hod., v ostatní dny dle 
potřeby, prohlídku možno tele-
fonicky domluvit s pí Brejcho-
vou na tel. 311 611 369.

Duben 2009

Pátek 3. 4. 
Černošice Zveme vás na 
taneční párty pod vede-
ním DJ Bunda a Vóďa.

Středa 8. 4. 
Černošice Vystoupení 
pěveckého souboru 
Gymnázia Oty Pavla 

v Radotíně, zazní americké spi-
rituály, africké písně, skladby 
jazzové i populární.

Sobota 18. 4. 
Dobřichovice Nenech-
te si ujít krásnou taneč-
ní podívanou, vítězové 

StarDance III J. Onder s D. Ba-
tulkovou a mnozí další mistři za-
tančí na benefi ční taneční show, 
kterou pořádá o.s. Náruč, BIOS 
Sport Centrum, od 20:00 hod.
 (iu, mp)
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Z KULTURY

NA SKALCE TO ŽIJE NEJEN POD ZEMÍ

ZA KULTUROU V BŘEZNU

V minulém čísle DOBNET zpra-
vodaje jsme se podívali pod zem. 
Barbora Tesařová nás zavedla do 
dolu pod Skalkou u Mníšku pod 
Brdy, kde se možná letos otevře 
část prostorů pro návštěvníky. 
Dnes je čas vypravit se na povrch.

JE ŽIVO I NA POVRCHU

Brzy nastane jaro a v areálu Skalka bude 
opět zahájena kulturní a výstavní činnost. 
Kostelík sv. M. Magdalény s křížovou ces-
tou zná mnohý z nás. Opravená fasáda 
kostela jakoby z dálky lákala návštěvníky. 
Ano, nechte se zlákat a přijďte. Přesto-
že rekonstrukční práce stále pokračují, 
v interiérech kostelíka a přilehlého kláš-
tera se máte letos na co těšit. V dubnu 
zde bude vystavovat své fotografi e fotí-
cí kameraman Vladimír Dousek. V květ-
nu se můžeme přijít podívat na obrazy 
Václava Hanuše, jehož tvorba přibližuje 

autorův pohled na Podbrdsko. Herečka 
Jana Krausová vystaví své obrazy spolu 
s Fr. Švancarem v červnu. Na Mníšek na 
starých pohlednicích, které pocházejí ze 
sbírky pana Minaříka, se přijďte podívat 
v červenci. V srpnu zde představí Petr 
Gryc Čínu a Kanadu ve fotografi i, v září 
vystavují svá díla grafi k J. Altman a so-

chař M. Vácha. V říjnu bude Skalka hostit 
unikátní výstavu fotek a dokumentárního 
fi lmu L. Špačka, který návštěvníkovi při-
blíží, jak vznikají fotografi e nádherné sce-
nérie ostrova Mauritia. Další akce jsou 
ještě v jednání a budeme vás o nich včas 
informovat. Až se tedy budete toulat po 
brdských svazích, nezapomeňte zajít na 
Skalku za uměním.

„Rozumět umění není důležité. Důleži-
tější je mít z umění potěšení. A na to ne-
jsou školy. Chápat umění může ten, kdo 
se mu delší čas věnuje a má dobrou vůli 
je pochopit. Během svého vývoje člověk 
mění i svůj názor na to, co se mu líbí a co 
ne. Chci říct, že chápat umění není vroze-
né, ale dá se vypěstovat.“ Vl. Komárek, ak. 
malíř. (iu)

Poutní místo na návrší Skalka u Mníšku pod Brdy Autor: M. Nešpor

duben 2009 Vladimír Dousek – FOTOGRAFIE

květen 2009 Václav Hanuš – OBRAZY Z PODBRDSKA

červen 2009 František Švancar – KERAMIKA, Jana Krausová – OBRAZY

červenec 2009 MNÍŠEK NA STARÝCH POHLEDNICÍCH (ze sbírky pana Minaříka)

srpen 2009 Petr Gryc a Anthony Hübschmann – ČÍNA A KANADA VE FOTOGRAFII

září 2009 Jiří Altmann – GRAFIKA, Milan Vácha – SOCHY

říjen 2009 Libor Špaček – FOTOGRAFIE
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ROZHOVOR

Jak se sešel básník s malířem?
PP: S Pavlem jsme se sešli na vojně. 

S odstupem času se na ta léta vojenské 
služby vzpomíná moc pěkně. Měli jsme tam 
velké výhody a stalo se to asi takto - proto-
že náš velitel měl pěknou sestru a Pavlovi 
se líbila, napsal jí hned krátkou básničku: 
„Vážená a milá slečno, v mém srdci je ne-
konečno, hodlám napsati Vám dopis, anžto 
nemá cenu posílati opis, posílám Vám origi-
nál.“ Nakonec se z velitele stal švagr.
PV: Bylo to zajímavé, ale největší ostuda 

byla, že jsem do adresy na obálce napsal 
špatně jméno, na poště to museli otevřít, 
takže si tu básničku přečetlo půl Řeporyjí…
PP: Na vojně jsme spoustu věcí, které Pa-

vel napsal, recitovali v divadle Poezie, hráli 
jsme ve Viole. Tam nám to režírovali osob-
nosti dnes známé: Grůša, Marek. Scházeli 
jsme se s Lustigem, Ceplechou, Fuchsem.
PV: Ta 60. a začátek 70. let byla pro po-

ezii a malé formy divadel velmi příznivá. 
Ale největší zásluha Přemka je v tom, že 
on má moje básničky, které já už dávno 
nemám. On je schraňuje.
PP: Proto jsem se snažil Pavla pře-

svědčit, že musíme spolu vydat nějakou 
poezii, ačkoli on kontroval, že to už nikdo 
nečte. Já si myslím opak. Proto jsme za-

PAVEL VOLF A PŘEMYSL B. POVONDRA

S oběma autory jsem se setkala poprvé při křtu jejich veršované knihy 
pro děti „Máme rádi mašinky“, který proběhl loni v září v Karlíku. Byla třetí 
v řadě, před ní vyšla dvojice knížek s poezií pro děti „Co je les“ a „Lehoun-
ce o Berounce“, po kterých se zaprášilo. Teď je plánováno druhé vydání 
těchto knížek. V současné době spolu pracují na další sbírce veršů pro 
děti s názvem „Lodě patří k vodě“. Kromě práce pro děti mají připrave-
nou k vydání sbírku, dalo by se říci, milostné poezie s názvem „Návraty“. 
Všechny knížky mají společné autory: básníka Pavla Volfa a malíře a ilu-
strátora Přemysla Povondru. Společně jsme povídali nad šálkem vynikají-
cího čaje milé paní Povondrové…

POVÍDÁNÍ (NEJEN) O NÁVRATECH

Jeden známý mi přinesl housle, že je potřebuje pomalovat a 
pověsit na zeď. Autor: B. Tesařová

čali s dětskou poezií a teď 
máme připravenou k vydání 
i poezii pro dospělé.
PV: Pro děti je dnes poezie 

málo, pro dospělé píše kde-
kdo. Kde jsou ty doby básni-
ček od Floriána, Žáčka, Sýse.
PP: Ani byste nevěřili, že 

knížka Mašinky se měla 
jmenovat Na našem dvoře. 
(směje se) Ale přesvědčil 
jsem Pavla, aby místo o sle-
pičkách napsal o vláčcích.
PV: To je celý Přemek, 

vždycky mě nutí do něčeho, 
do čeho se mi vůbec nechce. 
Ale on to také odnesl, proto-
že je perfekcionista, musel 
si nastudovat mašinky, stro-
ječky, lokomotivy, celá prá-
ce trvala dva a půl roku. No 
není to méďa Pusík.
PP: Možná by se dala 

spousta věcí udělat počíta-
čově, ale já to všechno dě-
lám rukama.
PV: Máme známé v Ameri-

ce a ve Švýcarsku, tam jsme knížky také 
poslali. Snaží se, aby jejich děti mluvily 
česky, tak jsou z té poezie nadšení, pro-
tože tam nic podobného není.
PV: Další dětskou knížku, kterou spo-

lu připravujeme, jsme nazvali Lodě patří 
k vodě. Tématicky se blíží k naší druhé 
knížce Lehounce o Berounce, ale tam 
jsme dali více fl ory a fauny a také jsme 
se snažili zmapovat vesnice kolem řeky 
od Křivoklátu po Lahovice. V téhle naší 
připravované knížce se chceme zaměřit 
na vodu, hlavně naše řeky.
PP: Ale Pavel mi tam už dal maják.
PV: No, musel jsem, protože se mi to 

líbilo. (směje se) V té době, kdy jsem psal 
básničky pro Mateřídoušku, bylo lidí, kteří 
se soustředili na dětskou poezii, asi de-
vět. I teď je nás opravdu velmi málo. Pro 
děti je ta poezie velmi přínosná, lehce si 
ji pamatují. Proto jsme začali s Přemkem 
dělat tyhle knížky. Přemkovy obrázky se 
moc líbí, jsou výpravné samy o sobě.

Prohlížíme si připravovanou sbír-
ku básní „Návraty“. Jak vznikají vaše 
společné knížky?
PV: Vždycky je to tak, že k hotovým 

básničkám Přemek maluje ilustrace. 
Ať je to dětská poezie, nebo básně pro 

dospělé. Každá básnička pak má svůj 
jedinečný doprovod. Léta píšu dětskou 
poezii, těžko se dostávám zase do té 
normální. Při takových přechodech mu-
sím vždy přehodnotit celý systém psaní. 
Člověk se těžko dostává do dětského 
myšlení a když se to konečně povede, je 
vždycky nutné najít i cestu zpátky…
PP k PV: Zapomněl jsi do té sbírky dát 

třeba „Padaly tenkrát hvězdy na Petříně“ 
a také „Studente Radkine, Aničko po-
sedlá, přátelé mých snů za nocí měsíč-
ních…“ No, kde je ta básnička? Nevíš? 
Tak ji napiš! (smích)

Malujete omalovánky, novoročenky, 
svatební přání… Dělali jste nějaká spolu?
PP: Dělali jsme a děláme PF pro Kar-

lík a obálky na maturitní vysvědčení pro 
zdravotní školu - je tam básnička ošet-
řovatelka (která má také svoji historii) 
o tom, když se ošetřovatelka zamilovala 
do básníka, ale on ji nechtěl.
PV: Dělali jsme také vítání občánků 

v Karlíku; při té příležitosti jsme koupili hr-
níčky a Přemek na ně namaloval karlický 
kostel. Udělali jsme základní list pro kaž-
dé dítě, kam jsem napsal básničku a byl 
tam obrázek - to se používá dodneška.

Jaké máte plány do budoucna? První 
budou Návraty?
PP: První bude Paříž – Muzeum Picas-

sa. Protože dostat tady Pavla z Karlíku je 
potíž. Má vždycky plno výmluv, proč zů-
stat doma. A Paříž si vždycky přál vidět.
PV: Ono to není tak jednoduché. Jednak 

máme plno zvířat na zahradě, jednak je 
Karlík a celé to údolí tady opravdu krásné. 
Jsem vášnivý houbař a když houby rostou, 
je to daleko lepší než někde u moře. Navíc 
mi lékaři doporučili, že nesmím na sluníčko 
a koupat v moři se mohu jen v tričku.
PP: A neříkali ti doktoři, že nemáš kouřit?
PV: A jak kouření souvisí s mořem? 

Kouření je můj jediný hřích, tak mi ho 
neber! Vždyť kouřím málo. To jsem tuhle 
potkal naši paní listonošku, chtěla si za-
pálit, ale zapomněla si zapalovač. Tak mi 
říká: „Nemáte prosím vás zapalovač?“ 
Samozřejmě jsem jí nabídl svůj. Hned 
pookřála. „To jste úžasnej, když potkám 
kuřáka, hned je mi líp,“ odvětila. U nás 
v Karlíku byl jeden a ten říkal: „Když má 
člověk pevnou vůli, tak ho tomu kouření 
nikdo neodnaučí!“

Nejoblíbenější básničkou pana Volfa, 
která vyšla v Mateřídoušce, je Dědeček:

U dědečka ve světnici,
Tam se dějí věci –
Kanár zpívá pod lavicí,
Kocour mňouká v kleci.
V televizi myši bydlí,
Pavouk plete sítě.
A děda v houpací židli
Spí sladce, jak dítě.
Takhle to dopadne vždycky,
Když je doma bez babičky.
Až se vrátí z lázní,
Určitě se zblázní. (bt)
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TIP NA VÝLET

PROČ: Krásný zážitek KAM:      Obec Točník

JAK TAM: Autem, autobusem

NA JAK DLOUHO: Půldenní výlet

KDY:        O víkendu   

INFO: www.tocnik.com, www.tocnik-zebrak.cz

PŘIVOLEJTE LETOŠNÍ JARO NÁVŠTĚVOU
NA HRADĚ TOČNÍK

DĚJINY HRADU
Hrad Točník je jedním z nej-

mladších hradů v Čechách, 
pochází až z konce 14. století, 
kdy jej nechal vystavět Václav 
IV. Byl postaven k reprezenta-
tivním účelům. Další panovníci 
však o hrad neměli zájem, a 
tak začal pustnout. Okolo roku 
1641, kdy sloužil dokonce jako 
vězení, byl částečně opraven. 
Ani to ho ale nezachránilo od 
zkázy, od roku 1674 nebyl 
obýván a nakonec z něj zbyly 
jen ruiny. Hrad byl znovu zre-
konstruován až ve 20. století.

HRAD DNES
Mohutný Točník je nepře-

hlédnutelným prvkem krajiny. 
Jeho zdi jsou vidět z veliké 
dálky, cestu k němu určitě ne-
můžeme ztratit. Nahoru k hra-
du ale musíme pěšky. Jednou 
z možností je strmá pěšinka, 
kterou najdeme hned za ves-
nicí, vede zde červená a žlu-
tá turistická značka. Druhou 

Točník (západní brána s erbovní galerií) Autor: M. Nešpor

Západní brána s přitesanou skálou Autor: M. NešporKrálovský palác

Jaro se blíží, počasí 
začne být teplejší a pří-
větivější. Příjemný svěží 
vzduch prosycený první-
mi paprsky slunce mno-
hé z nás vytáhne ven. 
Jednou z možností, kam 
vyrazit na výlet, je hrad 
Točník. 

možností je štěrková cesta, 
která je pozvolnější a zejména 
pro děti vhodnější. Pokud se 
vydáme kolem hradeb zleva, 
dojdeme k západní bráně. Ta je 
sice pro turisty zavřená, ale je 
odtud krásný výhled do kraje. 
K hlavní bráně se dostaneme 
přes mostek nad hradním pří-
kopem. Příkop je už dávno vy-
schlý, ale úplně opuštěný není. 
Za ohradou s mohutnými kůly 
v něm bydlí medvědi. Bránou, 
kterou projdeme do hradu, 

kdysi projížděl i král Václav IV. 
Roku 1524 ji však Jan z Var-
temberka nechal zazdít, znovu 
otevřena byla až před několika 
lety. Na prvním nádvoří si za-
koupíme vstupenky a pokra-
čujeme další bránou na druhé 
nádvoří. Tady můžeme vidět 
studnu z roku 1530, která je 
hluboká 95 metrů. Nádvořím 
také můžeme projít do tzv. pur-
krabího paláce. V přízemí pa-
láce byly stáje a patro sloužilo 
k reprezentativním setkáním. 

Jádrem hradu je královský pa-
lác, do kterého se dostaneme 
z horního nádvoří. Hlavní pa-
lác je nejlépe zachovalou částí 
hradu. Součástí paláce je také 
kaple svatého Bartoloměje. 
Z nádvoří se můžeme podívat 
také do sklepení.

Na hradě se v sezóně koná 
mnoho akcí. Na nádvořích 
řinčí meče při přehlídkách his-
torického šermu, v létě se zde 
konají hudební festivaly nebo 
historická divadelní předsta-
vení.

JAK TAM
Nejlepším výchozím bodem 

je vesnička Točník. Autem se 
sem dostaneme po plzeňské 
dálnici, přes vesnici Žebrák, 
kde je směrovka přímo na Toč-
ník. Autobus jede na Točník 
z Berouna nebo ze Zdic, kam 
se dostaneme vlakem. Hrad 
je v jarních měsících (březen, 
duben) otevřen o víkendu od 
10 do 16 hodin. Od května je 
otevřen denně mimo pondělí. 
Základní vstupné je 50 Kč, pro 
děti zlevněné na 30 Kč. (lk)
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AKTUÁLNĚ ZE SÍTĚ DOBNET

DOBNET router          Autor: M. NešporDOBNET router          Autor: M. Nešpor

DOBNET ROUTER
CO TO JE A K ČEMU JE TO DOBRÉ?

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOUČÁSTKOU PRO BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ JE PRÁVĚ ANTÉNA

Potenciální zájemci o při-
pojení k Internetu pomo-
cí sítě DOBNET se mohou 
připojit několika způsoby. 
Pokud ale vynecháme při-
pojení v bytových domech 
s vybudovanou strukturova-
nou kabeláží nebo připojení 
přímo na přístupový nebo 
retranslační bod, zbývá in-
dividuální připojení pomocí 
vlastního zařízení na jeden 
z 37 bezdrátových přístupo-
vých bodů.

Teoreticky je možné na pří-
stupový bod připojit jakékoli 
zařízení standardu 802.11b. 
V minulosti tomu tak bylo 
i v síti DOBNET, stačilo sdělit 
pouze adresu zařízení, po-
depsat smlouvu a Internet 
začal fungovat. Zkušenosti 
ale ukázaly, že ačkoli zařízení 
jsou standardizována, přes-
to nefungují všechna stejně. 
Sdružení DOBNET, o.s., se 

mimo jiné již řadu let zabývá 
vývojem vlastního zařízení, 
které je přizpůsobeno přímo 
na míru síti DOBNET. A tak 
zcela logicky bylo před více 
než rokem rozhodnuto, že toto 
individuálně vyvíjené zařízení, 
DOBNET router, se stane jedi-
ným, prostřednictvím kterého 
se lze do sítě připojit.

DOBNET router je zjednodu-
šeně řečeno převodník mezi 
anténou a počítačem uživatele. 
Instaluje se co nejblíže anténě 
a potřebuje buď zásuvku 230V, 
nebo se dá napájet pomocí 
speciálního konektoru také 
z místa počítače. Zařízení se 
nijak nevypíná, zůstává trvale 
zapnuto podobně jako lednič-
ka. DOBNET router umožňuje 
připojit přímo až pět počíta-
čů, stačí je pouze vzájemně 
propojit kabely. Počítače není 
nutné nijak složitě nastavovat, 
všechno nastavení přiděluje 

počítačům právě DOBNET 
router. Díky němu se jednot-
livé počítače uživatelů stávají 
přímo součástí sítě DOBNET 
s přidělenými adresami jed-
notného rozsahu. Pracov-
níkům skupiny HelpDesk 
pomáhá ve spolupráci s do-
hledovým centrem diagnos-
tikovat problémy uživatelů 
s připojením do sítě Internet.

ANTÉNY, ANTÉNY A ZASE ANTÉNY…

Někteří stávající uživatelé sítě DOBNET si stěžují na pomalé připoje-
ní k Internetu, na výpadky nebo dokonce nefunkční připojení. Zařízení 
těchto uživatelů ovšem zpravidla nebylo technikem kontrolováno více 
než tři roky.

Prostřednictvím sítě DOBNET je k In-
ternetu dnes připojeno několik stovek 
uživatelů. Velká většina těchto uživa-
telů je připojena bezdrátově pomocí 
antény. Narozdíl od antény pro příjem 
televizních programů zajišťuje anténa 
pro připojení do sítě DOBNET přenos 
signálu nejen do počítače uživatele, 
ale musí zajistit i opačný směr od po-
čítače do sítě Internet. Anténa je tím 
pádem mnohem náchylnější na vněj-
ší prostředí, jako je například vlhkost, 
extrémně nízká nebo vysoká teplota 
nebo třeba silnější vítr. Anténa je při 
instalaci technikem velmi přísně smě-
rována na vybraný přístupový bod a 
i velmi malá odchylka může způsobo-
vat velké problémy. Občas se stává, že 
v cestě mezi anténou uživatele a přístu-
povým bodem vznikne překážka, která 
v době instalace neexistovala. Nejčas-
tějším takovým případem může být 
o pár desítek centimetrů vyšší strom, ale 
také hustější listí nebo jehličí. Výjimkou 
není ale ani nově vzniklá nebo rekon-
struovaná budova, která je najednou 
o kousek vyšší, než byla dříve.

Právě vzhledem ke všem výše vyjme-

novaným možným problémům s anté-
nou je doporučováno anténní systém 
pravidelně kontrolovat. Stejně jako led-
ničku nebo automobil nebude opravovat 
laik, je třeba si nechat anténní systém 
zkontrolovat odborníkem na bezdrátové 
síťové technologie. Při servisním úkonu 
se kontroluje nejen stav a směrování 
vlastní antény, ale doporučuje se zkon-
trolovat a nejlépe vyměnit konektory 
podléhající povětrnostním vlivům. Čas-
to se mění i kabel mezi anténou a zaří-
zením, který může být ve venkovní části 
zčásti poškozen. Při kontrole by se měl 
technik zaměřit současně i na koncové 
zařízení a počítače uživatele.

Všechny tyto úkony mohou zajistit 
mimo smluvních techniků také technici 
sítě DOBNET, kteří denně na síti pracují 
a znají dokonale specifi ckou proble-
matiku sítě DOBNET. Servis anténního 
systému je doporučováno provádět mi-
nimálně jednou ročně, a to nejlépe v jar-
ním nebo letním období. Termín servisní 
prohlídky je nejlepší domluvit telefonicky 
s pracovníky HelpDesk sítě DOBNET na 
telefonním čísle 277 001 151. Je možné 
dohodnout i večerní, případně víkendo-
vou návštěvu. Servisní prohlídka trvá 
zpravidla maximálně dvě hodiny a cena 
včetně drobného materiálu se pohybuje 
mezi 500 a 1000 korunami. (mn)

DOBNET router se prodává 
za cenu 1490 korun včetně 
DPH v kanceláři sdružení 
DOBNET v Dobřichovicích 
nebo prostřednictvím vlast-
ních, nebo smluvních servis-
ních techniků. Součástí zaří-
zení je společný garanční list, 
který řeší záruční podmínky 
zařízení a pravidla použití 
v síti DOBNET. (mn)

Překážky mezi anténou a přístupovým bodem 
snižují kvalitu připojení Autor: M. Nešpor
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VÝHERCI SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA

Seznam výherců 500 Kč poukázky na služby CKP Dobřichovice v sou-
těži z čísla 02/2009 DOBNET zpravodaje:

Darina Květoňová - Lety, Hana Ondrisová - Dobřichovice, Stanislava Krejčová 
- Řevnice, Ludmila Ječná - Všeradice, Hana Pokorná - Všenory, Alena Šturmová 
- Dobřichovice, Marie Petrová - Řevnice, Zuzana Vankeová, Kamila Mimrová - 
Všenory (Brunšov), Karel Hnát - Řevnice. Gratulujeme!

Možná denně procházíte či pro-
jíždíte kolem víceméně nenápad-
né prodejny na Palackého ulici 20 
v Dobřichovicích. Stačí zastavit 
u chodníku, či vrátit se 50 metrů 
z parkoviště u obchodního domu 
a dostanete se do prodejny, která 
vám může nabídnout vše, co v do-
mácnosti a na stavbě potřebujete 
z oblasti elektroniky či elektriky. 
Má zde totiž svojí fi remní prodejnu 
společnost ELSTAR systems, s.r.o.

Firma vznikla v roce 1996 a prapůvod-
ně se zabývala „pouze“ elektromontáž-
ními pracemi na stavbách v občanské 
a průmyslové výstavbě. Zaměstnává 
silnoproudé i slaboproudé specialisty, 
projektanta elektro a EZS včetně reviz-
ního technika. S příchodem specialistů 
na servis elektroniky a datové sítě v roce 
2000 došlo postupně k tomu, že sklado-
vé zásoby materiálu z oblasti elektroniky, 
silnoproudé elektrotechniky a výpočetní 
techniky byly tak velké, že majitel fi rmy 
pan René Feglar se rozhodl zpřístupnit 
materiál též široké veřejnosti. A jelikož 
bývalá pekárna v Palackého ulici byla 
uzavřena a prodejní prostory zůstaly 
volné, vznikla zde v roce 2005 prodejna 
ELSTAR systems.

Ochotný personál vám tu může nabíd-
nout třeba dnes velmi aktuální přijímače 
digitálního vysílání, které byly vytipovány 
ze široké nabídky na trhu zejména pro 
svoji citlivost a vysokou spolehlivost. Na-
příklad typ SENCOR s celkově přijatelnou 
cenou byl prodán již v počtu překračují-
cím sto kusů a dosud neměl ani jednu re-
klamaci. V případě, že vaše antény doma 
nejsou schopny přijmout signál digitální-
ho vysílání dostatečně kvalitně, můžete si 
zde zakoupit jak aktivní antény pro vnitřní 
použití, tak antény na stožár, které nahra-
dí vaše staré, často již poškozené korozí. 
Pokud ovšem vaše anténní soustava není 
schopna jednoduché výměny a je třeba 
ji upravit, případně nainstalovat antény 
nové, ujme se vás zkušený specialista 
na anténní rozvody pan Pavel Rozum ze 

ELEKTRONIKA A POČÍTAČE
MÍSTO, KDE SE POMÁHÁ S DIGITÁLNÍM TV SIGNÁLEM

Všenor (kterého znáte ze spotů v televizi 
NOVA, kde provádí „osvětu“ v oblasti di-
gitálního televizního příjmu) a doladí vše 
k vaší plné spokojenosti. Jako placenou 
službu nabízí fi rma i dovoz a instalaci di-
gitálního přijímače až do domu, naladění 
a seznámení s obsluhou.

Další elektronické přístroje, jako digitál-
ní kamery za velmi nízké ceny, digitální 
fotorámečky, které vám stále dokola uka-
zují i tisíce fotek z vaší dovolené či jiných 
zážitků, přehrávače DVD, videopřehrá-
vače s DVD, televizory a mnoho dalšího 
lze zakoupit přímo ze zboží na prodej-
ně. Protože prodejní i skladové prostory 
jsou velmi omezené, lze je také objednat 
z velkoskladů našich dodavatelů s doda-
cí lhůtou zpravidla do 24 hodin.

Pokud ovšem potřebujete při stavbách 
a rekonstrukcích domů, domků i bytů 
kabely, spínače, zásuvky, jističe, prodlu-
žovačky, lišty, elektrikářské trubky nebo 
rozváděče, pak samozřejmě nezůstanou 

vaše přání při návštěvě prodejny nespl-
něna. Základní barvy spínačů a zásuvek 
jsou zpravidla skladem, nestandardní 
barvy lze objednat nejpozději do dalšího 
odpoledne.

Neposlední možností při návštěvě pro-
dejny je sjednání schůzky s technikem 
nebo majitelem fi rmy, na které je možné 
dohodnout instalaci elektronického za-
bezpečení objektů, instalaci hromosvo-
dů, elektroinstalaci v obytných domech 
a průmyslových objektech. Cenová kal-
kulace je vždy zpracována zdarma. Vý-
hodou jsou velmi dlouhé záruční lhůty 
na provedené práce, které jsou většinou 
o 150 % delší, než požaduje zákon, a ve-
lice rychlý a kvalitní záruční i pozáruční 
servis.

Pokud se chcete přesvědčit na vlastní 
oči, nezbývá než zastavit se v polovině 
ulice Palackého mezi mostem a kruho-
vým objezdem v Dobřichovicích.

René Feglar

Soutěžní otázka:
Co bylo před rokem 2005 v Dobřichovicích, č.p. 20 za provozovnu?
Své odpovědi zasílejte na adresu redakce@dobnet.cz nebo DOBNET, o.s., Pa-

lackého 27, 252 29 Dobřichovice nejpozději do 15. 3. 2009. Vylosovaný výher-
ce obdrží ZDARMA komplet aktivní antény pro příjem signálu DVB-T a přijímač 
DVB-T značky SENCOR v celkové hodnotě 2 000 korun.

Prodejna fi rmy ELSTAR SYSTEMS v Dobřichovicích Autor: René Feglar

DVB-T komplet pro vítěze soutěže
Autor: René Feglar

SOUTĚŽ                       O DIGITÁLNÍ TV KOMPLET

C b l
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HISTORIE A ZAJÍMAVOSTI INTERNETU

1958
1969

1972
1973

1980
1984

1987
1990

1958 – byla založena agentura ARPA (Advanced Research 
Projects Agency) jako odvetný krok USA na úspěšné vypuštění 
družice Sputnik tehdejším SSSR (Svazem Sovětských Socia-
listických Republik). ARPA měla jediný cíl, a sice rychlým vý-
vojem zajistit a obnovit vedoucí technologické postavení USA 
v období „studené války“.

1969 – byla vytvořena první experimentální síť s názvem AR-
PANET, která obsahovala 4 uzly (Nody). Uzel v počítačové síti 
je pojem - zařízení přímo připojené k síti, které má vlastní adre-
su MAC (Media Access Control), nebo adresu řízení datového 
spoje DLC (Data Link Control).

1972 – síť ARPANET zaznamenala velký nárůst zařízení a byla 
rozšířena už na 20 směrovačů (router) a 50 počítačů, které byly 
navzájem propojeny pomocí protokolu NCP (Network Control 
Program).

1973 – již v tomto roce se objevila první myšlenka vedoucí 
k protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol), který později ovládne všechny sítě na světě.

1980 – pan Vinton Cerf dokončil práce na vývoji protokolu 
TCP/IP se svým kolegou Robertem Kahnem na univerzitě ve 
Stanfordu. Proběhl první zkušební provoz sítě ARPANET pro-
střednictvím protokolu TCP/IP. Byla vydána specifi kace RFC 
760, která popisovala protokol IPv4. Pan Vinton Cerf získal 
později za svůj přínos vědě mnohá ocenění včetně „Turingovy 
ceny“ a „Prezidentské medaile svobody“. V roce 2005 se stal 
viceprezidentem společnosti Google.

FENOMÉN INTERNET
KDY A JAK VZNIKAL INTERNET

Letos tomu bude už čtyřicet let, kdy byla vytvořena 
experimentální síť ARPANET, pra-pra-prapředchůdce 
dnešního Internetu. V té době si ani ve snu nikdo ne-
dovedl představit, že v roce 2009 bude síť celosvětově 
rozšířena a bude mít více než miliardu uživatelů. Co 
bude za dalších čtyřicet let? Pojďme se společně po-
dívat na důležité mezníky ve vývoji Internetu.

1984 - protokol TCP/IP byl přesunut do komerční sféry z dříve 
rize vojenské uzavřené zóny sítě MILNET (Military Network), byl 
vyvinut systém DNS (Domain Name System), k síti bylo připo-
jeno cca 1 000 počítačů.

1987 – vznikl pojem Internet, k síti bylo připojeno cca 27 000 
počítačů.

1990 – pánové Tim Berners-Lee a Robert Cailliau publikovali 
koncept hypertextu, skončila síť ARPANET.

1991 – byly spuštěny první www stránky v evropské labo-
ratoři CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 
– Evropská organizace pro jaderný výzkum).

1994 – byl vyvinut prohlížeč Netscape Navigator, Internet se 
komercinalizuje.

2000 – na přelomu milénia měl Internet cca 250 milionů uži-
vatelů a celý svět se obával toho, co se stane s počítači v 0:00 
hodin 1. 1. 2000.

2006 – nestalo se nic a Internet eviduje cca 1 miliardu připo-
jených uživatelů. (br)

ANALOGOVÝ MODEM
Připojení prostřednictvím analogo-

vého modemu bylo první dostupné 
připojení k Internetu u nás. K připojení 
bylo třeba mít k dispozici běžnou tele-
fonní linku. Jednalo se o velmi pomalé 
připojení, doprovázené v závislosti na 
kvalitě telefonního vedení více či méně 
časté výpadky spojení s nutností zno-
vunavázání spojení. V prvních letech 
bylo nutné platit jak paušální poplat-
ky za přístupové údaje, tak minutové 
poplatky za spojení ve výši běžného 
místního telefonního hovoru. Postupem 
času došlo k zavedení speciálních pří-
stupových čísel s levnější minutovou 
sazbou. Dnes se toto připojení příliš 
nevyužívá, paušální poplatky byly zru-
šeny. Některé viry zajišťovaly automa-
ticky změnu přístupového čísla na čísla 

JAK BYLO MOŽNÉ PŘIPOJIT SE DŘÍVE A JAK DNES?
s úhradou až několika desítek korun za 
minutu a uživatelé byli vystaveni úhra-
dám několikatisícových účtů.

ISDN MODEM
Jedná se o velmi dlouho preferované 

připojení v České republice. Důvodem 
bylo nešťastné strategické rozhodnutí 
monopolního telekomunikačního ope-
rátora o investici do této technologie 
v době, kdy už byla ve světě na ústupu. 
Z tohoto důvodu se výrazně opozdilo za-
vedení přípojek ADSL v Čechách. Reálná 
funkční rychlost ISDN přípojek byla čty-
řikrát vyšší než u analogových modemů, 
připojení se neodpojovalo a bylo stabilní. 
Bohužel bylo nutné platit všechny minu-
tové poplatky dvakrát, za dvě současně 
navázaná spojení. Pouze jedno naváza-
né spojení mělo za následek poloviční 

rychlost. Ostatní funkčnosti a vlastnosti 
byly podobné analogovému modemu. 
Dnes se opět k připojení k Internetu té-
měř nepoužívá.

WI-FI ROUTER
Bezdrátové připojení WI-FI je dnes velmi 

rozšířeným způsob připojení k Internetu 
u nás, s unikátním počtem přípojek ve srov-
nání s ostatními evropskými státy. Tento 
stav způsobilo právě již zmiňované záměr-
né oddálení zavedení ADSL služeb. Tech-
nologie původně vyvíjená pro bezdrátové 
připojení v budovách se proměnila v rukou 
stovek poskytovatelů Internetu v mocný 
nástroj přenosu služby do domácností. 
V některých vesnických oblastech se stále 
jedná o jedinou možnost trvalého připo-
jení k Internetu. Ceny jsou velmi příznivé, 
začínají na dvou až třech stokorunách 
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a jsou zpravidla paušální. Nové uvolněné 
kmitočty pro provoz a nižší ceny zařízení 
služby zdokonalují a zvyšují rychlost.

ADSL MODEM
ADSL přípojky jsou opět v dnešní 

době velmi početným způsobem při-
pojení k Internetu. Modemy se připojují 
na běžnou analogovou nebo ISDN te-
lefonní přípojku a na rozdíl od vytáče-
ného připojení neblokují provoz vlastní 
telefonní linky. Rychlosti připojení jsou 
průběžně navyšovány, bohužel nejsou 
v nejvyšších obchodně nabízených 
variantách dostupné ve všech oblas-
tech. Často reálné rychlosti jsou nižší 
než rychlosti propagované, a to hlavně 
díky maximální možné vzdálenosti kli-
enta a ústředny. Paušální poplatky jsou 
opět nastaveny v řádech několika málo 
stokorun měsíčně, bohužel jsou ale do-
provázeny nutností platit také poměrně 
vysoký měsíční paušální poplatek za te-
lefonní stanici. A to i v případě, že ji uži-
vatel nepotřebuje. Dlouho se již hovoří 
o zavedení přípojky ADSL bez poplatku 
za telefonní stanici. První nabídky se již 
dokonce objevily na trhu, bohužel ale 
cena samostatné přípojky ADSL není 

tak příznivá, jako když je její cena v ba-
líčku s telefonní stanicí.

KABELOVÝ MODEM PRO TV ROZVOD
Zcela jistě je tento způsob připojení jed-

ním z nejlepších na trhu. Pro svoji funkci 
využívá televizního rozvodu. Speciální 
modemy zajišťují reálně vysoké rychlosti 
připojení za cenu kolem pětiset korun. 
Domy bývají napojeny přímo na optickou 
infrastrukturu. Bohužel toto připojení je 
dostupné pouze ve velkých městech a 
v naší lokalitě nikoliv.

ROUTER PRO OPTICKÝ ROZVOD
Podmínkou pro připojení tímto způso-

bem je přívod optického kabelu přímo 
do objektu. Po domě potom může být 
dále rozveden optický, nebo levnější me-
talický kabel. V naší lokalitě opět téměř 
nedostupná technologie, částečně bude 
tímto způsobem v letošním roce zasíťo-
váno dobřichovické náměstí. Ceny se 
v tomto případě liší v závislosti na posky-
tované rychlosti připojení a mohou začí-
nat na velmi příznivé hranici.

MODEMY PRO SATELITNÍ PŘÍJEM
Dnes už v domácnostech málo pou-

žívané satelitní jednosměrné připojení 
mělo tu nevýhodu, že směr do Internetu 
bylo nutné zabezpečit prostřednictvím 
jiného typu připojení. Ceny byly rela-
tivně vysoké, a to jak na pořízení, tak i 
měsíční poplatek. Nové, dnes začínající 
obousměrné satelitní připojení poskytuje 
poměrně malé maximální rychlosti, ale 
cenově je už dostupné (do tisíce korun 
měsíčně). Jde o ideální řešení pro lokali-
ty, kde není dostupný žádný jiný typ při-
pojení. Poskytovatelé slibují v budouc-
nu navýšení rychlostí. Výhodou tohoto 
připojení je dostupnost na celém území 
republiky.

MOBILNÍ TELEFONY A MODEMY
Mobilní telefony jednoznačně poskytují 

pouze alternativu pro mobilní použití ke 
stacionárním zařízením. Internet je pod-
le nabídky poskytovatelů dostupný, ale 
s omezenou rychlostí. Mobilní modem 
jednoho z operátorů se snaží „utíkat“ za 
ADSL, ale jednoznačně ho nestíhá. Ceny 
jsou zpravidla paušální, opět v řádu ně-
kolika stokorun. Dobré řešení v místech, 
kde není jiné připojení k Internetu a vý-
hled na satelit je například zastíněn pře-
kážkou či stromy. (mn)

SROVNÁVACÍ TABULKA PŘIPOJENÍ

Srovnání nejpoužívanějších typů připojení k Internetu pro domácnosti

analo-
gový 

modem

 ISDN 
modem

 WI-FI 
router

 ADSL 
modem

 Kabelový 
modem pro 
TV rozvod

 Router 
pro optický 

rozvod

 Modem 
pro SAT 
příjem

 Modem pro 
SAT vysílá-
ní/příjem

 Mobilní te-
lefon GPRS/

EDGE

 Mobilní 
telefon 

3G

Mobilní 
modem 

4GPodle typu vedení

telefonní kabel
koaxiální TV kabel
optický kabel
bezdrátové pozemní
bezdrátové satelitní
Podle typu provozu
vytáčené připojení
trvalé připojení
Podle symetričnosti provozu
symetrické připojení
asymetrické připojení
Podle maximální rychlosti do
33,6 kbps
128 kbps
300 kbps
512 kbps
1 Mbps
2 Mbps
4 Mbps
8 Mbps
10 Mbps
Podle směru provozu
obousměrný
jednosměrný
Podle způsobu použití
stacionární
mobilní

Podle způsobu účtování
paušální platba
platba za připojený čas
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VÍTE, ŽE...
Internet time je poměrně 

nový druh měření času, kte-
rý zavedla švýcarská fi rma 
Swatch. Je zavedeno 
nové měření času 
zvané Biel Mean 
Time (BMT) 
podle ústředí 
fi rmy ve měs-
tě Biel.

Mezi důle-
žité vlastnosti 
internetového 
času patří: 
žádná časo-
vá pásma, žádné 
geografi cké hranice, 
nová jednotka času zvaná 
Swatch Beat.

Den byl rozdělen na 1000 
stejně dlouhých jednotek beat. 
Jeden beat tedy trvá 1 minutu 

a 26,4 sekund. Beat se zapi-
suje za znak zavináč. Jako zá-
klad byl zvolen středoevropský 

čas (bez přechodu na 
letní čas). Půlnoc 

ve střední evro-
pě odpovídá 
@000, dále 
se počítá 
@001, @002 
atd. Evrop-
ské poledne 

je @500.
Výhodou to-

hoto způsobu 
měření času je ne-

závislost na geografi c-
ké poloze člověka, který měří 
čas. Internetový čas je totiž na 
celém světě měřen jednotně.
(zdroj informací:  http://cs.wikip-
edia.org/wiki/Internet) (bt)

DISKUTOVANÝ INTERNET V ČÍNĚ

Ukázka ze strategie EVROPA 2045 Zdroj: www.evropa2045.cz

V případě zadání „Internet v Číně“ do vyhledávače 
na Google okamžitě dostanete informace z vyhle-
daných titulků typu: „Internet do Číny nepatří“, „In-
ternet v Číně používá 162 miliónů obyvatel“, „Čína 
stále drakoničtěji cenzuruje Internet“ nebo „Čína 
„čistí“ Internet od nevhodného obsahu“ atd.

Téma Internetu v Číně je tématem velmi 
širokým, převážně zpolitizovaným. Navíc 
pro nás jako pozorovatele to může být 
téma do jisté míry zkreslené. Proto by 
bylo odvážné myslet si, že na pár řádcích 
lze obsáhnout celou jeho problematiku. 
Naším cílem na tomto místě je ukázat 
na dva protipóly s jejich klady i zápory – 
svobodný západní Internet jako médium, 
nositel informací, a to různého původu 

a kvality, a Internet cenzurovaný, vyčis-
těný od „nevhodného“ obsahu se „sna-
hou vytvořit zdravé internetové prostředí 
pro všechny mladé lidi a zajistit, aby byl 
Internet v Číně bezpečnější a spoleh-
livější.“ (citát náměstka státního infor-
mačního úřadu Liou Čeng-žung). Dlužno 
podotknouti, že se ale nejedná pouze 
o blokování vulgárních webových strá-
nek, ale i stránek „podvratných“ – provo-

Naprostým opakem postoje k Internetu v Číně a podobných 
zemích je projekt EVROPA 2045. Jedná se o strategickou vý-
ukovou hru na Internetu, určenou především studentům střed-
ních škol. Studenti mají možnost vyzkoušet si na vlastní kůži 
řízení České republiky, jiného státu, nebo rozhodovat o osudu 
celé Evropy. Hra umožňuje studentům být v centru dění, poznat, 
jaké problémy přináší řízení státu a jak má každé rozhodnutí vliv 
na ekonomiku, spokojenost obyvatel nebo životní prostředí.

EVROPA 2045 obsahuje i databázi nejrůznějších informa-
cí, která je dostupná přímo ze hry. Kupříkladu student si čte 
o probíhajícím konfl iktu v Darfúru. Klikne na slovo Darfúr a do-
zví se všechny podrobnosti o reálném konfl iktu včetně odkazů 
na další internetové zdroje.

Simulace EVROPA 2045 vznikla v rámci projektu „Podpora roz-
šíření a využití informačních technologií ve výuce společenských 
věd“ fi nancovaného Evropským sociálním fondem, státním roz-
počtem České republiky a Hlavním městem Praha. Simulaci 
vyvíjí nezisková organizace Generation Europe ve spolupráci 
s odborníky z Univerzity Karlovy (MFF UK, UISK FF UK), Asocia-
ce pro mezinárodní otázky, CIANT a Gymnázia Sázavská. Simu-
lace a školící modul pro učitele jsou školám k dispozici zdarma.

PROJEKT EVROPA 2045 PRO STUDENTY

Stránky výukové hry, kde se studenti ocitnou přímo v centru dění 
Evropské unie, najdete na adrese www.evropa2045.cz. (mn)

zovaných disidenty a některými zahranič-
ními zpravodajskými médii. Uživatelům 
Internetu hrozí v Číně vězení i za posílání 
e-mailů, jež kritizují komunistický režim 
nebo podle názoru úřadů porušují nejas-
né zákony o bezpečnosti země.

Výzkumná společnost BDA China před-
pokládá, že počet uživatelů Internetu 
v Číně poroste v příštích letech zhruba 
o 18 procent ročně. V roce 2012 by tak 
měl dosáhnout 490 milionů lidí, což je více 
než celá populace Spojených států. Z toho 
lze bez dalšího rozepisování usuzovat, že 
vzhledem k množství tamních uživatelů 
a nových webů, kterých denně přibývají ti-
síce, se Čína dala do sisyfovské práce.
(zdroj: agentura AP, iHned.cz, lidovky.cz) (bt)

❑ celosvětově bylo v roce 1996 připojeno k internetu 
55 milionů uživatelů, o deset let později jich bylo už přes 
1 miliardu?

❑ v listopadu 2008 mělo připojení k internetu 32 procent 
domácností České republiky?

❑ nejrozšířenějším typem připojení v domácnostech ČR bylo 
bezdrátové (36 %), následované pevnou telefonní linkou s ADSL 
(25 %) a kabelovou televizí (23 %)? Připojení prostřednictvím 
mobilního telefonu vykázalo pouze 5 % domácností a kdysi nej-
využívanější technologie dial-up (vytáčené připojení) zanedba-
telné 2 %.

❑ v roce 2007 v ČR disponovalo rychlostí 2 Mbit/s a vyšší 
36 % uživatelů, v září 2008 se tento podíl zvýšil již na 51 %?

❑ podle Michala Peci ze společnosti Factum Invenio „bezdrá-
tovému připojení v ČR dávají přednost především lidé, pro které 
je nejdůležitějším parametrem cena, nikoliv rychlost připojení. 
Kromě toho existuje také poměrně velká skupina těch, kteří 
nemají a nechtějí v domácnosti pevnou linku a zároveň nemají 
možnost připojit se prostřednictvím kabelové televize. Tito lidé 
také obvykle volí poskytovatele bezdrátového připojení“.
(zdroj informací: http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet) (bt)

INTERNETOVÝ ČAS
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NÁZORY A ZAMYŠLENÍ

MDŽ NEMUSÍ BÝT VELKOLEPÁ OSLAVA
ŽENY POTĚŠÍ TŘEBA JEN PŘÁNÍ, NEBO KYTIČKA

Mezinárodní den žen chápaný 
jako komunistický svátek zmizel 
po roce 1989 na více než deset let 
z našich kalendářů. Na počátku 
roku 2004 schválili poslanci nove-
lu Zákona o svátcích, a tím vrátili 
8. březen opět mezi významné dny 
České republiky.

Mezinárodní den žen vznikl jako výročí 
stávky newyorských švadlen v roce 1909 
ve Spojených státech. O rok později So-
cialistická internacionála na svém zase-
dání v Kodani proklamovala Mezinárodní 
den žen „na počest hnutí za práva žen 

a pomoc k dosažení univerzálního hlaso-
vacího práva.“

Historie Dne žen, jak se mu zpočátku 
říkalo, začala ale už v roce 1907, kdy na 
prvním sjezdu socialistek ve Stuttgartu 
vystoupila rakouská delegátka s myš-
lenkou, že by se ženy měly v určitý den 
v roce veřejně scházet a žádat volební 
právo. Až o tři roky později, v roce 1910 
na II. mezinárodní konferenci žen - socia-
listek v Kodani, navrhla Klára Zetkinová, 
aby se ženy v příštím roce v různých ze-
mích Evropy v určitý den sešly a poža-
dovaly volební právo. Poprvé se tak stalo 
v roce 1911 v Německu, Rakousko-Uher-
sku, Švýcarsku, Dánsku a Americe. Ženy 

požadovaly právo na práci a na odborný 
výcvik a skoncování s diskriminací.

MDŽ V BÝVALÉM ČSSR
V naší republice byl Mezinárodní den 

žen zneužíván komunistických režimem 
pro vlastní propagaci. Typickým prvkem 
oslav byl povinný rudý karafi át a pocho-
pitelně také nezapomenutelné předná-
šené verše představitelek Svazu žen. 
Automatické vymazání tohoto svátku po 
listopadu 1989 bylo nasnadě a určitě se 
jednalo o logický a správný krok. Návrat 
8. března do kalendářů coby svátku byl 
už obtížnější – naprostá většina poslanců 

horní komory Parlamen-
tu se postavila proti. Po-
slanecká sněmovna ale v 
únoru 2004 veto Senátu 
přehlasovala a 8. březen 
tak byl zapsán do kalen-
dáře jako významný den.

SVÁTEK MATEK?
V Československu byl 

Svátek matek zaveden 
ve dvacátých letech mi-
nulého století z podnětu 
předsedkyně Česko-
slovenského červeného 
kříže Alice Masarykové, 
dcery prvního českoslo-
venského prezidenta. 
Po únoru 1948 ho na-
hradil Mezinárodní den 
žen, který připadl na 
8. březen a měl oslavo-
vat všechny ženy. Dnes 
se opět svátek matek 
slaví a připadá každo-
ročně na druhou květ-
novou neděli.

SVATÝ VALENTIN?
U nás a na evrop-

ském kontinentě obec-
ně nebyl tento den 
nijak významným svát-

VÁŠ NÁZOR
A jaký je váš názor na osla-

vu nebo jen připomenutí 
Mezinárodního dne žen? Vyráběli jste 
jako děti rádi přáníčka pro ženy? Vzpo-
mínáte na tento čtyřicet let politizovaný 
svátek rádi? Dostali jste od manžela, 
přítele nebo svého dítěte v den vydání 
DOBNET zpravodaje dáreček?

A nezajímá nás pouze názor žen, za-
pojit se mohou i muži. Pánové, nezapo-
mněli jste na tento svátek? Chcete vů-
bec Mezinárodní den žen své manželce 
připomínat, nebo vás už minulý režim 

tolik ovlivnil, že je pro vás tento svátek 
tabu.

Své názory nám pošlete na adresu re-
dakce DOBNET zpravodaje, a to buď 
e-mailem redakce@dobnet.cz, nebo 
poštou DOBNET, o.s., Palackého 27, 
252 29 Dobřichovice. V obou případech 
připište do předmětu zprávy nebo na 
obálku heslo DZ-VÁŚ NÁZOR. K vašim 
názorům se určitě vrátíme v některém 
z dalších čísel, a nebo některé zveřejní-
me na portále www.dobnet.cz. Těšíme 
se na vaše dopisy! (mn)

Řekni to květinou Autor: M. Nešpor

Květina ženu potěší Autor: M. Nešpor

kem a svatý Valentin byl dokonce 
v roce 1969 vyňat z katolického kalendáře. 
Až po otevření se světu po roce 1989 začal 
svatý Valentin, spolu se svým známějším 
kolegou Santa Clausem, pronikat do po-
vědomí české veřejnosti. Dnes se již zvyk 
posílání karet a výměny dárků 14. února za-
číná ujímat i v Česku.

CHTĚJÍ HO VŮBEC ŽENY SLAVIT?
V anketě na jednom z našich předních 

zpravodajských internetových serverů 
na tuto otázku odpovědělo 68 % respon-
dentů ano, 23 % ne. Necelých 9 % do-
tázaných odpovědělo, že je jim to jedno. 
A možná ani nejde o to, aby se 8. března 
konala velkolepá oslava. Každou ženu 
zcela jistě potěší, pokud si na ni v tento 
den blízcí a spolupracovníci vzpomenou 
a darují jí pozornost ve formě malého 
přání, nebo kytičky. (mn)

M i á dn
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stavební 
práce

 modernizace 
a stavby rodinných 

domů 
projekty topení, vody,  

plynu a staveb
montáž topení,  

vody, plynu 
a kanalizace

Široký sortiment uvedených 
výrobců zakoupíte v naší 
prodejně! 

materiály 
pro topenáře 
a instalatéry

podlahové  
a stěnové 
vytápění

plynové kotle,  
ohřívače vody

krby 
kamna 

krbová kamna  
kachlové 

pece

solární
systémy

kolektory

koupelny

kuchyňské
spotřebiče

sanitární
keramika

regulace
vytápění

vodárny  

čerpadla

 tel.: 257 720 442, fax: 257 720 441     Karlická 465, Lety u Dobřichovic     

Prodej denně 7.00–17.00, v sobotu 8.00–12.00

Servis všech zakoupených výrobků!

www.kbterm.cz, kbterm@kbterm.cz

domácí 

infrasauny

JIŽ OD 
20 000 Kč
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

FEMAT, spol. s r. o. 
Kazínská 8
159 00  Praha-Velká Chuchle 
Tel.: 257 940 084 
Mobil: 603 588 675
E-mail: servis.chuchle@femat.cz
www.femat.cz

FEMAT, spol. s r. o. 
Výpadová 2313 
153 00  Praha 5-Radotín
Tel.: 257 810 520
Mobil: 603 588 682
E-mail: servis.radotin@femat.cz
www.femat.cz

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

JARNÍ SERVISNÍ 
PROHLÍDKA ŠKODA
OD 28. 3.
DO 25. 4. 2009
JEN ZA 99 KČ

O to, co máme rádi, 

pečujeme, auto nevyjímaje. 

Nechte si proto svůj vůz na 

začátku jarní sezony pečlivě 

zkontrolovat. Jen tak 

zjistíte, jakou péči po zimě 

potřebuje, aby byl stále 

ve výborné kondici.

Nenechte si ujít také 

zvýhodněnou nabídku 

Škoda originálních dílů 

a příslušenství. 

Více informací získáte

u našich servisních poradců. 

PEČUJTE O NĚJ S LÁSKOU

JSA09_180x265_CZ.indd   1 3/2/09   12:15:20 PM
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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 8-14, ST 8-17, ČT 8-14, PÁ 8-12

Přijímáme platební karty:

Všechny vstupenky sítě Ticketpro je možné rezervovat přes Internet a následně zakoupit 
v informační kanceláři DOBNET, o.s., Palckého 27, Dobřichovice

tel.: 277 001 111

j p y

Trvalé připojení k internetu již za 300 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET zpravodaj zdarma do 5 000 schránek

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

Kulturní akce 
v měsíci březnu

 LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND, 13.3. 2009
 Charles Bridge Jazz Club ve 20:00 cena od 210 Kč

 TOUHA, 16.3. 2009
 divadlo Kalich, vstupné od 619 Kč

 MOZARTISSIMO, 20.3. 2009
 Stavovské divadlo, vstupné od 820 Kč

 EXCALIBUR, 21.3. 2009
 divadlo Ta Fantastika, vstupné od 680 Kč

 ŠLITR S NÁMI (a zlý pryč), 26.3. 2009
 divadlo Semafor, vstupné od 260 Kč

 MADAMA BUTTERFLY, 27.3. 2009
 Státní opera Praha, vstupné od 430 Kč


