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Platební karta se vydává zpravidla 
na období dvou až tří let. Pokud se při 
jakékoli transakci u obchodníka poda-
ří z platební karty získat potenciální-
mu pachateli údaje uvedené na přední 
a zadní straně karty, může i po několika 
měsících nebo dokonce letech provést 
bez znalosti PIN kódu jakoukoli inter-
netovou transakci. Transakci, při které 
majitel platební karty přijde o peníze.

Tato informace se pochopitelně a na-
štěstí netýká všech platebních karet. 
Hodně záleží na tom, jak si majitel pla-
tební karty nechá kartu v bance nasta-
vit, případně si ji s pomocí on-line slu-
žeb internetového nebo telefonického 
bankovnictví nastaví sám. Ale nejedná 
se pouze o nastavení platební karty. 
Nemalou měrou bezpečnost karty ovliv-
ňuje i výběr bankovního domu, který 

platební kartu vydává. Ale nenechte se 
mýlit – větší banka neznamená automa-
ticky větší bezpečnost.

V květnovém čísle se pokusíme vy-
světlit našim čtenářům, kteří nemají 
s platebními kartami každodenní zkuše-
nosti, základní pojmy a možnosti využití 
tohoto moderního platebního prostřed-
ku. Ale upozorníme zároveň i na sku-
tečnosti, které pravděpodobně nebu-
dou příliš známé ani pro uživatele, kteří 
téměř neznají slovo hotovost a kartou 
platí všude, kde je to jen možné.

Velmi uvítáme i zkušenosti a názory 
vás, našich čtenářů DOBNET zpravo-
daje. K tématu platebních karet se ur-
čitě po čase vrátíme a vyhodnotíme, 
co se v mezidobí v oblasti bezpečnosti 
platebních karet změnilo.

Příjemné čtení! Michal Nešpor

Do konce roku 2008 bylo vydáno v České republice téměř 9 miliónů 
platebních karet. Na několika desítkách tisíc platebních terminálů se 
uskutečnilo více než 181 miliónů transakcí v celkové fi nanční hodnotě 
210,3 miliardy korun.

více na str.        až         8 10A PŘITOM POUŽÍVAT PLATEBNÍ KARTU

JAK NEPŘIJÍT O PENÍZE

MÁJOVÁ SETKÁNÍ 
Nepřehlédněte pro-
gram poberounské-
ho folklorního fes-
tivalu Staročeské 
máje. Patří k největ-
ším folklorním fes-
tivalům ve Středo-
českém kraji. Letos 
se bude konat již podesáté a hned 
v šesti obcích. Přijďte pobýt a poba-
vit se.

PETR KOCMAN
S Michalem Tučným 
vystupoval od svých 
9 let a oba říkali 
svorně: „Country je 
všechno, co se mi 
líbí.“ I v letošním roce 
bude významnou po-
stavou fi nále Porty. 

V současné době koncertuje se svou 
kapelou, nově vydal skvělé CD s ná-
zvem Crazy Man, o kterém, ale nejen 
o něm, je i tento rozhovor.

ZE SÍTĚ DOBNET
V dnešním světě tele-
komunikací a Interne-
tu se stále více a čas-
těji hovoří o VOIP 
telefonii. S příchodem 
technologie VOIP se 
spojuje přenos hlasu 
a síťová komunikace 
do jednoho a můžeme tak zapome-
nout na speciální telefonní přípojky 
v domácnostech a fi rmách. Dozvíte 
se vše potřebné a jakou má VOIP te-
lefon budoucnost!

ZÁMEK HOŘOVICE
Počasí je stále hezčí 
a sluneční den nás 
láká do přírody. Vydej-
te se s námi na další 
výlet, tentokrát na zá-
mek v Hořovicích. 
Čeká vás zde nejen 
krásný barokní zá-

mek a veliký park, ale je přichystána 
i spousta kulturních akcí, jako je na-
příklad květnová Pohádková prohlíd-
ka. Tento výlet potěší všechny členy 
vaší rodiny!
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

TRANS BRDY ČESKÉ SPOŘITELNY
V sobotu 16. května ve 12 hodin startuje 

v Letech u sokolovny další kolo cyklistic-
kého závodu Trans Brdy České spoři-
telny. Delší trasa měřící 55 km obsahuje 
převýšení 1 060 m, u kratší Fitness Jízdy 

o délce 22 km musí závodníci počítat s převýšením 520 m. Pro 
děti od 7 do 9 let je připravena trasa se startem v 10:20 hodin, 
děti od 10 do 13 let startují v 10:40 hodin. Nejmladší děti do 
6 let mohou vyzkoušet kouzlo závodu již v 10 hodin.

Přihlášky je možné uskutečnit do 10. května přes registrační 
systém Kolo pro život, který se nachází na portále www.kolo-
pro.cz. Osobní přihlášky je možné podat 15. května od 18 do 
20 hodin a v den závodu od 8 do 11 hodin v cíli závodu v Letech 
– za hrází. Děti se musí přihlásit nejpozději do 9:30 hodin.

Startovné zahrnuje poplatek za zdravotní a pořadatelskou službu, 
dvakrát občerstvení na trati, občerstvení v cíli (bezmasé a masité 
jídlo a pití), měření času a zpracování výsledků pomocí čipů, star-
tovní číslo a doprovodný program. V případě neúčasti se startovné 
nevrací. Pro předem přihlášené je připraven malý dárek. (mn)

DO MODRÉHO DOMEČKU NA VÝSTAVU I NA KÁVU
Galerie Modrého domečku srdečně zve na prodejní výstavu 

Tomáše Paula nazvanou Čarodějné pohádky. K vidění jsou ko-
láže z animací a výtvarné návrhy z tvorby kresleného animova-
ného seriálu večerníčků na motivy svébytných pohádkových 
vyprávění J. Š. Kubína evokujících lidové malby na skle, malby 
šikovné meluzínky Amálky, dcery zlé čarodějnice, která si vzala 
nejstaršího syna Pepina… Prozkoumat lze i záhadné živočichy 
z hmyzí říše fantazie, kteří pobaví i svými názvy. Expozice je do-
plněna i originálními papírovými lampami. Celých 50 % z ceny 
obrazů věnuje autor na podporu klientů občanského sdružení 
Náruč. Výstava potrvá až do 20. června 2009.

V prostorách kavárny Modrého domečku byla zahájena vý-
stava fotografi í Petra Zavadila Řevnice Light – Naše město ne-
tradičně očima novináře. Výstava potrvá do 4. června 2009.

Uvedené výstavy lze zhlédnout v Modrém domečku v Řevni-
cích, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3. (sh)

V DOBŘICHOVICKÉ HALE BIOS SE TANČILO
V sobotu 18. dubna 2009 byla dobřichovická Bios hala napl-

něná k prasknutí. Skoro na 500 návštěvníků zavítalo na taneční 
show Hvězdy tančí pro Náruč a zřejmě ani nepoznali, že jsou 
ve sportovní hale. Organizátoři akce, tedy o.s. Náruč a její dob-
rovolníci, totiž proměnili celý prostor během dopoledne v ele-
gantní taneční sál. Ve 20 hodin Gala večer začal. Večerní róby 
oblékly nejen dámy a pánové, ale i malé děti, které nadšeně 
očekávaly hvězdy známé z televize.

Všichni účinkující bez nároku na honorář předvedli na dvacet 
tanečních vystoupení. A bylo opravdu na co se dívat! Profesi-
onální tanečníci zatančili waltz, rumbu, pasodoble, quickstep 
a další tance, které snímala i Česká televize a několik profesi-
onálních fotografů. Celým programem provázela paní Valerie 
Zawadská s tanečním mistrem Martinem Trojanem. Asi každý 
v sále byl dojat při vystoupení tří tanečníků na vozíku – Dan-
cing friends. Vyvrcholení večera patřilo mládeži! Děti ve věku 
12 až 15 let vystupující jako taneční formace KST Silueta Pra-
ha si samy nastudovaly vystoupení na hudbu z fi lmu Mamma 
mia. Chlapci skotačili na parketu v potápěčských ploutvích 
za bouřlivého potlesku diváků!!! O.s. Náruč obdrželo z rukou 
starosty města Řevnice šek na 12 000 Kč od Nadačního fondu 
Letorosty. Večer přišel podpořit osobně i senátor ODS za Be-
rounsko a Prahu-západ Jiří Oberfalzer. Sponzorem večera byl 
ale v podstatě každý, kdo si zakoupil vstupenku. Výtěžek z je-
jich prodeje, který Nadace Divoké Husy zdvojnásobí, půjde 
na podporu klientů o.s. Náruč. (sh)

DĚTSKÝ DEN V LETECH SE SLAVÍ HNED DVAKRÁT 
Poprvé v sobotu 30. května od 14:00 hodin na hřišti Sokola 

a podruhé v neděli 31. května od 9:00 hodin na hřišti v ulici 
Na Vrších. Dopoledne se koná prohlídka vozu Transhospital 
Řevnice a minikurz první pomoci, po obědě soutěže o ceny 
ve spolupráci s EKOKOM - zábavný barevný den a závody 
na koloběžkách, skákání v pytlích a maxi domino. (bt)

Martin Houška a Andrea Třeštiková zatančili krásný waltz
Autor: T. Brabec

Amálka z koláže večerníčků Tomáše Paula

UDÁLOSTI V REGIONU
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ANALOGOVÁ TELEVIZE KONČÍ POSLEDNÍHO DUBNA
Jak jsme již informovali v březnovém vydání DOBNET zpravo-

daje, k poslednímu dni měsíce dubna budou vypnuty pražské 
analogové televizní vysílače, které distribuují do měst a obcí 
našeho regionu programy ČT1, NOVA a PRIMA. Po uvedeném 
datu bude možné ještě půl roku naladit některé stanice z vysí-
lače Cukrák.

Řešením vzniklé situace je jednoznačně pořízení tzv. set-top-
boxu, prostřednictvím kterého lze sledovat jmenované progra-
my digitálně. Dalším důvodem, proč investovat pár stokorun 
do digitálního přijímače, je rozšířená nabídka TV programů, 
které bylo doposud možné přijímat pouze ze satelitů.

Mnoho užitečných informací lze nalézt na adrese www.digi-
talne.cz nebo doporučujeme konzultaci s místním prodejcem 
digitálních přijímačů a příslušenství. V případě potřeby lze zaří-
zení nejen zakoupit, ale lze dohodnout i instalaci, zapojení, pří-
padně úpravu TV rozvodu a antény. Volat je možné v pracovní 
dny od 8 do 17 hodin na telefon 602 418 497. (mn)

R1 – SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY
Pokud se nestane nic nepředvídatelného, pak přesně za rok, 

v květnu 2010, budou moci řidiči využít pro spojení mezi dál-
nicemi D1 a D5 nového Pražského okruhu v celkové délce 
23 km. Tato část rychlostní silnice R1 spojí dálnici D1, Jesenici, 
Vestec, Lahovice a Slivenec a výrazně tak ulehčí velmi husté-
mu pražskému provozu na vnitřním okruhu.

O výstavbě velkého dálničního okruhu, který by pojal tranzitní 
dopravu, se v Praze mluvilo již před 2. světovou válkou, proto-
že město takové velikosti se bez podobného projektu neobe-
jde. Celý okruh R1 by měl být dokončen v roce 2013. Konečný 
termín se může ještě změnit, některé části stavby jsou zatím 
ve fázi plánování.

Mnoho zajímavých fotografi í a informací o stavbě lze nalézt 
na adrese www.ceskedalnice.cz. (mn)

SAMOOBSLUŽNÁ RUČNÍ TLAKOVÁ MYČKA
Na konci Dobřichovic směrem na Černošice byla otevřena nová 

čerpací stanice se samoobslužnou ruční tlakovou myčkou vozi-
del. Využít lze postupně čtyry programy mytí: čištění s mikropráš-
kem, oplach bez přísad, ochrana laku s horkým Nano-Titanovým 
voskem a vysoký lesk s Nano-Titanovým sušícím prostředkem.

Cena je stanovena na 10 Kč za minutu mytí, mincovník ak-
ceptuje deseti, dvaceti a padesátikorunové mince. V případě 
potřeby je v těsné blízkosti myčky k dispozici automatický mě-
nič stokorunových a dvousetkorunových bankovek na mince.

Myčka je nyní v provozu každý den od 6 do 22 hodin. Dle 
informací obsluhy myčky se v dohledné době předpokládá, že 
provoz bude rozšířen na 24 hodin denně. V běžných denních 
hodinách je přítomen pracovník obsluhy, který rád pomůže 
s obsluhou nebo zodpoví případné otázky. V případě nepří-
tomnosti je k dispozici na mobilním telefonu. (mn)

CYKLOBUS OPĚT V PROVOZU
Stejně jako loni je od dubna letošního roku v provozu speciál-

ní autobusová linka zaměřená na přepravu jízdních kol.
Cyklobus lze využít ve všechny nepracovní dny do 4. října 

2009. Upravený autobus soukromého přepravce Martin Uher, 
s.r.o., který pojme až 25 jízdních kol připevněných v úchytech, 
jezdí na trase Dobřichovice, nádraží - Černolice (T) - Řitka - 
Mníšek pod Brdy, náměstí - Mníšek pod Brdy, Kaple – Kytín. 
Časy odjezdů cyklobusu jsou stanoveny tak, aby navazovaly 
na vlakové spojení Praha – Beroun a Beroun – Praha. Nástupní 
zastávka v Dobřichovicích je umístěna na parkovišti vedle ná-
dražní budovy směrem na Všenory.

Za přepravu jízdního kola se v cyklobusu platí 26 Kč bez ohledu 
na vzdálenost. Při předložení platné jízdenky o přepravě jízdního 
kola z vlaku se cena v autobusu snižuje na polovinu. Podrobnější 
informace lze nalézt na stránkách www.martinuher.cz kliknutím 
vlevo nahoře na ikonu jízdního kola. (mn)

Samoobslužná ruční tlaková myčka v Dobřichovicích Autor: M. Nešpor

Stavba Pražského okruhu R1 nad Radotínem Autor: M. Nešpor

Dobřichovičtí volejbalisté i v této sezoně 
potvrdili, že dlouhodobě patří k nejlepším 
týmům první ligy. Druhou nejvyšší soutěž 
v roce 2006 vyhráli a letos stejně jako před 
dvěma lety skončili jako poražení fi nalisté.

Dobřichovice díky osmnácti výhrám 
a pouhým čtyřem porážkám vyhrály 
o bod před béčkem pražského ČZU zá-
kladní část, takže nastupovaly z nejvý-
hodnější pozice do vyřazovacích bojů. 
V prvním kole play off porazily hladce 
3:0 na zápasy Brno B, v semifi nále ztra-
tily jediný duel v sérii na tři vítězná utká-
ní se Starým Městem.

Pak přišel boj o celkové vítězství proti 
volejbalistům EGE České Budějovice. 
První fi nálový duel patřil v zaplněné so-
kolovně na konci března svěřencům Vla-
dislava Sejka, ale nakonec to bylo jejich 
jediné vítězství v celé fi nálové sérii. Dru-
hý domácí duel Dobřichovice nezvládly, 
prohrály hladce 0:3 na sety a na jih Čech 
cestovaly za nerozhodného stavu.

První zápas v Českých Budějovicích 
byl vyrovnaný, ale povedenými koncov-
kami o svém vítězství rozhodli domácí. 
Druhý zápas už vyhráli jednoznačně 3:0 
na sety a zajistili si právo účasti v extrali-

ze pro příští rok, zatímco na Dobřichovi-
ce zbyla stříbrná pozice. Tým kolem ka-
pitána Jaroslava Čermáka tak alespoň 
vylepšil loňskou semifi nálovou účast.

Sokol Dobřichovice má i ženský 
oddíl, který hraje druhou ligu. V této 
sezoně třetí nejvyšší soutěže skon-
čily dobřichovické volej-
balistky na devátém 
místě z deseti týmů 
a po uzávěrce toho-
to vydání bojovaly 
o udržení ve druhé 
lize. (kab)

VOLEJBALISTÉ DOBŘICHOVIC POTVRDILI PŘÍSLUŠNOST KE ŠPIČCE 1. LIGY



Sobota 9. 5.
Hlásná Třebaň Staro-   
české máje, ves
Mokropsy Staročes-

ké máje, Masopustní nám., 
od 14:00 hod.

Černošice Fandové 
hokeje, přijďte na ta-
neční párty pod ve-

dením DJ. Bundy+Vódi, Club 
Kino, od 20:00 hod.

Úterý 12. 5.
Černošice Festival plný 
jazzu a pohody, již 4. 
ročník festivalu se koná 

v několika restauracích ve dnech 
12. až 17. 5. Program najdete 
na www.jazzcernosice.com

Středa 13. 5.
Černošice V rámci fes-
tivalu Jazz Černošice 
se představí i známá 

skupina Chorus Angelus, Club 
Kino, od 19:00 hod.

Čtvrtek 14. 5.
Černošice Jazz pokra-
čuje vystoupením Eleny 
Suchánkové & Jocose 

Jazz, Club Kino, od 20:00 hod.

Pátek 15. 5.
Černošice Vystoupení 
jazzových muzikantů 
a kapel Big Band „Big 

Gang“, LosQuemados, Yvonne 
Sanchez, Trio de Janeiro, Club 
Kino, od 19:00 hod.

Sobota 16. 5.
Černošice Další dávka 
jazzu v podání Jana 
Spáleného a ASPM, 

dále účinkuje Steve White 
(USA), Jonathan Crossley Band 
(JAR), Pacora (SK, MO), Club 
Kino, od 19:00 hod.

Mníšek pod Brdy Sta-
ročeské máje, náměstí, 
od 13:00 hod.
Karlštejn České stře-
dověké malířství 14. 
století představí ve své 

vysoce odborné přednáš-
ce Prof. PhDr. Ing. Jan Royt 
a Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., 
Rytířský sál, od 18:00 hod.

Neděle 17. 5.
Černošice Slavnostní 
ukončení jazzového fes-
tivalu, kostel Nanebe-

vzetí Panny Marie, od 14:00 hod.

Pátek 22. 5.
Černošice Rocková ka-
pela Bílá nemoc, Club 
Kino, od 20:30 hod.
Černošice Koncert ra-
pové skupiny Rappub-
lica uvede DJ Patron, 

Club Kino, od 20:30 hod.

Sobota 23. 5.
Všeradice Staročeské 
máje, prostranství u hos-
pody, od 12:30 hod.

Lety Staročeské máje, náves, 
od 13:45 hod.

Pátek 29. 5.
Černošice Koncert pl-
zeňského ska orchestru 
Tleskač, jako předkape-

la vystoupí Happy End z Milev-
ska, Club Kino, od 20:30 hod.

Sobota 30. 5.
Karlštejn Staročeské máje, 
nám. a hrad, od 13:00 
hod., vstup volný
Černošice Rezident 
dance night Blacktown 
Massive, Club Kino, 

od 20:30 hod.

Neděle 31. 5.
Černošice Děti slaví! 
K MDD připravil Club 
Kino dětské odpoled-

ne, od 15:00 hod. divadelní Po-
hádky, od 17:00 hod. fi lmové 
představení Pohádky na dob-
rou noc, Club Kino.

Černošice Koncert 
skupiny Spirituál Kvin-
tet, kostel u trati, Ko-

menského ul., od 18:00 hod.

Výstavy
Klášter na Skalce, Obrazy 
z Podbrdska Václava Hanuše, 
od 17. května.
Kostelík na Skalce, výstava 
olejů a akvarelů slovinského 
výtvarníka Edo Gregoriče, od 
24. 4. do 31. 5.

AKCE ČERVEN 2009
Pátek 5. 6.
Beroun Berounská Muzejní 
noc, informace na www.muze-
um-beroun.cz

Sobota, neděle 6. - 7. 6.
Královský průvod z Pra-
hy na Karlštejn, informace:
www.kralovskypruvod.cz
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Z KULTURY 

MÁJOVÁ SETKÁNÍ...

ZA KULTUROU V KVĚTNU 

Poberounský folklorní festival Staročeské máje pat-
ří k největším folklorním festivalům ve Středočeském 
kraji. Letos se bude konat již podesáté a hned v šesti 
obcích.

...S FOLKLOREM

Festivalu se zúčastní více než 
dvě desítky folklorních soubo-
rů, dechovek, cimbálovek, hu-
debních skupin různých žánrů 
(dixieland, country, trampská 
kapela, staropražská kapela) 
a jeden symfonický orchestr.

V jednotlivých obcích se 

vystoupení konají v různých 
dnech, a tak máte možnost si 
z velké nabídky vybrat to, co 
vás nejvíce láká, a strávit tak 
hezký den ve společnosti stej-
ně naladěných sousedů a přá-
tel. Přijďte pobýt a pobavit se.

(iu)

PROGRAM:
9. KVĚTNA ČERNOŠICE, MASOPUSTNÍ NÁMĚSTÍ
14:00 zahájení jarmarku, hraje Třehusk, průvod krojovaných účastníků
15:00 slavnostní zahájení, vystoupení starosty

v odpoledním programu vystoupí skupiny Vonička a Cimbálovka Kyče-
ra z Čestlic, Proměny z Řevnic, Pražská skupina Kolíček, s řeckou hud-
bou vystoupí skupina Akropolis, zahraje černošická skupina Pramínek

17:50 dražba a kácení májky, hraje Pramínek
9. KVĚTNA HLÁSNÁ TŘEBAŇ, NÁVES
16:00 zahájení jarmarku, průvod od hospody k májce, hraje Třehusk
16:45 slavnostní zahájení, ceremoniál žádání o právo

17:00 dětské tanečky, dále zahrají skupiny Proměny, Vonička, Holky 
v rozpuku

18:35 Česká beseda
19:00 Cimbálovka Kyčera a posezení na návsi
16. KVĚTNA MNÍŠEK POD BRDY, NÁMĚSTÍ
9:00 zahájení jarmarku
10:00 pobožnost u kostela
13:00 Třehusk na zámku, následuje průvod ze zámku na náměstí
13:50 předávání práva k pořádání májů, slavnostní zahájení

14:00 - 17:00
vystoupí děti ze ZŠ a MŠ z Mníšku, skupina Kamýček, Proměny, 
Třehusk, Písečan z Písku, řevnický Klíček, Hájíček z Prahy, skupi-
na Mikeš z Říčan a Dudácká muzika z Písku

18:00 zahrají skupiny Kytice z Prahy, známé Notičky z Řevnic a kolínský 
komorní symfoňák Kokosy

Dětské vystoupení během slavnosti Máje na návsi v Letech 2008
Autor: M. Nešpor

23. KVĚTNA LETY, NÁVES
10:00 zahájení jarmarku

10:30
pobožnost u kapličky, v dopoledním pásmu zahrají skupiny Týne-
čanka a jihočeská Vlachovenka, průvod na náves, předání práva 
k pořádání májů, zahájení festivalu

13:30

v odpoledním pásmu můžete vidět vystoupení dětí z letovské 
mateřské školky, vystoupení skupin Jánošík z Brna, Krkonošský 
horal z Vrchlabí, country skupin Greenhors, Taxmeni, řevnické 
skupiny Proměny

18:45 kácení májky a vystoupení skupiny Třehusk a rakovnické Brass 
Band

23. KVĚTNA VŠERADICE, U HOSPODY
12:30 - 13:00 zahraje Třehusk
13:15 průvod od kostela s dechovkou, zahájení

13:35 dětské tanečky, Česká beseda, průvod vsí, hraje Skalanka ze 
Švihova

14:00 v podvečerním programu vystoupí Skalanka, Krkonošský horal, 
Jánošík z Brna, Notičky

19:30 posezení pod májí s cimbálovkou, bude následovat dražení a ká-
cení máje

20:45 taneční zábava
30. KVĚTNA KARLŠTEJN, NÁMĚSTÍ

13:30
průvod, hraje Třehusk, v průvodu uvidíte starostu v kočáru, karl-
štejnské děti s májkou, Holky v rozpuku, Klíček, Voničku, Kamý-
ček…, předání práva k pořádání májů

14:00
odpoledním pásmu uvidíte a uslyšíte tanečky dětí z karlštejnské 
základní školy, Holky v rozpuku, Klíček z Řevnic, Voničku z Čestlic, 
Kamýček, Notičky, Proměny a Dudáckou muziku z Domažlic

17:30 kácení máje
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ROZHOVOR

Duet s Luckou Vondráčko-
vou Já to nejsem z vašeho 
nového CD Crazy man ob-
sadil po 14 dnech nasazení 
v ESO hitparádě v polovině 
dubna 1. místo! To je skvělý 
start pro celé CD. Mimocho-
dem, co je také netradiční, 
toto CD bylo křtěno dříve, 
než bylo vydáno. Jak se to 
podařilo?

Především mám radost, že 
se písnička asi líbí i širší než 
jen countryově laděné čás-
ti posluchačů a diváků a že 
se moje milovaná country 
hudba dostala opět na ob-
razovky českých televizí… 
Na CD jsme pracovali delší 
dobu, některé písničky vzni-
kaly v produkci kamaráda, 
kapelníka Fešáků Tondy 
Kny a další v produkci Jirky 
Vondráčka. Tím pádem také 
v několika studiích, dokonce 
i ve studiu Davida Freedoma, 
který dělá jen taneční hud-
bu, a myslím si, že to bylo 
ku prospěchu zvuku desky. 
A když už posluchači a fa-
noušci tak dlouho čekali, 
tak jsem si říkal, že by mohli 
dostat větší porci hudby, než 
je běžně zvykem - proto 18 
písní. A právě počet písní 
může za to, že se vydání CD 
zdrželo a na koncertě v praž-
ské Lucerně jsem s Petrem 
Novotným a Honzou Nedvě-
dem (se kterým mám na des-
ce i duet) pokřtil vlastně jen 
takovou ne fi nální podobu 
CD, aby fanoušci věděli, že 
nekecám a CD je téměř hoto-
vo. A taky jsem moc rád, že 
nakonec jsem se na vydání 
dohodl s úplně novým vyda-
vatelstvím Akordshop. A byla 
to skvělá spolupráce! Mimo-
chodem Akordshop vydává 
i Portovní CD, takže kruh se 
uzavírá…

Na CD je nahrána 1 hodina 
a 13 minut hudby, která je 
směsicí country, popcount-

ry až rocku, neboli každý si 
může najít kousek toho své-
ho oblíbeného žánru…

Ano, posluchači, kteří mě 
znají, tak ví, že moje pojetí 
country spočívá v tom, že rád 
mixuji žánry. I na svá vystou-
pení si zvu přátele zpěváky 
i z jiného hudebního ranku. 
Společně se pak raduje-
me z toho, jak krásně se dá 
spojit zdánlivě neslučitelné. 
A tudíž i mé CD je v tomto 
smyslu takovým crossove-
rem. A v mých písničkách 
se objevují náznaky rocku, 
popu apod. Ostatně na des-
ce mám mezi těmi 18 písně-
mi, které jsou převážně nové 
a od českých autorů, i jednu 
píseň od Boba Dylana – to 
je ten duet s Luckou Von-
dráčkovou. Jedna píseň je 
od mého oblíbeného Johna 
Denvera a jedna je od Eltona 
Johna s krásnými českými 
texty od Hanky Sorrosové! 
Takže si myslím, že na své by 
si mohli přijít nejen fanoušci 
country.

Každé liché úterý mode-
rujete v premiéře pořad 
Country je všechno, co se 
mi líbí na internetovém rá-
diu Click and country. Co 
se v poslední době z hudby, 
naší i světové, nejvíce líbí 
Petru Kocmanovi? A roz-
rostla se vaše úctyhodná 
sbírka 2000 CD o nějakou 
novinku?

Na Click and country je to 
jednou za čtrnáct dní tako-
vá moje radost, protože tam 
pouštím opravdovou ame-
rickou country, kterou celý 
život miluji. Takže přináším 
posluchačům nejen aktuální 
novinky, ale také samozřejmě 
podnikám výlety do minulos-
ti. Teď jsem například dělal 
celý pořad z písniček, které 
mě od malinka inspirovaly 
nebo dokonce formovaly můj 
hudební vkus. A sbírka se 

mi rozrůstá průběžně, pro-
tože každý měsíc dostávám 
z Ameriky spoustu CD – a to 
nejen ryze country, ale i ji-
ných žánrů, protože count-
ry je všechno, co se mi líbí. 
V poslední době se mi třeba 
moc líbí nová deska BON 
JOVI, která je čistě country, 
nebo CD barda country WIL-
LIE NELSONA, který vždy 
také rád míchal žánry… Tak-
že na té mé poslední desce 
je opravdu od všeho, co se 
mi líbí, tedy rock, pop, funk… 
Ale pořád to má countryové 
srdce a to já rád.

Letošní české národ-
ní fi nále Porty bude opět 
poslední víkend v červnu 
v Řevnicích. Už loni jste byl 
aktivním hostem festivalu, 
dokonce Kocmanův Crazy 
špíz se ocitl na jídelníčku 
Porty, plánují se letos po-
dobné lahůdky pro gurmá-
ny? Nebo se vaše jméno 
objeví v souvislosti s jinou 
doprovodnou akcí?

Co se týká jídelníčku, tak 
nevím, co na mě porťáci vy-
myslí, vždycky je to pro mě 
takové překvápko, ale nedi-
vil bych se, kdyby vymysleli 
třeba Kocmanův nadívaný 
klobouk nebo Klobása a´la 
Crazy man apod.

Během konání festivalu 
koncertujete na různých 

místech republiky, na Por-
tu tak přijedete až v nedě-
li. Pořadatelé si připravili 
netradiční vystoupení vaší 
kapely s několika známými 
interprety - budete mít čas 
na zkoušku přímo na mís-
tě, nebo nácvik probíhá už 
v těchto dnech?

Tentokrát poprvé za několik 
let nebudu sedět v porotě, 
protože mám jinde koncertní 
povinnosti, ale určitě přijedu 
v sobotu hned po koncer-
tě na noc. Přece si nene-
chám ujít tu atmosféru, která 
na Portě v Lesním divadle 
vládne, ta je opravdu skvě-
lá! V neděli má proběhnout 
velmi netradiční vystoupení 
přímo a výhradně určené jen 
pro porotu, kde se na jednom 
jevišti sejdu s Věrou Martino-
vou, Wabi Daňkem, Pavlínou 
Jíšovou a Žalmanem a spo-
lečně budeme hrát každý své 
písničky, ovšem za doprovo-
du nejen mé kapely, ale i těch 
již zmiňovaných, což by moh-
la být velká legrace. Kouzlo 
tohoto vystoupení bude zá-
měrně ponecháno větším dí-
lem momentální náladě a im-
provizaci. Pochopitelně moje 
doprovodná kapela se na to 
připraví, ale to hlavní bude 
opravdu vznikat na místě, 
takže si to nenechte ujít!

Děkuji za rozhovor!
Ptala se Barbora Tesařová

„COUNTRY JE VŠECHNO, CO SE MI LÍBÍ,“

Tento názor sdílel už s Michalem Tučným, s nímž vy-
stupoval od svých 9 let. Na pódiích nejprve stál vedle 
osobností se zvučnými jmény, jako byli a jsou Michal 
Tučný, Věra Martinová, Honza Vyčítal, František a Jan 
Nedvědové, Pavel Bobek a skupiny Rangers, Fešáci… 
Nyní koncertuje se svou kapelou, nově vydal skvělé 
CD s názvem Crazy Man, o kterém, ale nejen o něm, 
je i tento rozhovor.

ŘÍKÁ S ÚSMĚVEM PETR KOCMAN

Petr Kocman foto z archivu Petra Kocmana
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AKTUÁLNĚ ZE SÍTĚ DOBNET

ANEB JAK SPOJE A POČÍTAČE SPOJILY SVÉ CESTY

CO JE TO VOIP TELEFON

V dnešním světě telekomunikací a Internetu se stá-
le více a častěji hovoří o VOIP telefonii, která svým 
masovým nástupem v podstatě vytlačuje klasické te-
lefonní spoje, jak jsme je znali doposud, a nastupuje 
své vítězné tažení.

Až do nedávné doby si svět 
telekomunikací a počítačů 
žily svým vlastním životem 
a těžko by někdo před pár 
lety uvěřil, že se jednou jejich 
cesty spojí. Dnes totiž tvůrci 
a vývojáři protokolu TCP/IP 
začínají pomalu zjišťovat, že 
jejich původní myšlenka, totiž 
vytvořit univerzální komuni-
kační protokol, který by se dal 
použít téměř na všechno, se 
naplňuje.

S příchodem technolo-
gie VOIP se spojuje přenos 
hlasu a síťová komunikace 
do jednoho a můžeme tak 
zapomenout na speciální te-
lefonní přípojky v domácnos-
tech a fi rmách, za které jsme 
především díky monopolnímu 
postavení jedné nejmenované 
společnosti museli platit zby-
tečně několik stokorun měsíč-
ně jenom za to, že je máme.

VOIP je zkratka anglických 
slov Voice Over Internet Proto-
col, do češtiny přeloženo jako 
Hlas přes internetový protokol. 
V praxi to funguje tak, že se 
telefonní přístroj připojí do do-
mácí nebo fi remní sítě stejně 
jako jiné zařízení, například 
počítač, a telefon se přihlásí 
k ústředně pomocí počítačové 
sítě. VOIP ústředna je zařízení, 
které je svou funkcí podobné 
klasické ústředně a zajišťuje 
přístroji spojení s vnějším svě-
tem. K ústředně se telefon při-
hlásí jménem a heslem, která 

se zadávají přímo do telefon-
ního přístroje, a jelikož vývo-
jáři myslí také na bezpečnost, 
u většiny ústředen je k dispozi-
ci také zabezpečené připojení 
pomocí certifi kátu a šifrování, 
jako známe například u připo-
jení do internetového bankov-
nictví. Obecně vzato, všechny 
podpůrné nástroje a funkce, 
které známe a je možné je pro-
vozovat přes protokol TCP/IP, 
můžeme použít i zde. Ústřed-
ny VOIP pochopitelně podpo-
rují všechny doposud známé 
funkce jako běžná ústředna 
a možná ještě něco navíc.

Telefonní přístroj pro VOIP 
telefonii na první pohled nelze 
rozeznat od běžného přístroje. 
Jeho vzhled a funkce vychá-
zející z principu telefonu vlast-
ně ani nepotřebují nic jiného. 
Přístroj obsahuje klávesnici, 
sluchátko a v dnešní době 
také display, na kterém se 
zobrazují čísla volajícího a dal-
ší informace. Svým ovládáním 
se tedy nijak neliší od běžné-
ho telefonního přístroje a běž-
ný uživatel ani nepozná, že 
se jedná o VOIP telefon. Pro 
běžného uživatele je to totiž 
nepodstatná informace, kte-
rou ani vědět nepotřebuje. Pro 
něj i pro nás pro všechny je 
zajisté nejpodstatnější fakt, že 
pomocí tohoto přístroje může-
me telefonovat po celém svě-
tě a díky smluvnímu propoje-
ní některých operátorů mezi 

sebou (peering) také daleko 
levněji. Při přenosu hlasu totiž 
používáme připojení k Inter-
netu, a tak už nemusíme platit 
žádné další paušální a jiné po-
platky. Dokonce i běžné volání 
na klasické pevné telefony je 
levnější právě díky levné pře-
nosové vrstvě.

VOIP telefonie určitě předsta-
vuje velikou budoucnost. Pově-
domí veřejnosti o této techno-
logii stoupá a je tedy více než 
nasnadě, že klasické telefonní 
přístroje v budoucnu úplně vy-
tlačí. Velice nápomocný tomu 

bude také fakt, že takto usku-
tečněný telefonní přenos sice 
potřebuje stabilní připojení, ale 
jeho nárok na přenosovou ka-
pacitu je tak malý (pouze cca 
50 kbps), že oproti ostatním 
službám je to téměř zanedba-
telné. Podstatná je i možnost 
přenést číslo z klasické pevné 
linky do libovolné VOIP sítě, 
stejně jako je tomu u mobilních 
operátorů. Jednu z takových 
VOIP sítí, kombinující dokonce 
služby VOIP s dalšími, předsta-
víme v příštím čísle DOBNET 
zpravodaje. (br)

Ilustrační foto Autor: Michal Nešpor

Y SVÉ CESTY

IP telefon LINKSYS SPA962 Autor: Michal Nešpor

Voice Over Internet Protocol 
je technologie, která umož-
ňuje prostřednictvím inter-
netového protokolu přenášet 
v libovolných datových sítích 
digitalizovaný hlas. Technic-
ky používá VOIP ke svému 
fungování datagramy UDP 
a vlastní kódovací a dekódo-
vací mechanizmus - kodek. 
Kódování kodeky se použí-
vá především pro efektivní 
naplnění datového pásma. 
Pro VOIP spojení se používá 

několik standardů, z nichž 
nejznámější je H.323 a SIP 
(Session Initiation Protocol). 
SIP je modernější a per-
spektivnější protokol, díky 
kterému se například poda-
řilo vyřešit problém se spo-
jením v místech, kde probíhá 
v sítích překlad adres (NAT). 
Pro spojení VOIP je potřeba 
malá přenosová kapacita, 
ale je potřeba zajistit její trva-
lou dostupnost QoS (Quality 
of Service). 

CO ZNAMENÁ ZKRATKA VOIP?
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TIP NA VÝLET

PROČ: Kulturní památka KAM:      Hořovice

JAK TAM: Autem, vlakem

NA JAK DLOUHO: Několik hodin

KDY:        Od května   

INFO: www.zamek-horovice.cz

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁMEK V ŠIRÉM OKOLÍ
ZÁMEK HOŘOVICE

HISTORIE ZÁMKU
Tzv. Starý zámek byl posta-

ven už na přelomu 12. a 13. 
století. Byl používán jako 
dvorec (hospodářská a obyt-
ná budova) a později jako 
tvrz. Těsně po husitských 
válkách byla tvrz přestavě-
na na hrad v gotickém sty-
lu. Později, někdy na konci 
17. století, zámek vyženila 
hrabata z Vrbna. Jan Franti-
šek z Vrbna nechal vystavět 
tzv. Nový zámek, který měl 
být větší, modernější a měl 
reprezentovat. Společně se 
zámkem byla zvětšena i za-
hrada. Na stavbě se projevila 
i ruka dalšího majitele Fried-
richa Wilhelma von Hessen, 
který provedl některé klasi-
cistní úpravy. V roce 1945 byl 
zámek převeden do majetku 
státu. Od roku 2001 je národ-
ní kulturní památkou.

CO MŮŽEME VIDĚT DNES
Pokud si chceme prohlédnout 

zámek zevnitř, můžeme si zvolit 
z několika okruhů. První okruh 
nás provede reprezentačními 
prostorami zámku. Okruh na-
bízí prohlídku Přijímacího sa-
lonu, kde najdeme vyobrazené 
členy rodu Vrbnů. Dále napří-
klad pracovnu Rudolfa z Vrb-
na, Hudební a Lovecký salon 
nebo Velkou jídelnu. Působivé 
jsou také jednotlivé menší sa-

lonky – Červený, Zelený, Modrý 
a Zlatý salonek, kde se může-
me nechat unést jednotlivými 
barvami. V druhém okruhu je 
pro návštěvníky připravena ex-
pozice hraček. Druhá prohlíd-
ková místnost je plná různě ve-
likých keramických panenek. 
Panenky sedí na miniaturních 
podobiznách nábytku a pijí čaj 
z droboučkých šálků. Žádná 
mladá dáma si nesmí nechat 
ujít pohled na tuto nádheru. 

Expozice v další místnosti za-
ujme naopak především muž-
skou část návštěvníků. Jsou 
zde vystaveny různé dopravní 
prostředky, od koňských po-
vozů přes kolejiště pro vlaky až 
po létací stroje.

Navštěvníci si také mohou 
prohlédnout další stálé výsta-
vy. V bývalé zámecké kuchyni 
v přízemních prostorách jsou 
vystaveny různé hudební stroj-
ky a automaty. V prostorách, 
kde byly původně byty slu-
žebnictva, je umístěna Výsta-
va umělecké litiny. K vidění je 
zde široká škála výrobků litých 
v hutích v Komárově a Podluží.

Na květen je také připraveno 
několik speciálních akcí. Jed-
nou z nich je tzv. Pohádková 
prohlídka: Zlatovláska - při pro-
hlídce jednotlivých místností 
mají být k vidění oživlé pohád-
kové postavy. Během tzv. dnů 
oživlých památek bude ná-
vštěvníkům umožněn přístup 
do jinak nepřístupných prostor. 
Všechny podrobnosti o těchto 
akcích naleznete na interneto-
vých stránkách zámku. (lk)

Rozlehlý zámek najde-
me v západní části stej-
nojmenného městečka. 
Jeho na první pohled 
krásný barokní vzhled 
láká k prohlídce. K zám-
ku navíc patří veliký park, 
který také stojí za ná-
vštěvu. A aby toho neby-
lo málo, tak zde mají pro 
turisty přichystáno mno-
ho kulturních akcí.

Zámek Hořovice foto: M. Nešpor

Pohádková prohlídka  foto: M. Nešpor



Platební karty jsou využívány převážně 
pro výběr hotovosti z bankomatů a pro 
bezhotovostní platby za zboží nebo 
služby v obchodech. Bankomaty ovšem 
neslouží dnes pouze pro výběr peněz, 
ale poskytují klientům další nové služby. 
Standardně lze na téměř každém banko-
matu dobít kredit předplacené karty mo-
bilního telefonu, některé potom poskytují 
například informaci o aktuálním zůstatku 
na účtu nebo o úvěrové možnosti klien-
ta. Stejně jako bankomaty neslouží pouze 
k výběru hotovosti, ani platební terminály 
v obchodech neslouží pouze k platbě na-
koupeného zboží. Zajímavou nově zavá-
děnou službou je výběr hotovosti přímo 
na pokladně v obchodě.

Další funkcí platební karty jsou stále 
oblíbenější a rozšířenější platby za zbo-
ží a služby prostřednictvím sítě Internet. 
Platbám na Internetu je věnována celá 
následující strana hlavního tématu toho-
to vydání.

HISTORIE PLATEBNÍ KARTY V ČR
Dle dostupných informací první platební 

kartu na území tehdejšího Československa 
vydala v roce 1988 Živnostenská banka 
jako dispoziční kartu k tuzexovému účtu. 
K 31. prosinci 2008 bylo tuzemskými 
bankami vydáno celkem 8 931 872 kusů 

platebních karet. V průběhu těchto 20 
let platební karta doznala výrazné změ-
ny a dnes se pro mnoho uživatelů stá-
vá každodenním nástrojem pro fi nanční 
operace.

DRUHY PLATEBNÍCH KARET
Velmi často je používán mylně pojem 

kreditní karta. Ačkoli ve světě jsou kre-
ditní karty naprosto běžné, u nás bylo 
vydáno k poslednímu dni loňského roku 
kreditních karet z celkového počtu všech 
platebních karet pouze asi 13 %.

Naprostá většina všech platebních ka-
ret u nás patří mezi debetní karty. U de-
betní karty můžete 
ze svého účtu čer-
pat pouze vlastní 
prostředky. Nao-
pak u kreditní kar-
ty můžete čerpat 
prostředky banky, 
které navíc ne-
bývají po určitou 
dobu nijak úroče-
ny. Samostatnou 
kategorií jsou tzv. 
charge karty, u kte-
rých klienti čerpají 
půjčené peníze 
z úvěrového účtu.

LZE VYBÍRAT PENÍZE V CIZÍM 
BANKOMATU?

V minulosti se poměrně často stávalo, 
že nebylo možné vybrat peníze v jakém-
koli bankomatu. Karty vydávající banka 
měla svoji síť bankomatů, která byla 
v podstatě pro cizí klienty uzavřená. 
Dnes jsou nabízeny karty mezinárod-
ních asociací platebních karet, nejčas-
těji VISA a MasterCard. Použít tedy lze 
jakékoli místo označené logem asocia-
ce, a to nejen v ČR, ale na celém svě-
tě. Rozdílné mohou být pouze poplatky 
za transakce.

ZABEZPEČENÍ KARTY
Ke každé platební kartě je vždy vy-

dáván čtyřmístný PIN kód, a to oddě-
leně v bezpečnostní obálce. Dříve bylo 
nutné vyzvednout tento kód osobně 
v bance, dnes je již bezpečnostní obál-
ka považována za natolik bezpečnou, 
že bývá doručována i běžnou poštou. 
Tento PIN kód slouží k ověření trans-
akce a držitele platební karty. Je po-
žadován vždy při použití platební karty 
v bankomatu a je téměř vždy požado-
ván při transakci v obchodě. PIN kód 
proto v žádném případě není dobré 
psát přímo na kartu – nejlépe nepsat 
nikam a pamatovat si ho.

Dalším bezpečnostním prvkem je 
vlastnoruční podpis držitele karty. 
V bankomatech se podpis v podsta-
tě kontrolovat nedá, u obchodníků se 
u nových čipových karet od podpisu 
také upouští. Podpis se používá v pří-
padě transakcí, které jsou prováděny 
prostřednictvím mechanické čtečky 
karty nebo ve zvláštních odůvodněných 
případech. Předpokládá se, že podpis 
na platební kartě ztratí v budoucnu vý-
znam a nebude se používat.

Posledním důležitým kódem, který se 
nachází přímo na kartě, je tzv. CVC nebo 
také někde uváděný CVV2 kód. Tento 
třímístný kód je uveden na zadní straně 
karty a používá se výhradně pro platby 
prostřednictvím Internetu.  (mn)
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PLATEBNÍ KARTY

CO MOŽNÁ NEVÍTE O PLATEBNÍ KARTĚ

Různé druhy platebních karet Autor: M. Nešpor

Zadní strana platební karty s CVV2 kódem Autor: M. Nešpor

CVV2 kódCVV2 kód

CO JE PLATEBNÍ KARTA?
Platební karta je nástroj uživatele karty k provádění hotovostních 

a bezhotovostních operací mimo přepážku banky. Některé banky pou-
žívají ve výjimečných případech platební kartu jako doplněk k ověření 
totožnosti klienta.
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BOJÍTE SE PLATIT NA INTERNETU?

Síť platebních terminálů se rozšiřuje, 
dnes není výjimkou zaplatit platební kar-
tou i v malém obchodě. V lepší restauraci 
se vám stane, že číšník přinese mobilní 
platební terminál až ke stolu. Postup při 
platbě je velmi podobný jako v bankoma-
tu, na displeji platebního terminálu po-
tvrdíte placenou částku, kterou předem 
zadala obsluha, vložíte PIN kód a trans-
akce se začne ověřovat. V některém pří-
padě budete navíc požádáni na kontrolní 
útržek o podpis, který se musí shodovat 
s podpisem na vaší platební kartě.

Uveďme si nyní modelový případ:
Jdete nakupovat do malého obchodu 

s konfekcí, vyberete si například kalhoty. 
Prodejna je logicky z bezpečnostních dů-
vodů vybavena kamerovým systémem, 
který mimo prostor prodejny detailně 
snímá z důvodu zvýšení bezpečnosti 
pokladní místo. Chcete zaplatit platební 
kartou. Drtivá většina platebních terminá-
lů je koncipována tak, že musíte obsluze 
platební kartu podat do ruky. Pokladní 
od vás převezme platební kartu a než vy-
hotoví účtenku z pokladny, platební kar-
tu si položí před sebe. Následně zasouvá 
platební kartu do platebního terminálu, 
zadává placenou částku a vyzývá vás 
k potvrzení placené částky a zadání PIN 
kódu na PIN-padu (přídavná klávesnice 
platebního terminálu sloužící právě pro 
zadání PIN kódu). Po vytištění potvrze-
ní na platebním terminálu kartu vyjímá, 
v případě požadavku na podpis potvr-
zení vás vyzývá k podpisu a kontroluje 
shodu podpisu ze zadní strany platební 
karty. V případě, že u transakce podpis 
není požadován, jen ze zvyku kartu oto-
čí a kontroluje, zda je karta podepsaná. 
Odcházíte z obchodu, nemuseli jste pla-
tit hotovostí, odnášíte si dobré zboží, jste 
spokojeni.

ZA PÁR HODIN, DNŮ NEBO DOKON-
CE MĚSÍCŮ MŮŽE PŘIJÍT ŠOK!

Obdržíte výpis z účtu a zjistíte, že vám 
na účtu chybí větší či menší fi nanční 
částka. Jak se to mohlo stát? Nechceme 
v žádném případě vytvářet paniku, ale 
pokud budeme vycházet z modelového 
příkladu v předchozím odstavci, mohla 
obsluha platebního terminálu ve zmiňo-
vaném obchodě získat veškeré údaje 

z vaší karty k provedení platby na Inter-
netu. Údaje z přední části mohla velmi 
dobře nasnímat bezpečnostní kamera 
nebo si prodavač jednoduše mohl údaje 
zapamatovat. Kontrolní třímístný bez-
pečnostní kód CVV2 ze zadní strany kar-
ty zjistil při kontrole podpisu.

JAK JE TO VLASTNĚ S PLATBOU 
NA INTERNETU?

K provedení platby na Internetu jsou 
potřeba pouze údaje z platební karty. 
Žádný PIN, žádný podpis! Přijde vám 
to zvláštní? Před platbou musíte zadat 
celé číslo platební karty, jméno držitele 
platební karty, platnost karty a kontrolní 
CVV2 kód. Nic jiného nepotřebujete.

PŘIPADÁ VÁM, ŽE BY KÓD CVV2 
NEMĚL BÝT VYTIŠTĚN PŘÍMO 
NA KARTĚ?

V předcházejícím textu jsme již dva-
krát uvedli, že je minimálně velmi ne-
vhodné, abyste si poznamenali PIN 
kód přímo na kartu. Nepřipadá vám, 
že autorizační kód CVV2 je jakousi 
obdobou PIN kódu pro platby na In-
ternetu?

Zeptali jsme se proto na několik 
otázek Terezy Bešťákové, spe-
cialistky marketingové komunika-
ce společnosti Global Payments 
Europe, zpracovatele platebních 
transakcí pro banky a fi nanční in-
stituce v České republice:

 Kód CVV2 na platební kar-
tě slouží k autorizaci plateb 
prostřednictvím sítě Internet. 
Analogicky by se dal tento kód 
přirovnat k PIN kódu vydáva-
nému v bezpečnostní obálce 
ke každé platební kartě. Ne-
připadá vám zvláštní, že tento 
kód je z výroby natištěn přímo 
na každé platební kartě?

„Kód CVV2 (CVC2) nelze v žád-
ném případě přirovnat ke kódu 
PIN a ani takto nikdy nebyl kon-
cipován. Jedná se o další bez-
pečnostní prvek, který eliminuje 
možnosti podvodů při získání 
pouhého opisu čísla karty, např. 
z neopatrně zanechané kopie 
účtenky bezhotovostního náku-

pu, kdy nejméně u mechanických sníma-
čů (imprinterů) dochází k otisku plného 
čísla karty, nikoliv však kódu CVV2.

Kód CVV2 samozřejmě nepomáhá 
chránit kartu v případě jejího odcizení 
nebo ztráty. K tomu slouží právě PIN kód. 
Z těchto důvodů uvedení kódu CVV2 
na plastu je zcela v pořádku.“

 Nové platební karty používají 
k identifi kaci v bankomatech a plateb-
ních terminálech mimo magnetického 
proužku ještě EMV čip. K čemu tento 
čip slouží?

„Čip nahrazuje magnetický proužek 
a jeho podstatným a hlavním přínosem je 
jeho bezpečnost jako úložiště dat. Bohu-
žel do plného zavedení čipové technologie 
na všech akceptačních místech je nutné 
na kartě udržovat i záznam v magnetickém 
proužku, aby nedocházelo k omezení drži-
telů karet při provádění transakcí.“

Trochu nás odpověď na první otázku 
překvapila, proto jsme položili doplňují-
cí otázku. Byli jsme ujištěni, že vydava-
telé karet vycházejí z dlouhodobé praxe 
a zkušenosti s vydáváním platebních 
karet. Karty vyrábí na základě požadav-
ků bank a zároveň se musí řídit pokyny 
a pravidly karetních asociací.

ANEB JAK ŠPATNĚ ČI DOBŘE JSOU ZABEZPEČENY PLATEBNÍ KARTY
Předpokládejme, že máte platební kartu. Máte také bezpečnostní 

PIN kód, který jste si převzali osobně nebo jako dopis v zabezpečené 
speciální obálce. Budeme se také domnívat, že už jste někdy navštívili 
bankomat a minimálně z něj vybrali dle interaktivního návodu na obra-
zovce nějakou bankovku. Pochopitelně PIN kód musíte chránit, určitě 
ho nepsat na platební kartu, nikomu ho nesdělovat a v případě výběru 
hotovosti na veřejném místě dávat pozor, jestli se vám někdo nedívá 
přes rameno, jak ho na číselné klávesnici bankomatu zadáváte. Až do-
sud rutina, pro někoho běžná, pro někoho méně.

dva-
i ne-
PIN 

vám, 
kousi 
a In-

ik 
-
-

Nový bankomat ČSOB v Centru Černý Most v Praze 
umožňující i vklady hotovosti Autor: Michal Nešpor



ŘEŠENÍ SE JMENUJE INTERNE-
TOVÁ KARTA

Situace naštěstí není tak zlá, jak by se 
na první pohled mohlo zdát. Většina bank 
o těchto problémech pravděpodobně 
ví, a proto se snaží je eliminovat na své 
straně. To nicméně neomlouvá asociace 
bankovních karet a další organizace, kte-
ré mají na svědomí, že takto jednoduše 
platební kartu vůbec zneužít lze.

Nejjednodušším řešením je vystavení 
tzv. internetové karty. Internetová karta 
není žádná fyzická plastová kartička, jak 
by se mohlo na první pohled zdát, ale 
jedná se v podstatě pouze o údaje vy-
stavené bankou potřebné k uskutečnění 
platby na Internetu. Touto „kartou“ samo-
zřejmě nelze nikde v bankomatu vybírat 
ani nelze platit u obchodníka. Standardní 
kartu, kterou používáte pro bankomaty 
a platební terminály, je možné pro inter-
netové platby zablokovat a problém by 
mohl být vyřešen.

Pojďme se tedy podívat, jak a jestli 
toto vybrané banky umožňují. Infor-
mace jsme zjišťovali na informačních 
linkách pro klienty:

Asi nejjednodušším způsobem řeší 
z oslovených bank problematiku GE Mo-
ney Bank. Jednoznačně rozlišuje klasic-
ké platby a internetové platby a nedává 
tak možnost platební kartu zneužít.

Naopak v negativním smyslu slova nás 
zaujala nabídka ČSOB, kde nelze samo-
statně ani nastavit limit pro platby na In-
ternetu ani nelze kartu nijak zablokovat. 
Proto jsme oslovili tiskového mluvčího 
ČSOB a obdrželi odpověď od specialist-
ky externí komunikace banky Ireny Za-
tloukalové:

 Na informační lince ČSOB a z dal-
ších nezávislých zdrojů jsme obdrželi 
informaci, že platební karty vydávané 
ČSOB nelze zablokovat pro interne-
tové platby. Pokud jsou na bankov-
ním účtu k vydané platební kartě 
prostředky, stačí k provedení platby 
na Internetu číslo karty, její platnost, 
jméno na kartě a bezpečnostní CVV2 
kód. Dle obdržených informací se ne-
jedná o problém, protože klient při 
podpisu smlouvy o vydání platební 
karty potvrzuje, že kartu nesmí za-
půjčit jiné osobě. Většina platebních 
terminálů u obchodníků ale není při-
způsobena k tomu, aby klient nemu-
sel kartu na krátkou dobu zapůjčit 
obsluze platebního terminálu. Zde 
hrozí reálné riziko zneužití informací, 

které má obsluha platebního termi-
nálu, ač krátkodobě, k dispozici. Je 
otázkou pouze schopnosti obsluhy 
nebo technických prostředků údaje 
z karty zaznamenat. Jak se má kli-
ent proti tomuto potenciálnímu útoku 
na své fi nance bránit? Porušuje klient 
dočasným zapůjčením platební karty 
obsluze platebního terminálu platnou 
smlouvu?

„Ano, je pravda, že platební karty ne-
lze blokovat proti platbám na Internetu. 
Každý klient má povinnost svoji kartu ne-
zapůjčit. Tato povinnost v reálu zname-
ná, že by klient neměl svoji kartu spustit 
z dohledu - měl by stále vidět, co se s ní 
děje. To, že klient svoji kartu podá napří-
klad pokladní k provedení platby, není 
porušením podmínek. Úplně nejlépe by 
však bylo, kdyby držitel karty trval na tom, 
aby se transakce uskutečnila přímo před 
ním, například pomocí mobilního plateb-
ního terminálu. Všem klientům také do-
poručujeme aktivovat službu ČSOB Info 
24 o autorizaci transakcí platební kartou. 
O každé autorizaci pak budete okamžitě 
informováni zasláním SMS.“

Jak z výše uvedeného vyplývá, existuje 
řešení, jak se podvodným platbám na In-
ternetu bránit. Někdy vhodným výběrem 
bankovního domu, někdy správným na-
stavením platební karty. Ještě jednou 
bychom chtěli zdůraznit, že cílem toho-
to článku není v žádném případě vyvolat 

paniku a přestat platit platebními kartami. 
Cílem bylo jednoznačně poukázat na pro-
blematiku, která s platebními kartami sou-
visí, a ukázat na slabá místa, o kterých se 
příliš veřejně nehovoří. (mn)
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Platit se musí

Každý slušný občan mívá

zcela jistě zájem,

aby platil, jak to bývá

vodu, plyn a nájem.

Když někomu právě schází

televize k bůčku,

poskytne mu bez nesnází

banka na ni půjčku.

Ten, kdo v létě touží k moři,

ať už sám, či s partou,

pokud pravidelně spoří,

může platit kartou.

Že jsme otevřeli hradby

k vyspělému světu,

můžeme provádět platby

i na internetu.

Pavel Volf

MOŽNOSTI INTERNETOVÝCH KARET RB KB ČS ČSOB GE MBK

Platební kartu je možné použít pro platby na Internetu ANO ANO ANO ANO NE ANO

Na platební kartě lze zakázat internetové platby ANO ANO NE NE NE NE

Platební kartu lze zamykat nebo měnit limit pro internetové platby ANO NE ANO NE NE ANO

Internetová karta ANO ANO NE NE ANO NE

Vysvětlivky: RB - Raiffeisenbank, KB - Komerční banka, ČS - Česká spořitelna, ČSOB, GE - GE Money, MBK - mBank

PIN-pad, klávesnice pro zadávání kódu PIN
Autor: Michal Nešpor

Platební terminál pro obchodníky
Autor: Michal Nešpor
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VÝHERCI SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA

Výhercem vodovodní baterie v soutěži z čísla 04/2009 se stává pan 
Martin Halama, Dobřichovice. Gratulujeme!

Autosalon a servis společnosti 
FEMAT, spol. s r.o., nelze po cestě 
z Prahy do Radotína přehlédnout. 
Málokdo ale tuší, že sídlo fi rmy 
a další autosalon lze nalézt neda-
leko ve Velké Chuchli za železnič-
ním přejezdem, kde společnost 
sídlí od svého vzniku již 18 let.

Od začátku její činnosti, jak už samotný 
název společnosti napovídá, bylo převa-
žující činností fi rmy FEMAT zajišťování 
výroby a kompletace dodávek mecha-
nických strojních dílů a obchod s odlitky 
ze železných a neželezných kovů. Ve Vel-
ké Chuchli byl po rekonstrukci vlastního 
objektu na podzim 1993 otevřen autosa-
lon a značkový servis ŠKODA a společ-
nost se stala smluvním partnerem Ško-
da Auto, a.s. Společnost prodá cca 500 
vozů ročně, a to jak nových, tak vyzkou-
šených ojetých. Aby ještě více přiblížila 
své služby zákazníkům, otevřela fi rma 
FEMAT v polovině roku 1999 druhý au-
tosalon a značkový servis.

V roce 2000 se z mateřské fi rmy oddě-
lila samostatná fi rma věnující se nadále 
pouze sortimentu užitkové litiny. 
Výrobky užitkové a umělecké 
litiny jsou určeny jak k do-
plnění interiéru domů, tak 
i pro vybavení parků, pě-
ších zón a historických 
částí měst. Firma v sou-
časné době nabízí přes 
100 druhů zábradlových 
prvků, 35 druhů laviček, 
40 typů stromových mří-
ží, 30 druhů sloupků pro 
ohraničení prostoru, výrobu 
replik jakýchkoli litinových 
prvků apod.

V roce 2006 samostatná 
fi rma AUTO FEMAT začala v Radotíně 
provozovat nově vybudovanou stanici 
technické kontroly a měření emisí.

„Teď po Velikonocích přijímáme ob-
jednávky na nová auta až na druhou 
polovinu června,“ říká Pavel Bechyně, 

vedoucí prodeje nových vozů. „Pokud 
se nyní půjdeme podívat na nabídku 
ojetých vozů, najdeme polovinu pro-
dejní plochy prázdnou. Při prodeji no-
vých vozů nám hodně pomohla novela 

zákona, která nabyla účinnosti 
od 1. dubna 2009, podle kte-

ré si mohou podnikatelé 
koupit jakékoli osobní 
vozidlo jako položku 
daňově odečitatelnou 
od základu DPH,“ do-
dává s úsměvem pan 
Bechyně.
Dnes už FEMAT nepro-

dává pouze veškerý sorti-
ment vozů Škoda, ale i užit-
kové vozy Volkswagen. To 
vše pochopitelně prodejem 
nekončí, ale naopak začíná. 
O automobil se v Chuchli 

i Radotíně v odborném servise postarají 
zkušení a odborně vyškolení autome-
chanici, ať už se jedná o rutinní garanční 
prohlídku nebo velkou opravu po havárii. 
A pokud by se náhodou s vozem něco 
stalo na cestě, je možné volat non-stop 

servisní linku a automechanik přijede se 
servisním vozem za zákazníkem. Po ně-
kolika letech je nutné pravidelně navště-
vovat stanici technické kontroly. Veške-
ré služby spojené s přípravou vozidla 
na technickou kontrolu, následné měření 
emisí i zajištění vlastní technické prohlíd-
ky jsou standardními každodenními čin-
nostmi, na kterých je možné se dohod-
nout s přijímacími techniky společnosti 
FEMAT, pokud zákazník nechce navštívit 
STK přímo.

Oba autosalony mají otevřeno od pon-
dělí do pátku od 7 do 18 hodin, do Ra-
dotína lze zajet i v sobotu od 8 do 13 
hodin. Do FEMATu se lze dovolat mimo 
jiné také prostřednictvím zelené linky 
800 400 104 nebo je možné pro podrob-
né informace navštívit stránky na Inter-
netu www.femat.cz. Firma FEMAT chce 
svým zákazníkům poskytovat lepší, kva-
litnější a dostupné servisní služby, proto 
se rozhodla přestěhovat v polovině roku 
2009 servis z Velké Chuchle do Radotí-
na do nově zrekonstruovaných prostor. 
I o této novince budou k dispozici infor-
mace na www.femat.cz. (mn)

FEMAT V RADOTÍNĚ I VE VELKÉ CHUCHLI
TO NENÍ POUZE PRODEJ A SERVIS AUTOMOBILŮ DOMÁCÍ ZNAČKY ŠKODA

Soutěžní otázka:
V jakém roce byl otevřen druhý autosalon společnosti FEMAT, spol. s r.o., 
a v jaké pražské městské části se nachází?
Své odpovědi zasílejte na adresu  soutez@dobnet.cz nebo DOBNET, o.s., Palac-
kého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 15. 5. 2009. Vylosovaný výherce 
obdrží ZDARMA autorádio SONY v celkové hodnotě 2 900 Kč.

Autosalon FEMAT Radotín Autor: M. Nešpor

Značkový servis v Radotíně Autor: M. Nešpor

SOUTĚŽ                                O AUTORÁDIO SONY

V j ké
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INZERCE

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



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

DOBNET zpravodajčíslo 5 I ročník 3

13 strana

INZERCE

SIMPLY CLEVER

Máte vůz starší pěti let? 
Chcete ušetřit peníze 
při provedení opravy nebo 
výměně opotřebovaných dílů?

Pak je právě Vám určena 
šeková knížka plná slev, 
která obsahuje kupony 
s 20% slevou na vybrané 
opravy a řadu dalších výhod 
pro Vás.

Pokud šekovou knížku ještě 
nemáte, je pro Vás připravena 
v našem autorizovaném 
servisu Škoda.

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

FEMAT spol. s r.o. 
Výpadová 2313 
153 00 Praha 5 
Tel.: 800 400 104 
www.femat.cz

FEMAT spol. s r.o           
Kazínská 8 
159 00 Praha 5 
Tel.: 257 940 084 
www.femat.cz 

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

VÍTE, ŽE VÁM 
VISÍ PENÍZE 
PŘÍMO 
PŘED OČIMA?
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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 květnu

 To nejlepší z židovských písní, 13.05. 2009
 Španělská synagoga, 19:00 hod., cena 730 Kč

 Uvolněte se prosím, 14.05. 2009
 Divadlo Ponec, 19:30 hod., cena 190 Kč

 Jana Koubková QUARTET, 18.05. 2009
 Jazzboat, 20:30 hod., cena 620 Kč

 Kladivo na čarodějnice, 21.05. 2009
 Divadlo Milenium, 19:00 hod., cena 295 Kč, 495 Kč, 595 Kč

 A. Vivaldi - THE FOUR SEASONS, 28.05. 2009
 Klementinum (Zrcadlová síň), 19:00 hod.,
 cena 530 Kč, 630 Kč, 730 Kč


