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AUTO, NEBO VLAK?

Je čtvrtek 20. března, 7 hodin ráno a bu-

dík zvoní. Ve 13 hodin mám důležité jedná-

ní v Ostravě. Nebude dlouhé, maximálně 

2 hodiny, ale musím tam být včas. Raději 

vyjedu dříve, půl hodina je to do Prahy, 

potom na Jižní spojku, to je také příběh 

sám pro sebe, a potom to snad už pojede. 

Když budu kolem 9. hodiny u Průhonic na 

dálnici, tak by se to snad mělo zvládnout. 

Na Jižní spojce chvilku poposkakuji, ale 

jede to. Na Vysočině začíná sněžit, chvilin-

ku po 10. hodině stojíme. Měl jsem štěstí, 

moje auto nepatří mezi těch 189 aut, které 

havarovaly na 102. km dálnice D1. A nejen 

tam. V koloně jsem zůstal několik hodin, 

jednání v Ostravě jsem nestihl. Zákazník 

sice pochopil vzniklou dopravní situa-

ci, ale moji kolegové z partnerské fi rmy, 

mimochodem také z Prahy, se dostavili 

včas. Zakázku za relativně velké peníze 

jsme nakonec nedostali, možná svoji roli 

sehrála i neuskutečněná schůzka.

A příběh kolegy? Z garáže vyjel 

ve stejný čas jako já. Zaparkoval v klidu 

na záchytném parkovišti v Praze – No-

vých Butovicích. Za půl hodiny byl na ná-

draží v Holešovicích a v 9,15 hod. nastu-

poval do vlaku. Ve vlaku dostal zdarma 

občerstvení a noviny a 3 hodiny se mohl 

na počítači připravovat na jednání v Os-

travě. Vlak přijel včas. Potom následovalo 

šest zastávek ostravskou tramvají a 

ve 12,50 hod. byl na místě jednání. Jed-

nání se sice nekonalo, ale skončilo by 

maximálně v 15 hodin. Kolega sedí těsně 

po 15. hodině ve vlaku, v restauračním 

voze si dává oběd a zbytek cesty do Pra-

hy poslouchá hudbu a odpočívá. V Praze 

je v půl sedmé, v půl osmé už doma sle-

duje Televizní noviny a nehody na D1.

Já v tom samém čase přijíždím také 

domů. Ujel jsem pouze asi 230 km, jsem 

unavený, hladový, promrzlý. Stálo to 

za to?... (mn)

Hlavní téma dubnového zpravodaje jsme věnovali cestování vlakem. 
Kolik stojí, je spolehlivé a pohodlné? Nebo se vyplatí vsadit na vlast-
ní motor? Celé téma otevřeme příběhem, jak také může spolehnutí se 
na vlastní motor dopadnout…

více na stranách        až          7 9ANEB JAK SE DNES CESTUJE S ČD

PRAŽSKÁ MATEŘINKA 
V rámci kulturní rub-
riky vzpomeneme na 
setkání mateřských 
škol Pražská Mate-
řinka 2008, na kterém 
se svou skladbou vy-
stoupily i děti z MŠ 
v Dobřichovicích.

ROZHOVOR Z ATELIÉRU
Tomáš Bím je jed-
ním z nejznámějších 
českých malířů sou-
časnosti. V jeho ate-
liéru poblíž Beroun-
ky jsme si povídali 
o tom, co maluje, kde 

vystavuje a jak „přežil“ povodně.

VÝLET DO MUZEA
Jako stvořený pro 
aprílové počasí je náš 
tip na výlet: zavede 
vás do Muzea České-
ho krasu v Berouně, 
kde v dubnu probíhá 
krásná výstava Lou-
kamosaic.

KAM NA RODINNÝ OBĚD
Nekuřácká restaura-
ce se zahrádkou, kde 
mají dobré pivo a mů-
žete tam přijít nejen 
s dětmi, ale i se svým 
psem? Například 
Hospůdka Na Návsi 

v Rovině…

ZE SDRUŽENÍ 
DOBNET, o.s.
V naší „domovské“ 
rubrice vám přináší-
me zajímavý rozhovor 
s Jirkou Arazimem, 
informaci o nové ote-
vírací době Informační 
kanceláře a odpověď 
na jeden z vašich  dotazů.

více na straně 10 ...

3strana

4strana

5strana

5strana

6strana



DOBNET, o.s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 775 362 645 | www.dobnet.cz

DOBNET zpravodaj číslo 4 I ročník 2

2strana

Z REGIONU

LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

STAROSTI S VODOU V TETÍNĚ
Starosta obce Tetín Pavel Hejna vydal 28. března 2008 naléha-

vou výzvu pro občany: „Šetřete vodou!!!!“ Vzhledem k dlouho-
trvajícímu srážkovému defi citu se snížila vydatnost pramenů ve 
vodním zdroji Domášově tak, že již nestačí krýt denní spotřebu a 
hladina zásob ve vodojemu sice pomalu, ale stále klesá. „Vyzývá-
me proto občany k maximálním úsporám a trvalému šetření vo-
dou! Zejména nekropit trávníky, nenapouštět bazény, nemýt auta  
apod. Tato výzva platí do odvolání,“ píše starosta na webu obce.

VOLBY V KARLÍKU 
Mimořádné volby do zastupitelstva obce Karlík se uskutečnily 

v sobotu 29. března 2008. Do zastupitelstva obce byli zvoleni 
3 kandidáti strany SNK za prosperitu obce Karlík a 4 nomi-
novaní za Sdružení nezávislých kandidátů. Ustavující veřejné 
zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Karlík se bude 
konat v pátek 11. dubna 2008 od 17 hod. v budově obecní-
ho úřadu. Program: Volba starosty, místostarosty, předsedy 
fi nančního a kontrolního výboru.

ZÁPIS DO MŠ LETY
Zápis do MŠ Lety byl stanoven na 23. dubna 2008 od 8 do 

17 hod. v budově školy. Rodiče musí s sebou přinést rodný list 
dítěte a potvrzení o trvalém pobytu.

ZÁPIS DO MŠ ČERNOŠICE 
Přijímání dětí do mateřské školy Topolská proběhl 2. dub-

na 2008. Tato mateřská škola je provozována kromě budovy 
v Topolské ulici rovněž v nové budově Základní školy Čer-
nošice na adrese Pod Školou 447, Černošice. Zápis dětí do 
mateřské školy Karlická 1170 v Černošicích se bude konat 
23. dubna 2008 od 13 do 17 hod. v budově MŠ. S sebou rodný 
list dítěte a doklad o trvalém pobytu. 

KORUNA PRO KRÁLOVSKÝ PRŮVOD 
Pro červnový Královský průvod z Prahy na Karlštejn nechává 

středočeské hejtmanství vyrobit kopii císařské koruny. Vítězem 
výběrového řízení se stal umělecký šperkař Jiří Urban, který 
v minulosti pracoval na zakázkách pro britskou královnu či pa-
peže. Kopie koruny, jejíž pořízení přijde kraj na 800 tisíc Kč, 
bude trvale umístěna na Karlštejně. Podle hejtmana Petra Ben-
dla (ODS) tak přispěje k navýšení atraktivity hradu a potažmo 
i celých středních Čech. Podle opozice, která záměr kritizuje, 
jde o mrhání veřejných prostředků.

ZLATÝ ERB 2008 
Na Krajském úřadu Středočeského kraje byli 27. března 2008 

vyhlášeni vítězové krajského kola soutěže Zlatý erb 2008 o nej-
lepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí ve Stře-
dočeském kraji. Cílem soutěže je podpořit modernizaci míst-
ních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb 
poskytovaných s využitím Internetu a ostatních elektronických 
médií. Do desátého ročníku soutěže, která měla tři kategorie, 
se letos přihlásilo celkem 73 soutěžících. Odborná porota Stře-
dočeského kraje hodnotila především povinné informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
doporučené a doplňkové informace, ovládání webu, navigaci a 
přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérovou pří-
stupnost webových stránek. U elektronické služby byla hodno-
cena užitečnost služby a nápaditost řešení.
Z výsledků: Nejlepší elektronická služba: Brandýs nad Labem, 
www.brandysko.cz

Březen byl na události v našem regionu nevídaně 
bohatý měsíc: v Tetíně starosta žádá občany o šetře-
ní s vodou, v Karlíku proběhly volby do zastupitelstva, 
byly vyhlášeny nejlepší potraviny středočeského kra-
je a mnoho dalšího…

CO DŮLEŽITÉHO SE DĚLO V BŘEZNU

Nejlepší webová stránka obce: obec Koleč, www.kolec.cz
Nejlepší stránka města: město Slaný, www.meuslany.cz
Cenu veřejnosti získala středočeská obec Holubice se stránka-
mi www.holubicekozinec.cz.
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, 
které bude vyhodnoceno 7. dubna 2008 v Hradci Králové.

NEJLEPŠÍ POTRAVINY STŘEDNÍCH ČECH
Soutěž o nejlepší potravinářské výrobky ze středních Čech 

zná své vítěze. Ocenění 22. března 2008 na výstavě Zemědělec 
v Lysé nad Labem převzali zástupci fi rem Masna Příbram, Vi-
tana, Cukrovary TTD, Pivovar Nymburk, Polabské mlékárny, 
PANE, řeznictví a uzenářství U Dolejších a Václav Hoch.

Odborníci v porotě zkoumali nejen nutriční hodnoty, ale na-
příklad i to, zda jsou na obalu výrobků všechny potřebné in-
formace. 

Pekárna PANE z Dolního Bousova v soutěži uspěla se svým 
kornspitzem, pagáčem a sladkým cereálem s hruškovou nápl-
ní. Cukrovary TTD v Dobrovici získaly ocenění za kostkový cukr 
Bridž. Bodoval i nymburský pivovar s Postřižinským pivem 
Bogan a provozovna Vitany v Byšicích s polévkou s játrovými 
knedlíčky a se zapečenou brokolicí.

Masna Příbram si získala porotce svou jelení klobásou, stej-
ně jako cerhonickým furiantem a šunkou Jaksepatří. Řeznictví 
U Dolejších v Davli zase zaujalo jedinečnými taliány. Nejlepší 
med ve středních Čechách produkuje podle poroty včelařská 
farma Václava Hocha z Příbrami. Polabské mlékárny slavily 
úspěch s malinovým a ovocným tvarohem Milko a smetano-
vým krémem Monticremo.

Soutěž Potravinářský výrobek Středočeského kraje má být 
doplněním celorepublikového systému udělování známky Kla-
sa na regionální úrovni. „Výrazné logo soutěže bude jako pečeť 
kvality označovat nejkvalitnější potraviny a nepochybně jim tak 
na širokém trhu pomůže ke spotřebitelům,“ míní hejtman Petr 
Bendl. 

MODERNIZACE NEMOCNICE V PŘÍBRAMI 
Oblastní nemocnice Příbram investovala přes 30 milionů ko-

run do modernizace oddělení nukleární medicíny. Nově bylo 
vybaveno hybridní kamerou SPECT/CT, která umožní zpřesnit 
diagnostiku zejména onkologických onemocnění, výrazně při-
spívá k včasnému zahájení léčby. Součástí zařízení je takzvaná 
gama kamera a speciální počítačový tomograf. Podobné zaří-
zení mají jen fakultní nemocnice v pražském Motole a v Brně-
Bohunicích. „Nukleární medicína má v příbramské nemocni-
ci dlouholetou tradici. Nový přístroj by měl přispět hlavně ke 
zkvalitnění péče,“ připomněl ředitel nemocnice Roman Boček. 
Dodal, že příbramské oddělení nukleární medicíny má nadre-
gionální charakter, jeho služeb využívají také pacienti z Prahy 
nebo jižních Čech.  (bt)

Kostel sv. Martina a sv. Prokopa v Karlíku
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Z KULTURY

SETKÁNÍ HUDEBNÍČKŮ

Do této akce se 

přihlásily mateřské 

školy z Prahy a blíz-

kého okolí, které si 

připravily libovolné 

hudebně zaměřené 

vystoupení.

Mezi zúčastněnými 

mateřskými školami 

nechybělo vystoupe-

ní MŠ Dobřichovice, 

která se této akce zú-

častnila již v minulých 

dvou letech. „Taneční 

kroužek v naší školce 

vedou paní učitelky 

Míla Barešová a Míla 

Švecová. Příprava 

vystoupení s dětmi 

trvala asi půl roku a 

v sobotu vystupova-

lo 22 dětí,“ říká ředitelka mateřské školy 

v Dobřichovicích Monika Víšková. 

Pražská Mateřinka je nesoutěžní pře-

hlídka mateřských škol, která se letos 

konala už podesáté. Celou akci pořádá 

pravidelně Společnost pro předškolní 

Malí tanečníci z dobřichovické MŠ.

ZA KULTUROU V DUBNU

PRAŽSKÁ MATEŘINKA 2008

Pátek 11. 4. 
Černošice Taneční 
párty Happy Birthday 
DJ Vóďa, 20 hod., 

Club Kino

Karlštejn Přednáška 
Významné osobnosti 
českého středověkého 

malířství 14. století (J. Royt), 
18 hod., Hrad

Sobota 12. 4.  
Černošice Komor-
ní koncert EPOCHY 
v podání Jany Vav-

řínkové-Douchové a Ester 
Godovské, 18 hod., Základní 
umělecká škola

Černošice Jazzový 
koncert Olah Szabolcs 
Quartet (Maďarsko), 

20,30 hod., Club Kino

Neděle 13. 4. 
Řevnice Recitál br-
něnského herce a pís-
ničkáře Jarka Lokose, 

18 hod., Sál Zámečku 

Středa 16. 4. 
Černošice Kompono-
vaný pořad s Ivanem 
Vyskočilem, 20 hod., 

Club Kino

Čtvrtek 17. 4. 
Černošice Taneční 
deset iminutovka s 
Annou Vintrovou, 20 

hod., Club Kino

Pátek 18. 4. 
Černošice Koncert 1st 
Choice Ice + My own 
Story + Season Crack, 

20,30 hod., Club Kino

Sobota 19. 4. 
Černošice Tělocvičná   
akademie k 95. výročí 
založení Sokola Čer-

nošice, 15 hod., Club Kino 

Černošice Koncert 
Jauvajs, 20,30 hod., 
Club Kino

Dobřichovice Ces-
tovatelská beseda 
– Galapágy, Ekvádor, 

19 hod., Fürstův sál 

Řevnice Představe-
ní žáků ZUŠ: Případ 
Eleonora, 19 hod., Sál 

Zámečku 

Neděle 20. 4.
Řevnice Představe-
ní žáků ZUŠ: Případ 
Eleonora, 17 hod., Sál 

Zámečku

Pátek 25. 4. 
Černošice Třetí kolo 
soutěžní přehlídky ka-
pel Šiba Music Chan-

ce, 20 hod., Club Kino

Sobota 26. 4.
Zadní Třebaň Jízda 
parního čarodějnic-
kého vlaku na trase 

Zadní Třebaň - Liteň - Osov - 
Lochovice a zpět, od 10 hod. 
prezentace vozů značky Che-
vrolet s kulturním programem 
na návsi v Zadní Třebani, ve 
13 hod. odjezd vlaku ze Zadní 
Třebaně (jízdní řád viz samo-
statný rámeček na této straně)

Černošice Kola a mo-
tory - Koncert kapely 
B!K!N!, 16 hod. (kon-

cert 20,30 hod.), Club Kino

Srbsko Den otevře-
ných dveří obce, 13,30 
hod. prohlídka školy 

s otevřením venkovního hřiště, 
14,30 hod. prohlídka obecní-
ho úřadu (knihovna, čistička), 
16 hod. domeček ČHMÚ

Karlštejn Jarní ochut-
návka karlštejnského 
vína, medoviny, pekař-

ských výrobků a dalších gast-
ronomických specialit, 9 – 16 
hod., Hradní nádvoří

Neděle 27. 4. 
Dobřichovice Pohád-
ka Zahrada (na motivy 
Jiřího Trnky) v podá-

ní Malého divadélka Praha, 
15 hod., Zámek
 

Řevnice Jarní koncert 
souboru Musica Dolce 
Vita, 18 hod., Sál Zá-

mečku 

Středa 30. 4. 
Černošice Valpuržina 
noc - slet čarodějnic 
se soutěžní přehlídkou 

nejrychlejších košťat a udělo-
váním čestného titulu „Čaro-
dějnice roku 2008“, 20 hod., 
Club Kino

Lety Pálení čaroděj-
nic s lampiónovým 
průvodem, 20 hod., 

sokolovna (oheň u fotbalového 
hřiště)

Sobota 10. 5.
Černošice - Mokropsy 
Festival folklórních 
souborů Staročeské 

máje, náves

Lety Festival folklór-
ních souborů Staro-
české máje, 13,45 

hod., náves

V sobotu 29. března se v kulturním domě Mlejn v Praze 5 konalo setká-
ní dětí a učitelek mateřských škol a veřejnosti Pražská Mateřinka 2008. 

výchovu pod vedením Pavly Babjakové, 

ředitelky soukromé mateřské školy v Pra-

ze 5, akci fi nančně zastřešuje Magistrát 

Hlavního města Prahy. „Letos se přehlíd-

ky zúčastnilo téměř 360 dětí ze 23 mateř-

ských škol,“ říká Pavla Babjaková. (mn)

Jízdní řád
Zadní Třebaň 13.05 

Běleč 13.15 - 13.16 

Liteň 13.22 - 13.32 

Skuhrov 13.37 - 13.38 

Nesvačily 13.42 - 13.43 

Všeradice 13.46 - 14.01 

Vižina 14.05 - 14.06 

Osov 14.11 - 14.12 

Hostomice 14.18  - 14.20 

Radouš 14.24  - 14.25 

Neumětely 14.28 - 14.29 

Lochovice 14.36 

Lochovice 15.25 

Neumětely 15.37 - 15.38 

Radouš 15.41 - 15.42 

Hostomice 15.46 - 15.48 

Osov 15.53 - 15.54 

Vižina 15.58 - 15.59 

Všeradice 16.02 - 16.03 

Nesvačily 16.06 - 16.07 

Skuhrov 16.11 -  16.12 

Liteň 16.17 - 16.27 

Běleč 16.32 - 16.33 

Zadní Třebaň 16.40

ČARODĚJNICKÝ PARNÍ VLAK

Sobota 26. dubna 2008
• soutěž o nejhezčí čarodějnický kostým

• soutěž o nejhezčí obrázek čarodějnice 

• čarodějnické omalovánky 

• program dětí z liteňské školy 

• kapela Třehusk 

• jízdenky ve vlaku
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ROZHOVOR

Ráda bych začala možná nelehkou otázkou: Jak se to 
stane, že pod vašima rukama vznikne obraz, jak tvoříte? 
A jakou techniku nejvíce používáte?

Jak maluji? To je jako byste se mě zeptala, jak se vaří guláš 
nebo dršťková polívka. Všechno má svůj recept, i kumštýři ho 
mají. Většinou nemaluji na zakázku, mám v sobě jakousi vnitřní 
tvůrčí svobodu a to je pocit, který bych přál každému. Být svo-
bodný, podle toho žít! 

Když už dělám na zakázku, to je pak něco jiného. To jde spíš 
o užitou grafi ku. A kdybych měl připomenout některé mé práce 
na zakázku z poslední doby, tak to bylo několik obrazů pro O

2
, 

dříve SAZKA Arénu či pro Park Holiday v Praze-Benicích. Rád 
přiznávám, že z mnohametrových nástěnných obrazů v Beni-
cích mám docela dobrý pocit…

Co se týká techniky, s oblibou ji střídám. Dělám litografi i, 
i když na druhé straně jsem v poslední době hodně maloval. 

Vaše obrazy zachycují motivy stromů, kamenů, krajin, 
sportovišť… Proč nemalujete lidi?

Jsou lidi, kteří je malují, já ne. Ale to je delší debata. Stále více 
cítím, že je to především o atmosféře, která z obrazů či litografi í 
vyzařuje, a ne o tom, jestli obrazem projde člověk. Když po 
něm ale zůstane stopa či třeba odložený kabát, tak ta situa-
ce navíc nabízí určitá tajemství. Takže není to o postavách, ale 
o pocitech, i když já sám tam toho člověka vidím… 

A co malujete nejraději?
To je těžké, na to se nedá odpovědět. Hlavně všechno musí mít 

vnitřní příběh. A taky napětí. Když tomu tak je, tak můžete svým 
obrazem vést s tím na druhé straně dialog. Když vás k tomu obraz 
či litografi e nepřinutí, je to škoda, prostě nevyužitá příležitost.

Namaloval jste nějaký obraz, o kterém jste si řekl: ten je 
můj, ten nikomu nedám?

Skoro všechny. S každým obrazem si od začátku vytváříte 
určitý vnitřní vztah, chcete se dobrat k cíli a mockrát se vám to 
nedaří. Hledáte cestu k motivu a když jste na konci, tak záko-
nitě sílí pocit, že se toho obrazu prostě nemůžete zbavit. Navíc 
některé věci se už nikdy nedají znovu namalovat, kdo si to mys-
lí, ten je snílek. Všechno je dílem okamžiku, zrození obrazu je 
neopakovatelná chvíle, která je jedinečná a naprosto výjimeč-
ná v čase. Některé věci nakonec stejně prodat musíte, abyste 

JAK SE TO STANE, ŽE VZNIKNE OBRAZ?

Do dubnového čísla zpravodaje jsme požádali o roz-
hovor jednoho z nejznámějších českých malířů. Přijal 
nás ve svém ateliéru s nezaměnitelnou atmosférou 
prosycenou vůněmi barev, tabáku a pravé skotské 
whisky…

Typickými motivy Bímových obrazů jsou stromy, kameny, krajiny.

ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÍMEM

Na kus řeči v ateliéru.

měla na zaplacení složenek. A obrazy, které si chci nechat, jsou 
chvíli v ateliéru a pak je raději ukládám do depozitáře na návsi 
nebo si je pověsím doma. Ale stejně je to nakonec tak, že ob-
razy, kterých se nechci vzdát, pak každý chce.

Loni na podzim se otevíral v Bruselu Český dům. Vy jste 
měl v jeho prostorách při této příležitosti výstavu. Jaké dal-
ší výstavy chystáte?

Ano, součástí slavnostního otevření Českého domu a galerie, 
která k němu patří, byla má výstava. Byla to pro mě velká čest 
a pocta.

Největší výstava, kterou v současnosti připravuji, se bude ko-
nat při příležitosti Mezinárodního fi lmového festivalu pro děti a 
mládež ve Zlíně. Bude se zahajovat 2. června a navíc bych měl 
být jakýmsi patronem zlínského festivalu. Zatím si to nedovedu 
představit, ale těším se tam. A když jsem se navíc dozvěděl, že 
tam v minulých letech byli jako hosté např. Annie Girardotlo-
vá, Pierre Brice, Gina Lollobrigida, Oleg Tabakov a mnozí další, 
láká mě představa, že bych tam takové osobnosti mohl také 
potkat. 

A další výstavy? Nabídek mám hodně, ale současně vnitřně 
cítím, že si od výstav nyní potřebuji trochu odpočinout.

Bydlíte blízko řeky. Kam jste vezl své obrazy při povodni 
v roce 2002? 

Nikam, nestěhoval jsem nic, ani do patra. Místní mi tvrdili, že až 
sem voda nepřijde. Nikdy tady prý nebyla, a když ano, tak maxi-
málně třicet čísel. Takže tady všechno zůstalo. Ve fi nále tady byly 
dva metry vody. Grafi ky, fotografi e, knihy a veškerý archiv zmizel. 
Obrazy se daly vyčistit, opravit, protože byly většinou akrylové. 
Hlavně byly jinde, obrazy se tedy tolik neponičily. Ale jak jsem 
řekl, grafi ka, fotografi e, knihy do roku 2002 a kompletní archiv, 
to prostě zmizelo. Těžko se mi o té době hovoří a když si někdo 
přijde pro starší grafi ku, tak říkám, že je v Hamburku. Mnozí si 
myslí, že tam mám výstavu… Voda mi vzala kus života.

Na přebalu posledního Letovského zpravodaje byl použit 
jeden z vašich motivů. Je to zahájení tradice, kdy místní 
zpravodaje budou zdobené vašimi pracemi?

Ano, pro prosincové číslo to byl akryl, zimní motiv hráze před 
domem, mám ho rád. Byl jsem požádán starostou, panem Hu-
dečkem, abych na tom zpravodaji spolupracoval ještě s dalšími 
místními osobnostmi. Nechci však předbíhat, celá věc se tepr-
ve vyvíjí. Ale určitě bychom zpravodaj chtěli dělat co nejzajíma-
vější. Vždyť v okolí žije hodně zajímavých osobností: novináři, 
spisovatelé, malíři, grafi ci, sochaři, hudebníci a mnozí další. 
Žijeme v nádherné obci v pěkném regionu a psát o tom, že se 
nám tu dobře žije, by mělo být více než příjemné…

Děkuji za rozhovor. (bt)
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TURISTIKA

VYPRÁVĚNÍ NEJEN O ČASECH MINULÝCH

Na happeningu při zahájení výstavy Loukamosaic prezentovali vystavená díla jejich dětští autoři.

POHODOVÉ POSEZENÍ

Hospůdka Na Návsi patří k těm, kde se člověk rád zastaví 
při jakékoli procházce, ať s dětmi, nebo se známými.

Je umístěna na klidném místě, kde neruší při posezení na za-
hrádce provoz ze silnice. Hned naproti je hřiště pro malé děti i 
hřiště na volejbal či nohejbal, takže případné sportovní prožitky 
lze patřičně zapít. 

Klidná rodinná atmosféra a příjemné prostředí spolu s milou ob-
sluhou a výbornou kuchyní povyšují toto zařízení mezi nejlepší 
v okolí. Pouze skutečnost, že zde nelze zaplatit platební kartou, 
ubrala této restauraci jeden bod v našem hodnocení. (bt)

HOSPŮDKA NA NÁVSI - Jiří Martin 
Na Návsi 8, Hlásná Třebaň - Rovina
Tel.: 728 687 082, www.sweb.cz/na_navsi/

Otevírací doba:
Po, Út zavřeno
St, Čt 11 - 22 
Pá, So 11 - 23,30
Ne 11 - 20

V dubnovém zpravodaji vám při-
nášíme inspiraci na výlet do „aprí-
lového“ počasí – Muzeum Českého 
krasu v Berouně je dobrým tipem 
při sluníčku i za deště…

PROČ: Za poznáním KAM:       Beroun, Husovo náměstí 87

JAK TAM: Autem, vlakem

KDY: 9–12 a 12,45–17 hod., Ne a svátky od 10 hod., Po zavřeno

NA JAK DLOUHO: cca 2 hod.

INFO:       www.muzeum-beroun.cz

MUZEUM Č. KRASU        

HOSPŮDKA NA NÁVSI V ROVINĚ

A nyní k hodnocení. 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 Čistota prostředí Kvalita a chuť jídla
 ´´´´´ ´´´´´ ´´´´´
 Cenové rozpětí Celková atmosféra
 ´´´´´ ´´´´´  

Toto muzeum najdete na Husově náměstí 
v Berouně. Za vskutku lidové vstupné (viz 
www.muzeum-beroun.cz) vás zde čekají 
zajímavé stálé expozice i dočasné výstavy.

JAK NÁM TO VE ŠKOLE NEŘEKLI
V prvním patře budovy muzea je devět 

místností se stálými expozicemi. Jsou 
zde geologicko-paleontologická expozi-
ce Barrandien s množstvím zkamenělin, 
expozice osídlení Českého krasu s arche-
ologickými nálezy, místnost představující 
místní faunu a fl oru, expozice o jeskyních 
a jeskyňářích Českého krasu, o dějinách 
řemesel v Berouně, pamětní síně dirigen-
ta Václava Kalicha a malíře Jana Preislera, 
galerie portrétů a „pokojík“ z 19. století. 

Na první pohled působí celý prostor spí-
še skromným dojmem, ve skutečnosti je 
však velmi zajímavým svědectvím o his-
torii i současném životě města Berouna a 
jeho okolí. Vřele doporučuji přemoci pří-
padnou ostýchavost a požádat přítom-
ného průvodce o komentář k vystaveným 
exponátům. Vyprávějí nejen ochotně, ale 
i velmi zasvěceně a poutavě… 

Neméně zajímavé vyprávění jsem měla 
možnost vyslechnout i v Geoparku Bar-
randien, který na dvoře muzea předsta-
vuje horniny jmenovaného masivu. Kromě 
řady zajímavých informací a příjemného 
pocitu si odsud můžete odnést i „kus ka-
menné historie“ na památku. Vstup do 
Geoparku je zdarma.

UMĚNÍ I HISTORIE VÁLČENÍ
Dále můžete v dubnu v berounském 

muzeu shlédnout ještě dvě dočasné vý-
stavy. Od 2. dubna probíhá v Konírně 
výstava Loukamosaic, což je ojedinělý 
umělecký projekt usilující o vytvoření nej-
větší společné mozaiky na světě. Jsou 
zde k vidění díla dětí z Berounska, které 
se do projektu zapojily v minulém roce. 
Ve středu 23. dubna bude v muzeu zahá-
jena výstava Armády na Berounsku, kte-
rá představí regionální vojenské dějiny od 
konce 19. století. (ko)
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Z DOBNETU

IT, informační technologie, to je pro 
mnohé čtenáře DOBNET zpravodaje 
jedna velká neznámá. Můžeš vysvětlit, 
v čem vlastně spočívá tvá práce pro 
sdružení?
Velkou část svého „volného“ času věnu-

ji síti DOBNET, protože síť se stále roz-
šiřuje a upravuje. A tak se musí měnit i 
„systém“, na kterém vše běží. V poslední 
době spolupracuji na úpravě přístupo-
vých bodů, kam se připojují jednotliví 
uživatelé, vytvářel jsem pravidla FUP, aby 
měli všichni uživatelé spravedlivý přístup 
do Internetu, a pomáhám spravovat také 
další servery, které uživatel nevidí přímo, 
ale bez kterých by všechny služby nefun-
govaly tak, jak mají.

Jsi členem sdružení už skoro 3 roky. 
Mohl bys krátce zhodnotit síť DOBNET 
nyní a před 3 lety?
Pokud si dobře vzpomínám, tak před 

3 lety byla síť DOBNET připojena do In-
ternetu linkou o rychlosti 8Mbps a teď je 
to již 30Mbps. Přibylo pár set uživatelů 
a zřídilo se několik dalších přístupových 
bodů. A také se zavedla již zmíněná pra-
vidla FUP. 

Přes den jsi v práci, po večerech děláš 
pro DOBNET. Zbývá Ti ještě nějaký čas 
pro rodinu a další koníčky?

„AJTÍK“ NA VÍCE NEŽ PLNÝ ÚVAZEK

Pravidelnému rozhovoru v DOBNET zpravodaji neunikl ani člen sdru-
žení Jiří Arazim, který začátkem května oslaví 3 roky členství ve sdruže-
ní DOBNET, o.s.  Jirka pracuje ve skupině IT jako administrátor sítě.

ROZHOVOR S JIRKOU ARAZIMEM

Hlavním koníčkem je moje práce – infor-
mační technologie, která mi zabere oprav-
du hodně času. Vzhledem k tomu, jak se 
vše v této oblasti rychle mění a žene ku-
předu, na jiné koníčky mně čas v podstatě 
nezbývá. Snažím se v maximální míře vě-
novat rodině, která se v době našeho roz-
hovoru rozšířila o dalšího člena – možná 
budoucího „ajtíka“ (smích).

Manažerem skupiny IT v našem sdru-
žení je Bohouš Ruml. Můžeš prozra-
dit čtenářům, jaký je Bohouš šéf a jak 
spolu vycházíte?
Bohouš je „suprový“ šéf. Kdyby se po-

užilo známkování jako ve škole, tak bych 
mu dal 1+. Vycházíme spolu perfektně, 
většinu věcí vyřešíme a probereme po te-
lefonu, nebo také jednodušeji po ICQ.

V návaznosti na hlavní téma tohoto 
čísla DOBNET zpravodaje si neodpus-
tím otázky: Jezdíš pravidelně vlakem? 
Můžeš bez hledání na Internetu odhad-
nout, za kolik bys pořídil pro sebe nej-
výhodněji zpáteční jízdenku do Brna a 
kolik by stála nejvýhodnější zpáteční jíz-
denka pro 4člennou rodinu do Ostravy?
Vlakem jezdím každý den do práce, ale 

jinak zkušenosti s vlaky moc nemám. Dří-
ve jsem spíše využíval služeb autobusů, 
protože v rodné vesničce vlak nejezdil a 

autobus byl jediný spoj s okolím. Takže 
kolik stojí zpáteční jízdenka do Brna bez 
informací z Internetu opravdu nevím, ale 
v případě potřeby vím, kde hledat.
Děkuji za rozhovor. (mn)

Pozn. red.: „AJTÍK“ – slangový výraz pro 
pracovníka oddělení IT (information tech-
nologies), IT se anglicky čte „aj tí“, proto 
„ajtík“.

V rubrice FAQ tentokrát odpovídáme na dotaz související 
s omezením uživatele prostřednictvím FUP poté, co pře-
kročil povolený objem stahovaných dat.

Vždyť já jen koukám na video na Internetu. Nic nesta-
huji, tak proč jste mne omezili?

Toto je velmi častý argument a zároveň otázka, kterou 

dostáváme od uživatelů naší sítě. Sledování videa a po-

slouchání rozhlasových stanic přes Internet představuje 

trvalý datový tok směrem k uživateli, který je závislý na 

kvalitě poslouchaného média. Kvalita se liší od rychlosti 

vzorkování při přehrávání, kterou vám dovolí vaše připojení 

k Internetu.

Pokud tedy sledujete televizní pořad přes Internet, vytvoří 

to podobný, ne-li vyšší datový tok jako stahování progra-

mů nebo aktualizací operačního systému. Náš systém FUP 

potom reaguje správně na přenesená data v konkrétním 

směru a omezí rychlost toku dat k uživateli.

Síť DOBNET není zatím vybavena ani stavěna pro trvalé 

datové toky způsobené sledováním video nebo audio stre-

amů. Ale i přesto se dá v rozumné míře k těmto aktivitám 

používat. (br)

FAQ

Vážení členové a uživatelé sítě DOBNET,
od 1. dubna 2008 je pro vás Informační kancelář DOBNET 
otevřena každý den, a to v nových úředních hodinách:

Pondělí 8:00 – 18:00
Úterý 8:00 – 14:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 14:00
Pátek 8:00 – 12:00

Nově bylo v Informační kanceláři DOBNET zřízeno též dru-
hé pracovní místo, kde je vám třikrát v týdnu k dispozici 
Jitka Mayerová. Těšíme se na vaši návštěvu! (rb)

AKTUÁLNĚ

Jiří Arazim zanedlouho oslaví 3 roky členství 
ve sdružení DOBNET, o.s.

Nová podoba Informační kanceláře DOBNET.
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CESTUJEME VLAKEM

STOPY OMLAZUJÍCÍ KŮRY NA TVÁŘI ČD?
JAK SE DNES JEZDÍ VLAKEM NEJEN V REGIONU DOLNÍ BEROUNKA

 Mnoho z nás příliš nevěnuje pozornost 
tomu, jak se vyvíjí ceny za jízdenky – ma-
ximálně si zahudrujeme, pokud zjistíme, 
že ceny byly opět upraveny a že bude-
me muset příští čtvrtletí nebo rok vydat 
o nějakou korunu navíc. Krátkou anketou 
mezi asi 20 nejbližšími spolupracovníky 
a kolegy jsem zjistil, že naše vědomosti 
o možnostech a produktech Českých 
drah končí maximálně tím, že příslušnou 
pražskou jízdenku lze označit ve strojku 
na nádraží a lze s ní cestovat nejen ve 
vlaku do Prahy, ale i v ostatních doprav-
ních prostředcích MHD v Praze. Potom 
ještě víme, že někde jezdí nějaké Pendo-
lino, ale je lepší se mu vyhnout, protože 
stejně nedojede nikdy pořádně včas. 

Vlaky nás v našem regionu provází téměř každý den. Buď s nimi ces-
tujeme do zaměstnání do Prahy a okolních obcí, nebo alespoň stojíme 
jako chodci či řidiči někde u železničního přejezdu a čekáme, až přeje-
de vlak a závory budou zvednuty.

Když pomineme fakt, že výše uvedené 
informace jsou minimálně velmi zkres-
lené, pak je nutné ještě konstatovat, že 
jich obecně máme velmi malé množství. 
Na druhou stranu je třeba otevřeně při-
znat, že popsat srozumitelně všechny 
produkty Českých drah v rozumném „při-
děleném“ prostoru pro tento článek není 
reálně možné. 

Proto jsem pro vás na následujících 
třech stranách připravil spíše takový pře-
hled „základních pojmů“, které je dobré při 
cestování vlakem znát. Následující série 
článků vás seznámí s možnostmi využití 
nejrůznějších slev při cestování po dráze, 
poinformuje vás o různých způsobech na-
kupování jízdenek, zastaví se u fenoménu 

zvaného Pendolino a nakonec vám přiblíží 
důvody nedávného kolapsu na dobřicho-
vickém železničním přejezdu.

Jako „bonus“ k přehledu různých dru-
hů jízdenek a s nimi spojených slev jsem 
pro vás zpracoval též zajímavou tabulku, 
ve které jsou srovnány jednotlivé cenové 
možnosti při cestování vlakem do dvou 
významných měst v ČR. Z osobních zku-
šeností mohu bohužel pouze konstatovat, 
že ne vždy pracovníci v nádražních po-
kladnách nabídnou zákazníkovi to nejop-
timálnější cenové řešení. V následujících 
článcích jsou navíc popsány i produkty, 
které jsou leckdy cenově nejvýhodnější, 
avšak lze je zakoupit pouze prostřednic-
tvím Internetu.

Budeme velmi rádi, když nám na adre-
su pr@dobnet.cz pošlete své připomínky 
a postřehy k celé sérii článků, případně 
svoje vlastní zkušenosti s cestováním 
vlakem.  (mn)

KAM SE HRABE SUDOKU
ZVOLIT NEJLEVNĚJŠÍ JÍZDENKU NENÍ JEN TAK

BUĎTE „IN“ A ŠETŘETE 25 %
Zákaznická In-karta, jak už její název napovídá, je určena pro 

zákazníky Českých drah, kteří chtějí být skutečně „IN“. Pokud 
cestujete nebo po přečtení tohoto článku začnete cestovat občas 
vlakem, pak se vám tato karta zcela jistě vyplatí. Kartu lze zakoupit 
kromě základní aplikace In-zákazník také s aplikacemi In-junior, In-
senior a ve verzi In-gold nebo In-gold all inclusive. Platnost karty 
se pohybuje podle typu aplikace mezi 1 týdnem až 3 roky.

Pravděpodobně nejčastější variantou je aplikace In-zákaz-
ník, která je určena pro cestující starší 15 let, pro děti od 6 do 
15 let, pro důchodce do 70 let a pro držitele průkazů ZTP a 
ZTP/P. Tato aplikace se prodává pouze na období 3 let a jedno-
rázově na toto období stojí budoucího majitele 600 Kč. 
Pokud budete vlastnit In-kartu s aplikací In-zákazník, získáváte 

po jejím předložení slevu ve výši 25 % z těchto druhů jízdného:

• obyčejné jízdné
• zpáteční sleva
• traťové jízdenky
• síťové jízdenky KLASIK
• zvláštní jízdné pro důchodce a držitele ZTP a ZTP/P

Při cestách vlaky SC PENDOLINO si musíte povinně zakoupit 
k jízdence místenku v hodnotě 200 Kč. Po předložení In-karty 
zaplatíte za stejnou místenku pouze 86 Kč. A ještě jedna té-
měř neuvěřitelná nabídka, ke které vede cesta pouze pomo-
cí In-karty – meziregionální jízdenka E-LIŠKA. Na tuto jízden-
ku můžete cestovat mezi libovolnými krajskými městy v ČR 
za jednotnou cenu 140 Kč. V případě zakoupení jízdenky v den 
odjezdu vlaku se dokonce cena za tuto jízdenku může snížit až 
na 35 Kč. Informace o těchto speciálních jízdenkách viz dále.
Další informace o In-kartě, včetně informací o možnostech její-
ho pořízení, získáte na adrese www.inkarta.cz. 

Nejběžnější cestou, jak získat lístek do vlaku, je přijít na nádraží k po-
kladně a požádat o obyčejnou jízdenku z místa A do místa B. Mnoho 
z nás využívá též levnější variantu zvýhodněné zpáteční jízdenky či líst-
ku se skupinovou slevou. Možností, jak na jízdném ušetřit, je však mno-
hem víc…

LÍSTEK PRO TŘI NA 2000 KM
Velmi zajímavým jízdním dokladem, který si koupíte bez předem 

známého účelu cesty, je kilometrická banka. Před cestou sami za-
píšete do sešitu kilometrické banky, kam budete cestovat, a kla-
sickou výdejnu jízdenek už nenavštěvujete. Jak ovšem upozorňují 
České dráhy na svých www stránkách, je třeba si u tohoto pro-
duktu uvědomit velkou odpovědnost za jeho správné používání. 
Kilometrická banka je platná 6 měsíců od prvního dne platnos-
ti a lze s ní urazit celkem 2 000 km. Jeden sešit kilometrické 
banky mohou využívat současně 3 dospělí cestující, nebo mís-
to jednoho dospělého 2 děti. 
Tento doklad je možné použít v první i druhé vozové třídě, pouze 

pro vlaky SC je nutné dokoupit místenku. Minimální odpočet kilo-
metrů na jednu cestu ve druhé vozové třídě je 100 km, maximální 
odpočet, a to i když cesta je delší, činí 400 km. Pro děti je odpočet 
poloviční, při použití první vozové třídy je odpočet 1,5 násobný.

Cena jednoho sešitu je 1 600 Kč, jeden kilometr jízdy vás tedy 
bude stát 0,80 Kč. Pokud se domluvíte například s přáteli a 
koupíte najednou 5 kusů sešitů, zaplatíte za jeden v přepočtu 
1 440 Kč. Jeden kilometr cesty potom přijde pouze na 0,72 Kč.
Další informace o kilometrické bance najdete na internetové 
adrese www.cd.cz/index.php?action=article&id=920.

RODINNÝ LÍSTEK PRO VÍKENDOVÉ CESTY
Rodinná jízdenka SONE+ je jednodenní síťová jízdenka, která 

platí pouze v sobotu nebo neděli. Na tuto jízdenku může ces-
tovat celkem 5 osob, z toho 2 cestující mohou být starší 15 let. 
Cestovat lze pouze ve druhé vozové třídě. Jízdenka se prodává 
ve dvou variantách:
• za cenu 130 Kč pro cesty osobními a spěšnými vlaky
• za cenu 390 Kč pro cesty také vlaky EC, IC a SC
 Pro vlaky SC je nutné dokoupit místenku.

Zdroj: ČD.
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Takto objednanou a zaplacenou jízdenku si zákazník vyzved-
ne před odjezdem vlaku v pokladně předem vybrané železniční 
stanice. Pokud si takovou jízdenku nevyzvednete, České drá-
hy vám po odečtení manipulačního poplatku částku vrátí zpět 
na bankovní účet.

Počet jízdenek E-LIŠKA je omezen, nabídka platí pouze do 
vyprodání stanoveného limitu na relaci a den.

Při nákupu jízdenky v den odjezdu u doprodeje stanovené-
ho kontingentu jízdenek E-LIŠKA platí cena podle nabídky 
„ŠŤASTNÁ E-LIŠKA“. Cena může v takovém případě klesnout 
až na 35 Kč (podle konkrétní trasy).

Více informací naleznete na adrese www.cd.cz/index.php?ac-
tion=article&id=48604. (mn)

PŘÍKLADY VÝPOČTU CENY PRO 1 CESTUJÍCÍHO A PRO RODINU,
PRO DESTINACE BRNO A OSTRAVA

TYP CENY
ZPÁTEČNÍ 

CESTA
JEDNOSMĚRNÁ 

CESTA

Praha - Brno, 255 km, 1 dospělá osoba, 2. vozová třída, vlak EC, 
IC, Ex nebo R

Zákaznické jízdné 566 Kč 314 Kč

Zákaznické jízdné s In-kartou 425 Kč 236 Kč

Kilometrická banka 408 Kč 204 Kč

ČD-NET 390 Kč 390 Kč

E-LIŠKA s In-kartou 280 Kč 140 Kč

„ŠŤASTNÁ E-LIŠKA“ s In-kartou 70 Kč 35 Kč

Praha - Ostrava, 356 km, 2 dospělé osoby, 2 děti, 2. vozová třída, 
vlak EC, IC, Ex nebo R 

Zákaznické jízdné pro skupiny 1 956 Kč 1 294Kč

Kilometrická banka 1 701 Kč 855 Kč

E-LIŠKA s In-kartou 1 120 Kč 560 Kč

ČD-NET 780 Kč 780 Kč

SONE+ 390 Kč 390 Kč

Poznámka: Do vlaků SC (včetně SC Pendolino) je nutné zakoupit místenku 

za 200 Kč, s použitím In-karty 86 Kč pro každého cestujícího.

České dráhy požadují u dětí od 10 do 15 let při kontrole proká-
zání jejich věku, a to jakýmkoli ofi ciálním průkazem ověřeným ra-
zítkem, který obsahuje jejich fotografi i, jméno a datum narození.
Podrobné informace o této zajímavé jízdence najdete na adre-
se www.cd.cz/index.php?action=article&id=17493.

PO CELÉ REPUBLICE V JEDNOM DNI
Jízdenka ČD NET je jednodenní síťová jízdenka, na kterou 

můžete cestovat opět ve druhé vozové třídě všech vlaků ČD. 
Pro vlaky SC je nutné dokoupit místenku. Jízdenka se prodává 
ve dvou modifi kacích:

• za cenu 390 Kč pro jednoho cestujícího
• za cenu 780 Kč pro skupinu dvou až pěti spolucestujících  
 bez ohledu na jejich věk

Další informace o jízdence ČD NET naleznete na internetové  
adrese www.cd.cz/index.php?action=article&id=45726.

JEDNODENNÍ REGIONÁLNÍ JÍZDENKA
REGIONET je opět jednodenní síťová jízdenka. Je obdobou 

jízdenky ČD NET, ale lze ji použít pouze v osobních a spěšných 
vlacích a pouze na vybraných tratích kraje, pro který byla jíz-
denka vydána. Opět jsou k dispozici 2 modifi kace:

• za cenu 130 Kč pro jednoho cestujícího
• za cenu 260 Kč pro skupinu dvou až pěti spolucestujících  
 bez ohledu na jejich věk

Informace na stránkách Českých drah najdete na internetové 
adrese www.cd.cz/index.php?action=article&id=45730.

ELEKTRONICKY S E-LIŠKOU
Mezi všemi krajskými městy v ČR lze ve druhé vozové třídě ces-

tovat s jízdenkou E-LIŠKA, a to za jednotnou cenu 140 Kč.
Podmínkou pro nákup takové jízdenky je vlastnictví In-karty a 

nákup jízdenky prostřednictvím eShopu ČD, a to nejpozději do 
půlnoci dne, který předchází prvnímu dni platnosti jízdenky.

FENOMÉN ZVANÝ PENDOLINO
POHODLNĚ, RYCHLE

První jízdy souprav Pendolino 
v České republice provázely mír-
né rozpaky. Dnes je snad již mož-
né říct, že tyto vlaky většinu svých 
„dětských nemocí“ zdárně překo-
naly.

Interiér vozu SC Pendolino 680

Vlaky SC Pendolino jezdí v současné 
době mezi Prahou a Ostravou a dále mezi 
Prahou a Bratislavou nebo Vídní. 

Jízdenku je možné koupit v pokladně na 
nádraží či přímo v internetovém eShopu 
Českých drah (po zaplacení si jízdenku 
musíte vytisknout na domácí tiskárně). 
Ve vlacích standardu SC je nutné zakou-
pit současně s jízdenkou také místenku. 
Konkrétní sedadlo je možné vybrat přímo 
v eShopu, kde je zpracováno přehledné 
grafi cké schéma jednotlivých vagónů 
soupravy SC Pendolino.

Pokud cestujete jednotkou SC Pendoli-
no z Prahy do Brna, potom cestu zvlád-
nete za 2 hodiny a 26 minut, z Prahy do 
Ostravy se dostanete za 3 hodiny a 12 
minut. Především při cestě z Prahy do 
Ostravy dle mého názoru nelze autem 
vzdálenost potřebných téměř 400 kilo-
metrů zvládnout za čas, ve kterém cestu 
urazí SC Pendolino.

Mnoho cestujících využívá času jízdy 
v SC Pendolino pro práci na počítači. 
Zvlášť těmto bych rád doporučil cestovat 
první vozovou třídou, kde jsou k dispo-
zici zásuvky 230V u každého sedadla. 
Dále je v první třídě k dispozici přípojka 
pro sluchátka, prostřednictvím nichž lze 
v průběhu cesty poslouchat čtyři různé 

programy. Cestující v průběhu jízdy ob-
drží zdarma občerstvení, a to v podobě 
sendviče, sušenky, studeného a teplého 
nápoje. K dispozici dostane také denní 
tisk, zpravidla s výběrem ze tří titulů.

Zajímavé informace o cestování vlaky 
Pendolino naleznete na internetové adre-
se www.scpendolino.cz/. (mn)
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VYTISKNĚTE SI JÍZDENKU DOMA!

JAK NAJÍT (I ZPOŽDĚNÝ) VLAK
Vyhledávat vlakové spojení na Internetu je možné na adrese 

www.jizdnirad.cz/. Vyhledávání funguje velmi dobře, rychle a 
jsou zobrazovány i velmi užitečné doplňkové informace. Mezi 
ty nejzajímavější patří řazení vagónů vlaků, zobrazení detailního 
přehledu míst k sezení a on-line poloha vlaku. Právě u infor-
mace o poloze soupravy se zobrazují informace o případném 
zpoždění vlaku.

ELEKTRONICKÉ ZAKOUPENÍ JÍZDENKY
Elektronický obchod eShop ČD slouží pro nákup vybraných 

jízdních dokladů Českých drah. Aby bylo možné eShop použí-
vat, je nutné se nejprve zaregistrovat. Po registraci je nutné se 
obchodu přihlásit při registraci zadaným uživatelským jménem 
a heslem.

Elektronické doklady je možné zakoupit nejdříve 60 dnů a 
zpravidla nejpozději 30 minut před odjezdem vlaku. Obecně lze 
říci, že je možné zakoupit jízdenky a místenky na vlaky SC, EC, 
IC, Ex a R. Dále lze prostřednictvím elektronického obchodu 
zakoupit výhodné jízdenky E-LIŠKA.
Více naleznete na adrese http://eshop.cd.cz/.

„CHVALITEBNĚ“ PRO INFORMAČNÍ LINKU
České dráhy provozují svoji informační linku 24 hodin denně 

na telefonním čísle 840 112 113. Volající si může vybrat komu-
nikaci ve 4 jazycích a na informační lince se může dozvědět ne-
jen informace o jakémkoli vlakovém spojení, ale může nakou-
pit prostřednictvím telefonu také jízdenku a získat informace 
o všech produktech Českých drah. 

Kvalitu poskytovaných informací se pokusím zhodnotit jako 
ve škole od jedné do pěti. Na linku jsem volal v průběhu 7 dnů 
a náhodně jsem se ptal na 10 různých dotazů. Celkově tato 
informační linka ode mě dostává známku 2. (mn)

Jízdenka „ŠŤASTNÁ ELIŠKA“ v nákupním košíku eshop.cd.cz

ALE NEJDŘÍV JI KUPTE V ESHOPU ČD
Je potěšitelným faktem, že i takový velký podnik 

jako České dráhy „jde s dobou“ a umožňuje prová-
dět řadu úkonů na dálku, aniž byste museli běžet na 
nádraží. Nejen získat informace, ale např. i koupit jíz-
denku dnes můžete i po telefonu či na Internetu.

DOPOLEDNE STRÁVENÉ „NA ŠRAŇKÁCH“
NĚKDY AUTA STOJÍ, I KDYŽ VLAKY NEJEDOU

V neděli 23. března před desátou hodinou dopoledne se na dobřicho-
vickém mostě stejně jako v Tyršově ulici začala tvořit nebývalá fronta 
aut. Důvod byl zřejmý na první pohled: železniční přejezd mimo provoz, 
závory trvale staženy. 

Většina aut proto začala využívat vel-
mi nevhodné neofi ciální objížďky kolem 
kempu a dále kolem domů v Tyršově ulici, 
která je bez chodníku. Na mostě u závor 
a také v podjezdu mezi kempem a Tyršo-
vou ulicí začaly vznikat dopravní kompli-
kace, protože provoz v těchto místech je 
možný pouze jednosměrně. 

Ve čtvrt na 11 jsem telefonickým do-
tazem na nádraží od výpravčího zjistil, 
že nedaleko závor je na trati „traťovka“ 
(předpokládám, že se jedná o železnič-
ní vůz provádějící opravu) a závory není 
možné zvednout. Oprava měla být do-
končena údajně do 15 minut.

Oprava do 15 minut dokončena nebyla 
a provoz přes přejezd byl obnoven až ve 
12 hodin. Výpravčí na nádraží pro jistotu 
od 10,45 nezvedal telefon. Je velmi zají-
mavé, že ačkoli oprava byla dokončena 
až v půl jedné a do té doby byl na trati 
i opravárenský vůz, kupodivu závory se 
podařilo zvednout už ve 12 hodin. 

V průběhu tohoto dopravního kolapsu 
objížďky využily také minimálně dva vozy 
Policie ČR, jejíž pracovníci vzniklou situ-
aci očividně nehodlali nijak řešit.

Protože jsem se chtěl dozvědět více, po-
žádal jsem o vyjádření manažera komuni-
kace ČD Radka Joklíka. Zde je odpověď:

„Druhá traťová kolej v úseku Dobřicho-
vice - Řevnice byla vyloučena po zjiště-
ní lomu ve sváru na 20. km v 6,25 hod. 
Pohotovost SDC Praha proto provedla 
vyříznutí poškozeného sváru a nahrazení 
vložkou 7,5 m. Výluka byla ukončena ve 
12,25 hodin téhož dne (23. března 2008). 

Oprava si vyžádala přítomnost poho-
tovostního drážního vozidla, čímž došlo 
k uzavření přejezdu u nájezdu na most 
přes Berounku. Vzhledem ke krátkosti a 
nepředvídatelnosti výluky nebylo bohužel 

Dopravní kolaps u přejezdu v Dobřichovicích 
23. března, 10,40 hod.

možné tento přejezd vybavit nouzovým 
otevíráním, jehož zřízení by bylo delší než 
samotná výluka. 

Za uzavření přejezdu se řidičům velmi 
omlouváme. Podle prvotního odhadu 
měl být uzavřen kratší dobu, a proto naši 
pracovníci nepočítali s asistencí policie 
a nouzovým otevřením přejezdu. Z tech-
nických důvodů se ale uvolnění přejezdu 
protáhlo na přibližně dvě hodiny. 

Obecně ale mohu potvrdit, že pokud si 
oprava vyžaduje delší čas, je přejezd nou-
zově otevřen a jsou přijata příslušná bez-
pečnostní opatření (vlaky projíždí přes pře-
jezd rychlostí do 10km/hod, strojvedoucí 
používají výstražné zvukové znamení a 
podobně). V těchto případech je samo-
zřejmě také informována Policie ČR.“

Máte také špatné zkušenosti s želez-
ničními přejezdy Českých drah? Napište 
nám! Vaše názory rádi zveřejníme..  (mn)

Pracovníci ČD odstraňují závadu na dobřicho-
vické koleji, 23. března, 12 hod.
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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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