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První náš tip popisuje úžasnou cestu do 
Francie, kde ovšem nebudeme navště-
vovat Paříž či zámky na Loiře, ale bude-
me se plavit na plachetnici. Nejedná se 
o konkrétní návod, kam přesně jet a kde 
zastavit, ale o jakýsi tip a povzbuzení 
k netradičnímu způsobu trávení dovolené.

Další strana je věnována zdánlivě ne-
bezpečnému způsobu cestování. Ces-
tování autostopem, a to po Korsice. Už 
po přečtení prvních řádek bude jasné, 
že takovou dovolenou nelze absolvo-
vat se čtyřčlennou rodinou, ale určitě 
získáte chuť něco podobného alespoň 
jednou zažít.

Poslední nápad směřuje do tuzem-
ských krajin. Opět se nejedná o nic kon-
krétního, spíše o způsob, jak napláno-
vat dovolenou, třeba i pro větší skupinu 

přátel, kde hledat, na co nezapomenout 
a přitom skutečně vidět hodně zajíma-
vého.

Ať už naše tipy zaujmou či nikoli, ať už 
budete trávit část léta na krásném mís-
tě naší vlasti nebo daleko v zahraničí, 
pořád myslete na své zdraví a šťastný 
návrat. V létě hrozí nejen nepříjemnosti 
v podobě klíšťat v lesech a na loukách, 
ale zrádné mohou být i zdánlivě klidné 
a neškodné řeky či rybníky, které přímo 
vyzývají ke koupání v příjemně chladné 
vodě. A pokud už se cokoli stane, zacho-
vejte chladnou hlavu, pokuste se svými 
silami pomoci a případně přivolejte po-
moc na jednotném tísňovém čísle 112. 
V této kombinaci určitě všechno dobře 
dopadne.

Příjemné léto! Michal Nešpor

V době vzniku tohoto čísla DOBNET zpravodaje to na léto vysloveně 
nevypadá, venku je sotva 15 stupňů a fouká nepříjemný chladný vítr. Nic-
méně rosničky předpovídající počasí slibují, že by se současný stav měl 
výrazně změnit. Proto jsme se rozhodli, že vám ukážeme cestu, jak se 
dá prožít báječná dobrodružná netradiční dovolená.
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LÉTO JE KONEČNĚ TADY

SPIRITUÁL KVINTET 
Pokud máte rádi dob-
rou hudbu, případně-
si chcete zazpívat, 
neváhejte a navštivte 
koncert známé sku-
piny na hradě Točník. 
Spirituál Kvintet vzni-
kl v roce 1960. Na 
repertoáru byly trampské písně, písně 
z doby národního obrození, skotské 
a irské balady, spirituály. Dnes snad 
není Čecha, který by neznal některou 
z jejich písní.

ROZHOVOR
Rudolf Hrušínský se 
postupně stal mi-
láčkem diváků. Naší 
redaktorce přesto 
ochotně poskytl roz-
hovor. Můžete se na-
příklad dočíst, kde 
je u Berounky jeho 

oblíbené místo na chytání ryb. Rudolf 
Hrušínský ale také rád cestuje. Vyprá-
věl o svých cestách a úlovcích na nich. 
Která země je podle pana Hrušínského 
rybářským rájem? 

ZE SÍTĚ DOBNET
Na konci kalendářní-
ho roku bývá zvykem 
bilancovat, co dobré-
ho se podařilo. Mnozí 
si dávají předsevzetí 
do roku nového, která 
zpravidla vydrží pou-
ze pár dní. My jsme 
se rozhodli, že vyhodnotíme první 
pololetí roku a zkusíme znovunastar-
tovat nadšení z předsevzetí z počát-
ku roku.

PERLA KONOPIŠTĚ
Nikdo, kdo někdy 
zatoužil stát se spa-
nilou princeznou či 
nebojácným rytířem, 
si nesmí nechat ujít 
návštěvu zámku Ko-
nopiště. Mezi zdmi 
překrásného zámku 

stačí zavřít oči, nasát atmosféru a jste 
jen krůček od boje se zlým drakem 
a vysvobození princezny. 
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

DATOVÉ SCHRÁNKY
Dne 1. 7. 2009 vstoupil 

v účinnost zákon 300/2008 
Sb. o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi doku-

mentů. Tento zákon mimo jiné zavádí nový způsob doručování 
úředních dokumentů. Dokumenty se budou doručovat do tzv. 
datových schránek, které budou orgánům veřejné moci a práv-
nickým osobám zřízeny automaticky. Ostatní uživatelé si mo-
hou o zřízení datové schránky požádat individuálně. Výsledkem 
zavedení projektu datových schránek bude rychlejší, levnější 
a spolehlivější veřejná správa, což pozitivně pocítí každý občan.

„Přístupové údaje do automaticky zřízených schránek budou 
statutárním zástupcům organizací zasílány od 1. 7. 2009, a to 
jako doporučená zásilka do vlastních rukou,“ vysvětlila ochot-
ně operátorka informační linky datových schránek. Dodala, že 
následně poplyne 15ti denní lhůta na aktivaci datové schránky. 
V případě, že si schránku uživatel sám neaktivuje, bude mu dne 
1. 11. 2009 aktivována automaticky a dokumenty do schránky 
začnou být ukládány.

Pro bližší informace lze kontaktovat infolinku datových schrá-
nek na telefonním čísle 270 005 200 nebo lze navštívit na Inter-
netu portál www.datoveschranky.info. (mn)

POZVÁNKA NA BIOKÁVU
Kavárna Modrého domečku v Řevnicích zařadila pro své zá-

kazníky do nabídky nově BIOKÁVU z Regionu Chiapas v Mexi-
ku. Tato vynikající káva typu arabika je pěstována v nadmořské 
výšce 700 – 1100 metrů a překvapí plným tělem, výrazným 
aroma, příjemnou kyselostí a lehce nasládlou chutí. V žádné 
fázi pěstování či části zpracování není použito chemických pří-
pravků, hnojiv či pesticidů. Káva je pěstována bez negativních 
dopadů na životní prostředí.

Ke kávě je možné objednat něco sladkého z vlastní výroby. 
Vynikající koláčky, dorty, bábovky, závin, řezy a perníky jsou 
připravovány každý den čerstvé.

Pokud počasí dovolí, ur-
čitě návštěvníci přivítají let-
ní posezení na terase pod 
slunečníkem s krásným vý-
hledem na řevnické náměs-
tí. Zde si lze také pochutnat 
na nových salátech, které 
jsou od července zařazeny 
do nabídky. Se sklenkou 
vína a lehkým salátkem lze 
vdechovat letní vánek pro-
voněný bylinkami, které na 
terase rostou, a zavzpomí-
nat nebo se těšit na dovo-
lenou u moře.

Jídlo je možné také ob-
jednávat telefonicky na 
novém telefonním čísle 
257 710 272. (sh, mn)

ROZHLEDNA STUDENÝ VRCH V LÉTĚ
Dle informace 

Sdružení za ekolo-
gický rozvoj kraji-
ny bude rozhledna 
Studený vrch le-
tošní léto otevřena 
v červenci a srp-
nu každou sobotu 
a neděli a navíc 
také ve státní svá-
tek v pondělí 6. 7. 
2009, a to vždy od 
10 do 17 hodin.

Rozhledna na Stu-
deném vrchu se na-
chází v nadmořské 
výšce 659 metrů. 
Jedná se v podstatě 
o měřící věž, kte-
rá byla postavena 
v roce 1942 pro po-
třeby zeměměřičů. 
Je vysoká 17,5 m 
a v jejím sklepě jsou 
umístěny měřící 
body. Členové Sdru-
žení za ekologický 
rozvoj krajiny usilují 
o rekonstrukci věže 
a její plné zpřístup-
nění veřejnosti.

Nejbližší obcí směrem na sever je Malý Chlumec, který se 
nachází cca 2,5 km od věže. Při cestě vlakem je třeba vystoupit 
ve stanici Hostomice nebo Osov na trati Zadní Třebaň – Lo-
chovice. Z obou stanic je třeba překonat směrem k rozhledně 
vzdálenost cca 6 km. Autem se lze dostat k cíli po silnici spoju-
jící Dobříš a Hostomice. Boční asfaltová cesta se závorou špl-
hající vzhůru naznačuje správný směr. Auto je třeba zaparkovat 
na rozšířeném prostranství u cesty a dále pokračovat pěšky.

Přesný popis a plánek je k dispozici na Internetu na adrese 
www.s.krajina.sweb.cz. (mn)

DO CHORVATSKA RYCHLEJI
Mnoho Čechů letos opět pojede na dovolenou k moři do 

Chorvatska. Cesta by měla být letos plynulejší, Chorvatsko 
otevřelo zbývající tunely, které loni byly ještě ve stavbě a kom-
plikovaly dopravu. Podle informací aktuálních v době uzávěr-
ky tohoto čísla se vyplatí tankovat pohonné hmoty v Čechách 
před vjezdem do Rakouska a dále až v Chorvatsku.

Letošní novinkou je také zvýšení limitu na dovoz potravin, 
a to až na 10 kg na jednu osobu. Nový váhový limit na dovoz 
potravin platí i pro masné a mléčné výrobky.

Nově je také možné on-line kontrolovat kvalitu vody na kon-
krétní pláži. Na Internetu na adrese www.mzopu.hr/more je 
k dispozici orientační mapka pobřeží, kde je možné se podle 
destinace proklikat až na konkrétní pláž. (mn)

Rozhledna Studený vrch 
Zdroj: s.krajina.sweb.cz

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU

Ilustrační foto Zdroj: o.s. Náruč
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KANCELÁŘ DOBNET O PRÁZDNINÁCH OMEZENĚ
Informační kancelář sdružení DOBNET, o.s. v Dobřichovicích 

mění o prázdninách úřední hodiny. Otevřeno bude pouze 3 dny 
v týdnu, a to v pondělí od 13 do 18 hod., ve středu od 8 do 17 
hod. a v pátek od 8 do 12 hod. Zkrácené úřední hodiny má na 
svědomí dlouhodobá absence jednoho z pracovníků a pláno-
vané dovolené.

Po prázdninách budou úřední hodiny opět upraveny, tento-
krát již defi nitivně. Odpovědní pracovníci kanceláře se budou 
snažit hodiny pro veřejnost pro jednodušší orientaci sjednotit 
a lépe přizpůsobit zákazníkům.

V úředních hodinách je možné volat do kanceláře na telefonní 
číslo 277 001 111. V případě technických problémů je k dispo-
zici od 8 do 22 hod. HelpDesk na telefonním čísle 277 001 151. 
Obě telefonní čísla mají v případě zaneprázdněnosti pracov-
níků zapojenou také hlasovou schránku. Zanecháním zprávy 
je v systému založen požadavek s jedinečným číslem, který je 
pracovníky následně řešen. (mn)

UNIKÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ TUNEL
V několika místních médiích se objevily první informace, že 

je již rozhodnuto o výstavbě nového unikátního železničního 
tunelu, který bude spojovat Prahu a Beroun. Ačkoli se nám do 

uzávěrky tohoto čísla nepodařilo všechny informace ověřit, na-
bízíme alespoň netradiční pohled prostřednictvím portálu na 
Internetu, jenž je věnovaný přípravě celé akce včetně histo-
rie předcházející myšlence tunelu. Portál je umístěn na adrese 
www.praha-beroun.cz a nalézt na něm je možné o projektu té-
měř vše, včetně on-line diskuse.

Podle veřejně dostupných zdrojů by nový 25km tunel svou 
délkou výrazně předběhl současný český nejdelší tunel, a to 
Březenský, který byl zprovozněn v roce 2007 a měří 1 758 m. Vi-
nohradský tunel spojující pražské stanice Praha - Hlavní nádraží 
a Praha - Smíchovské nádraží měří pro informaci 1 146 metrů 
a jeho provoz byl zahájen již v roce 1871. Nejstaršími železnič-
ními tunely v Česku byly Třebovický tunel a Choceňský tunel, 
zprovozněné roku 1845. Oba jsou dnes již mimo provoz. (mn)

VERNISÁŽ VÝSTAVY JINDŘICHA SEVERY
Ve čtvrtek 27. 8. 2009 v 18 hodin bude v galerii Modrého do-

mečku zahájena vernisáž výstavy sochaře, kreslíře, medailéra 
a portrétisty docenta Jindřicha Severy. Již 100. výročí narození 
tohoto významného umělce vedlo jeho dceru k uspořádání této 
jubilejní výstavy.

Severa, který je jako tvůrce plastiky funkční i sdělné znám 
nejen v Čechách, ale i v zahraničí, žil především v Řevnicích 
a tento kraj miloval. I přestože byl v letech 1943-1945 totálně 
nasazen, vrátil se ke své pedagogické práci a předával dál své 
zkušenosti na Ústavu architektonického sochařství na Vysoké 

škole architektury ČVUT v Praze. Z jeho nejznámějších děl jme-
nujme alespoň dřevěný kříž Ukřižovaný, který umělec věnoval 
katedrále v britském městě Coventry, jež bylo fašisty zničeno 
podobně jako naše Lidice. Nebo Symfonia Polonia či Jabloň 
dvojdomá z let sedmdesátých. Návštěvníci se mohou nechat 
inspirovat bolestným úsilím nadšeného, avšak zralého tvůrce.

Výstava potrvá do neděle 27. 9. 2009. Otevírací doba galerie 
i kavárny je v pondělí 12-19 hod., v úterý až pátek 9-19 hod., 
v sobotu a neděli 10-17 hod. (sh, mn)

OHLÉDNUTÍ ZA VOLBAMI
Začátkem června proběhly v České republice i v celé Evrop-

ské unii již druhé volby do Evropského parlamentu. Celkově 
volby provázela velmi nízká volební účast, v naší republice při-
šlo k volebním urnám pouze 28,22 % obyvatelstva.

Na území okresu Praha – západ byla ovšem účast ve volbách 
výrazně vyšší, a to 36,93 %. V Dobřichovicích dokonce přišlo 
volit z celkového počtu 2 459 zapsaných voličů 1 092, což je 
44,41 %. (mn)

VINAŘSKÉ SLAVNOSTI V DOBŘICHOVICÍCH
Na sobotu 29. 8. 2009 byl stanoven termín letošních vinař-

ských slavností v Dobřichovicích. Již 7. ročník vinařských slav-
ností se bude opět konat na zámku a v přilehlých prostorách 
a prostranstvích.

V minulých letech tuto již tradiční vinařskou akci navštívilo 
přes 4 500 znalců a milovníků vína převážně z Prahy a blízké-
ho okolí. Součástí bude jako každoročně bohatý doprovodný 
program.

Bližší informace přineseme v příštím vydání DOBNET zpravo-
daje. (mn)

TŘI OTCOVÉ, TŘI SYNOVÉ
Spisovatel a překladatel Zdeněk Novák z Řevnic vydal po-

čátkem června svou novou knihu s názvem Tři otcové, tři sy-
nové. 18. června se uskutečnilo v Michelském dvoře autorské 
čtení tohoto románu zachycujícího osudy tří rodin a jejich okolí 
v souvislostech s ideologickými změnami, které naše republika 
zažila za posledních šedesát let. V mozaice zajímavých život-
ních příběhů hrdinů románu autor připomíná podmínky nesvo-
body a politické události velmi málo známé nebo opomíjené.

Zdeněk Novák již vydal knihy Swing-time aneb Od Mozarta 
k Armstrongovi, kde vylíčil své působení v předních pražských 
orchestrech, cestopisnou knihu Pěti kontinenty vážně i neváž-
ně a svůj pestrý životopis popsal v románu Swing a svoboda 
za mřížemi. K vydání je připravena i sbírka 52 humorných po-
vídek. Kromě zmíněné literární činnosti se tento autor věnuje 
i překladům.

Tyto knihy je možné zakoupit v řevnickém Modrém domečku.
(bt)

Portály Hlubočepy s galerií v koleji č.1 Zdroj: www.praha-beroun.cz



Sobota 11. 7.
Černošice Deset hodin 
bude znít Bigbeatové 
dunění, Park Beroun-

ka, od 14:00 hod.

Svinaře VII. Svinařský 
Čochtan - přejezd ryb-
níku Žába na trakaři, 

od 14:00 hod.

Sobota 18. 7.
Černošice Koncert 
Boss People a The 
Subterraneans, Club 

Kino, od 20:00 hod.

Karlštejn Koncert folk 
rock skupiny Tichá do-
mácnost a kom. soubo-

ru NEBIA, po vystoupení noční 
prohlídka hradu, od 20:00 hod. 

Hlásná Třebaň Přijďte 
na náves na Slavnosti 
trubačů, program uve-

den ve Zpravodaji obce.

Pátek 24. 7.
Mníšek pod Brdy Mu-
zikál Postřižiny na mo-
tivy B. Hrabala, zámek, 

od 20:00 hod. Další představení 
i v sobotu 25. 7. a v neděli 26. 7. 

Točník V atraktivním 
prostředí hradního 
nádvoří vystoupí zná-

má skupina Spirituál kvintet, 
od 20:00 hod., informace 
na www.pension-nostalgie.cz.

Sobota 25. 7.
Svinaře Annenská 
pouť s bohatým pro-
gramem, turnaj v ko-

pané na hřišti „V Nádynku“, 
večer zábava U lípy.

Mníšek pod Brdy Tra-
diční Skalecká pouť 
s řemeslným jarmar-

kem a bohatým programem 
pro celou rodinu, odpoledne 
vystoupí Čechomor a další, ná-
městí, od 9:00 hod.

Pondělí 27. 7.
Karlštejn Na nádvo-
ří hradu vystoupí 
populární zpěvačka 

Lucie Bílá a její hosté s ojedi-
nělým koncertem speciálně 
připraveným pro hrad Karlštejn, 
od 20:00 hod.

Čtvrtek 30. 7.
Karlštejn Divadelní 
představení Zebra, 
v konverzační komedii 

zahraje Ondřej Vetchý, Kateřina 
Hrachovcová, Petr Čtvrtníček 
a další, nádvoří, od 20:00 hod.

Pátek 31. 7.
Všeradice Opět 
po roce máte možnost 
zhlédnout výpravnou 

hru Postřižiny, která sved-
la na jedno jeviště společně 
ochotníky i profesionály, zámek, 
od 20:00 hod. Představení 
i v sobotu 1. 8. a v neděli 2. 8.

Výstavy

Sobota 11. 7.
Klášter Skalka Vernisá-
ží pana Minaříka bude 
zahájena výstava MNÍ-

ŠEK NA STARÝCH POHLED-
NICÍCH, od 15:00 hod. Výstava 
bude přístupná do 2. 8. o ví-
kendech od 10-17 hod., dobro-
volné vstupné bude věnováno 
na obnovu areálu Skalka.

Sobota 25. 7.
Skalka - kostelík sv. 
M. Magdalény V rám-
ci Skalecké pouti se 

uskuteční vernisáž výstavy soch 
mladého pražského sochaře 
Radka Andrleho, od 11:45 hod. 
Výstava s názvem Vodní zrození 
bude přístupná do 6. 9. (o ví-
kendech od 10-17 hod.)

Mníšek pod Brdy 
Po celý červenec až 
do 3. 8. se můžete přijít 

podívat na výstavu plnou ver-
šů a obrazů o podobách lásky 
s názvem Herbář, vystavuje ma-
lířská a textilní návrhářka Dagmar 
Renertová, Zámecká galerie.

Turistický tip
Studený vrch Po celé 
léto je zpřístupněna 
rozhledna, za krásnými 

výhledy můžete přijít o víken-
dech i 6. 7., 10 - 17 hod.

SRPEN

Pátek 7. 8. – 9. 8.
Řevnice Scéna Les-
ního divadla bude 
patřit autorské crazy 

tragikomedii Michaely Šmerg-
lové nazvané Sbalí Karla 
z Monte Carla? (aneb Když jsou 
Češi světoví), Lesní divadlo, 
od 20:00 hod.

Neděle 9. 8.
Točník Show Miroslava 
Donutila s písničkami 
z fi lmového muzikálu 

Balada pro banditu, nádvoří 
hradu, od 20:00 hod., informa-
ce www.pension-nostalgie.cz
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Z KULTURY 

Když jsem jako mladé děvče začala s kamarády vy-
rážet na vandry, hodně jsem slyšela o skupině, jejíž 
písně se zpívaly u táborových ohňů a jejíž vystoupení 
byla dlouho dopředu vyprodaná. I já jsem se stala její 
nadšenou fanynkou.

ZA KULTUROU V ČERVENCI 

Objížděli jsme festivaly a 
navštěvovali kluby v Praze, 
abychom mohli slyšet Spiritu-
ál kvintet a Brontosaury. To se 
odehrávalo v 70. letech, kdy 
spojení těchto dvou uskupení 
bylo zárukou úspěchu. Spiri-

tuál kvintet vznikl v roce 1960 
a byl první folkovou formací 
v tehdejším Československu. 
Začínal hrát na malých pódi-
ích, hledal svou cílovou skupi-
nu posluchačů, měnil své čle-
ny. Spojení Spirituál kvintetu 

a trampské skupiny bratří Ne-
dvědů Brontosauři bylo velmi 
oblíbené. Na repertoáru byly 
trampské písně, písně z doby 
národního obrození, skotské 
a irské balady, spirituály... 
Za dob tuhé normalizace se 
ani „Spirituálům“ nevyhnu-
la cenzura, všelijaké zákazy 
a omezování činnosti. Skupi-
na ale vytrvala a ve složení Jiří 
Tichota, Jiří Cerha, Zdenka 
Tichotová, Irena Budweise-

rová, Jiří Holoubek a Dušan 
Vančura hraje dodnes. Má své 
příznivce nejen mezi mými 
vrstevníky, kteří se skupinou 
dospěli, ale i naše děti si jejich 
zlidovělé písně stále zpívají 
u táboráků. Rodiče, vezměte 
své děti, děti, nezapomeň-
te vzít své rodiče - a zajděte 
společně na jejich vystoupení 
na Točník! Koncert v pátek 
24. července začíná na ná-
dvoří hradu ve 20:00 hod. (iu)

Známá skupina Spirituál kvintet Zdroj: Archiv skupiny

KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU
V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ
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ROZHOVOR

Hodně cestujete. Kde jste 
byl naposledy?

Teď jsem byl v březnu 
v Thajsku a v Kambodži. Bylo 
to úžasný. V Thajsku jsem byl 
poněkolikáté, ale v Kambod-
ži poprvé. Byl jsem nadšený 
– je to země neposkvrněná 
turismem. Pozná se tam, jak 
se kdysi žilo – než tam byly 
hotely a servis pro turisty. 
Lidé jsou tam příjemní, milí 
a ochotní, nezkažení civiliza-
cí. Tentokrát, protože jsme jeli 
do Kambodži poprvé, jsme 
využili služeb malé, ale spo-
lehlivé cestovky Metatour. 
A bylo to bez rybaření. Zachy-
tal jsem si ale v Thajsku, kde je 
uměle zarybněné jezero Bung 
san Lan nedaleko Bangkoku 
patřící jednomu Francouzovi.

Používáte moderní techni-
ku při lovu ryb?

Pokud se jezdí na velké 
sumce, jako např. do Španěl-
ska, tak se používají echoloty. 
Ty přesně ukáží, kde ryby jsou 
a jak jsou veliké. Využívají se 
na velké ploše, nebo ve vel-
kých hloubkách. Ale v Thajsku 
jsem si sedl jen tak s prutem, 
stejně jako tady u Berounky.

Máte nějaké „své“ místo 
u Berounky?

Chodím tady nad jez, nebo 
do Řevnic pod kemp, anebo 
někam jinam.

Je to u rybářů stejné jako 
u houbařů, že neradi pro-
zrazují místa, kde „rostou“?

Ne, tak to není, protože 
v lese se člověk snadno ztra-

tí, kdežto tady sedíte u vody, 
kde vás každý vidí, takže ví, 
kde sedíte…

Ale tady to bývá dost za-
rostlé…

No dobře, ale já nesedím 
v kopřivách, abych nebyl vidět, 
to by mě ani moc netěšilo.

Tady na Berounce asi ne-
jsou takoví sumci, jaké jste 
lovil ve Španělsku na řece 
Ebro. Jeden měl, pokud se 
nepletu, 218 cm…

Každá voda má něco. Tady je 
příjemné posezení a i malý kapr 
vám udělá radost. Do zahraničí 
se jezdí na velké ryby – sumce 
nebo kapry. Na Berounce jsem 
chytil průměrné kapry, největ-
ší kolem 60 cm. Ale já nemám 
rád organizovaný rybolov nebo 
závody. Na ryby si jezdím od-
počinout, ne soutěžit. Pokud 
jezdíme s přáteli, máme radost 
i z toho, co chytne ten druhý. 
I když závist tam samozřejmě 
je (říká s úsměvem). Jezdíme 
většinou do míst, kde není 
problém chytnout velkou rybu. 
Nemám rád zájezdy, kdy se 
jezdí pro maso, třeba do Nor-
ska. Já ani ryby moc nejím.

Když se vrátíme k cesto-
vání…

Miluju Asii, hlavně Mongol-
sko - jezdíme tam rádi na ryby. 
Je to úžasná země, která je 
rybářským rájem – jsou tam 
řeky průzračné, čisté. Jsou 
tam obrovské ryby. Jezdíme 
tam většinou na tajmeny, což 
je obdoba naší hlavatky. Chytil 
jsem největší 136 cm. Byl to 

úžasný zážitek. Doufám, že 
se tam ještě podívám. Z Mon-
golska jsem se jednou podíval 
do Číny a to byl hlavně kuli-
nářský zážitek, protože čínská 
kuchyně je něco fantastické-
ho. Potom jsme navštívili stá-
ty, které jsou kolem Thajska, 
protože Thajsko je takový vý-
chozí bod, kde se rád aspoň 
týden zdržím, než vyrazíme 
dál – ať je to Malajsie nebo 
Indonézie. Také jsme letěli 
z Thajska na Filipíny, které mne 
naprosto ohromily, jak je to 
nádherná a rozmanitá země.

V kufru nebo batohu mám 
vždy rybářský prut. Pokud je 
možnost, vytáhnu ho, zachy-
tám si a ani není důležitý výsle-
dek jako to, že jsem u vody.

Do Ulanbátaru létáme vět-
šinou přes Moskvu. Z Ulan-
bátaru pak letíme asi 2 – 3 
hodiny místní linkou. Pak nás 
čeká cesta autem někdy 10 
i 15 hodin. Většinou je to auto, 
které se po pár kilometrech 
rozpadne, šoféři jsou ale veli-
ce zruční, často dokáží zázrak 
a auto s jedním šroubovákem 
a kladivem na místě spraví. 
Cestování je obtížnější, pro-
tože tam nejsou silnice, jezdí 
se po stepi, přes hory a řeky. 
Zpočátku jsem se divil, proč 

mají auta vypolstrovaný strop. 
Po pár kilometrech jsem zjis-
til, že je to nutnost…

V Mongolsku jezdíme na pře-
dem vybranou řeku, kterou 
znám sám nebo byla doporu-
čena od známých – zpočátku 
jsem tam jezdil za svým kama-
rádem, který pracoval v Ulan-
bátaru v geologické společ-
nosti. Dříve jsme vyráželi jen 
se stanem, vybavením a zá-
sobami, které jsme unesli. Teď 
několikrát jsem byl s cestovní 
kanceláří, která se specializuje 
na rybářské zájezdy do Mon-
golska – jmenuje se Ingol, 
nebo s mongolskou rybářskou 
cestovkou Nemethtour. Tam je 
to už velice komfortní a vyba-
vené – spí se v jurtách nebo 
v malých srubech. Dokonce 
tam není problém se zásoba-
mi jídla a pití, všechno je hned 
na břehu řeky.

A fotíte?
Fotím a v posledních letech 

i fi lmuji. Doma si fi lmy sám 
stříhám a doplňuji muzikou, 
a pak s tím „otravuju“ známé 
(smích). Když se vrátím z Thaj-
ska a mám natočených 15 ho-
din, málokdo to vydrží!

Děkuji za rozhovor! (bt)

NEJENOM DO DALEKÉHO MONGOLSKA

Hovořili jsme spolu o cestování a rybolovu, ale také 
o nabídkách rolí od místních ochotníků, které bohužel 
z časových důvodů nemohl přijmout, protože 25krát 
do měsíce hraje v divadle. Jeho poslední premiérou 
byla Terasa v Divadle Bez zábradlí. A do toho točí v te-
levizi, učí se texty, cestuje... Nebo odpočívá u chytání 
ryb. Rozhodně se však nenudí!

... S RUDOLFEM HRUŠÍNSKÝM

Rybaření v Mongolsku Zdroj: archiv R. Hrušínského

Z cesty po Kambodži Zdroj: archiv R. Hrušínského
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AKTUÁLNĚ ZE SÍTĚ DOBNET

CO SE NÁM POVEDLO A CO NA NÁS JEŠTĚ ČEKÁ, CO JSME PODCENILI

SVODKA UDÁLOSTÍ ZA PRVNÍ POLOLETÍ

Na konci kalendářního roku bývá zvykem bilancovat, co všechno dob-
ré se podařilo. Také si mnozí dávají předsevzetí do roku nového, která 
zpravidla vydrží pouze pár dní. Všichni školou povinní naopak vyhodno-
cují své výsledky téměř roční práce v tomto období. My jsme se rozhodli, 
že průběžně vyhodnotíme první pololetí roku a zkusíme tím znovuna-
startovat nadšení z předsevzetí z počátku roku.

Začátek roku byl v technické skupině 

sdružení ve znamení velkých změn. Vět-

šina techniků již nepracuje pro sdružení 

jako smluvní technici, ale jako zaměst-

nanci sdružení. Na-

venek se to projevuje tak, 

že veškerá práce související se 

sítí DOBNET je realizována jménem 

sdružení. Zákazník má tudíž jednoho 

partnera – služby sítě, instalaci, servis, 

údržbu, to vše provádí jeden subjekt. 

V minulosti docházelo právě díky nejed-

notnosti partnera k mnohým diskusím, 

záruku za práce držel například přímo 

technik. Dnes je servisní zásah možné 

domluvit telefonicky nebo osobně v kan-

celáři sdružení, čas je naplánován přímo 

technikovi do kalendáře a není nutné 

volat pro ověření termínu zákazníkovi 

zpět. V této souvislosti byl vydán nový 

jednotný ceník prací a materiálu, tak-

že se nemůže stát, že by každý technik 

účtoval jiné ceny. Technici se přestali vě-

novat administrativě, peníze za instalace 

a servisní zásahy nevybírají v hotovosti, 

ale je vystavována faktura se splatností. 

Proces změn je neustále v běhu, takže se 

lze ještě výjimečně setkat i se smluvním 

technikem sdružení, ale jedná se spíše 

o výjimky. Celou změnu vyhodnocujeme 

velmi pozitivně, ohlasy od zákazníků jsou 

veskrze kladné.

VOZIDLO V BARVÁCH DOBNETu
Pro technickou skupinu jsme zakoupili 

zatím jedno služební vozidlo, které bude 

možné spatřit v regionu v barevném pro-

vedení typickém pro sdružení DOBNET, 

o.s. Bohužel se první verze polepu vozi-

dla příliš nezdařila, takže v průběhu let-

ních měsíců musíme označení zrealizovat 

nové. Vozidlo jsme zakoupili na 

splátky, s pojištěním pro-

ti všemu možnému 

i nemožnému, 

tak věříme, 

že bude 

dlou-

ho sloužit potřebám sdru-

žení. Vozidlo v nočních hodinách parkuje 

v uzavřené části dvora, kde jsou umístě-

ny kanceláře sdružení.

DOBNET ZPRAVODAJ V TISKU
Do konce roku 2008 byl DOBNET 

zpravodaj rozesílán pouze e-mailem 

jako příloha zprávy všem uživatelům 

sítě DOBNET. Vzhledem k velikosti pří-

lohy již není dnes odesílán jako příloha, 

ale každý uživatel sítě dostává do své 

e-mailové schránky pouze informaci, 

co je zajímavého v novém čísle a kde si 

může soubor ve formátu PDF stáhnout. 

Na portále sdružení je možné ale pro-

hlížet i jednotlivé strany, postačí pouze 

prohlížeč www stránek, není nutné sta-

hovat žádný soubor. A to nejdůležitější 

– DOBNET zpravodaj vychází od ledna 

v tištěné podobě v nákladu 5 500 vý-

tisků a je distribuován zdarma vlastními 

vznikajícími službami DOBNET kurýr na 

území našeho regionu. Obsah zpravo-

daje se také pomalinku mění, ale stále 

slouží nějakou částí jako zdroj informací 

pro uživatele sítě DOBNET.

KANCELÁŘE SDRUŽENÍ
Podařilo se nám získat další, sice malé, 

ale pro sdružení významné prostory. 

Rekonstrukce nás ještě čeká, je třeba 

rozhodnout o umístění jednotlivých pra-

covníků a o fi nálním využití každého pro-

storu. Po všech úpravách by měly být 

k dispozici celkem 4 kanceláře a sociální 

zařízení. V informační kanceláři pro ve-

řejnost byl spuštěn do plného provozu 

platební terminál. Všechny služby, zboží 

a materiál je možné nyní uhradit bez pro-

blémů platební kartou.

TELEFONNÍ SYSTÉM
Po téměř roce omezeného provozu pou-

ze s mobilními telefony se nám podařilo 

spustit IP telefony a propojit je s telefony 

mobilními. K tomuto řešení využívá-

me síť Vodafone One Net, pro-

střednictvím které si mů-

žeme volat mezi všemi 

téměř 60 účastníky 

zcela zdarma. Celá 

síť se bude ještě 

rozšiřovat, nabíd-

neme v rámci naší 

smlouvy zajímavé 

připojení úřadům 

a v rámci balíčku 

služeb i jednotli-

vým uživatelům.

DOBNET ROU-
TER V NOVÉM

Dlouho používané routery Edimax 

s vlastním fi rmware postupně nahrazují 

nové modely AirCa. Pro tento model opět 

existuje speciální fi rmware pro potřeby 

sítě DOBNET, zařízení lze koupit výhrad-

ně přes informační kancelář DOBNET. 

Zařízení AirCa lze nasadit i na 5GHz pří-

stupové body, takže při postupné moder-

nizaci sítě bude stačit vyměnit pouze an-

ténu a kabel. Cena routeru zůstala stejná 

jako u modelů Edimax.

A CO SE NEPODAŘILO?
Na počátku roku ukončila spolupráci se 

sdružením ve funkci manažera skupiny 

PR, marketing a média kolegyně Barbora 

Tesařová. Dodnes ještě není tato funkce 

plně obsazena, trápí nás hlavně oblast 

prodeje reklamy. Vůbec se nám nepo-

dařilo pokročit v přípravách na spuštění 

regionálního TV kanálu DOBNET.TV. Také 

jsme nic neudělali s portálem sdružení 

 www.dobnet.cz, a to ani s grafi kou, ani 

s obsahem. Věříme, že v dalším půlroce 

se podaří tyto záležitosti posunout do-

předu. (mn)

nanci sdružení. Na-

venek se to projevuje tak, 

že veškerá práce související se

sítí DOBNET je realizována jménem 

sdružení. Zákazník má tudíž jednoho 

partnera – služby sítě, instalaci, servis,

údržbu, to vše provádí jeden subjekt. 

V minulosti docházelo právě díky nejed-
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TIP NA VÝLET

PROČ: Příjemný výlet KAM:      Benešov

JAK TAM: Autem

NA JAK DLOUHO: Celé odpoledne

KDY:        Červen - srpen   

INFO: www.zamek-konopiste.cz

NAVŠTIVTE PERLU MEZI ČESKÝMI ZÁMKY

TROCHA HISTORIE
Původní objekt z roku 1294 

nebyl ani tak zámkem jako 
spíše pevností s válcový-
mi věžemi, čtyřmi bránami 
a padacím mostem. Tu za-
ložil nedaleko Benešova ně-
kdejší pražský biskup Tobiáš 
z Benešova. Po Benešovcích 
dlouhou dobu Konopiště 
spravovali Šternberkové. Ti 
také provedli první přestav-
bu hradu. Barokní vzhled 
dostalo Konopiště ale až 
v 18. století díky rodu Vrtbů 
z Vrtby. Další větší úpravy 
Konopiště postihly pod ru-
kou následníka císařského 
trůnu Františka Ferdinan-
da d´Este. Ten zámek kou-
pil v roce 1887 a nechal 
jej přestavět v historizují-
cím stylu. Změny prodělalo 
i okolí zámku. Ferdinand zde 
vytvořil park s Růžovou za-
hradou. V roce 1921 převzal 
Konopiště stát a zámek byl 
zčásti zpřístupněn veřejnos-
ti. Za války byl ale zabrán 
a byly zde umístěny jednotky 
SS. Po válce bylo Konopiště 
znovu zpřístupněno.

SOUČASNÁ TVÁŘ ZÁMKU
Zámek se z největší části 

zachoval v podobě, v jaké 
ho používal František Fer-
dinand d´Este s rodinou. 
Návštěvníky čeká prohlídka 
jak rodinných prostor, tak 
i různých reprezentačních 
salonků. Připraveny jsou tři 
hlavní prohlídkové okruhy 
a několik doplňkových. Ne-
celou hodinu zabere pro-
hlídka salonů jižního křídla 
zámku. Hned zahájení pro-
hlídky je velmi poutavé, za-
čínáme v loveckém salonku, 
kde je umístěno přes 800 
trofejí. Pokračujeme něko-
lika salony a apartmány až 
ke koupelně z roku 1900. 
Návštěvníky jistě zaujme 
velké množství krásného 
dobového nábytku, obrazů a 
porcelánu, které jsou cestou 
k vidění. Hodinovou prohlíd-
ku salonů severního křídla 
si nesmí nechat ujít milov-
níci zbraní. Součástí toho-
to okruhu je totiž zbrojnice, 
která patří k nejcennějším 
ve střední Evropě. Uvidíme 
zde zbraně palné i chladné 

z 15. až 19. století. Součás-
tí druhého okruhu je také 
prohlídka knihovny a kaple. 
Ta je součástí nejstarších 
prostor zámku a můžeme 
zde pozorovat ještě gotické 
a renesanční prvky. Pomy-
slnou třešničkou na dortu 
tohoto okruhu je prastarý 
výtah, který používal Fran-
tišek Ferdinand. Nejdelší 
a také cenově nejnáročněj-
ší prohlídku tvoří soukromé 
pokoje Františka Ferdinan-
da. Zde uvidíme něco málo 
ze života šlechtické rodiny. 
Prohlédneme si jak dámské, 
tak pánské ložnice a salonky 
a také dětské pokoje. Od-
halíme Ferdinandovu vášeň 
k lovu díky neuvěři-
telnému množství 
srnčích a kam-
zičích parůžků 
v parukovém 
salonku. Pro-
hlídka kon-
čí malou loveckou 
chodbou.

A kdo má zájem o netradiční 
zážitek, může si objednat ve-
černí prohlídku zámku. Prů-
vodci budou dobově obleče-
ni, provádět nás tedy bude 
hraběnka Vilma Lanyusová 
nebo Franz Janaczek. Tato 
speciální prohlídka se koná 
8. a 22. července od 20 hodin 
a je nutné si ji předem zare-
zervovat. Rezervace je možná 
na internetových stránkách 
zámku Konopiště www.za-
mek-konopiste.cz.

A kdy jindy Konopiště na-
vštívit? Celé prázdniny den-
ně mimo pondělí, zámek je 
otevřen od 9 do 12 a od 13 
do 17 hodin. (lk)

Nikdo, kdo někdy zatoužil stát se spanilou prin-
ceznou či nebojácným rytířem, si nesmí nechat ujít 
návštěvu zámku Konopiště. Mezi zdmi překrásného 
zámku stačí zavřít oči, nasát atmosféru a jste jen 
krůček od boje se zlým drakem a vysvobození prin-
cezny.

UNIKÁTNÍ ZÁMEK KONOPIŠTĚ

Konopiště Autor: M. Nešpor

Krásný zámek vás okouzlí Autor: M. Nešpor
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PLOUT NA PLACHETNICI A NEPLACHTIT

Vydáte-li se na cestu na plachet-
nici, neplatí žádné termíny. Nena-
vštívíte místa, která jste si předem 
označili na mapě, ani nedoplujete 
v čase, na který máte zpáteční au-
tobusovou jízdenku. Přesto tato 
dovolená zůstane dlouho ve vaší 
paměti. Tolik dobrodružství jen tak 
nezažijete.

Nalodit jsme se měly v Marseille. Poz-
ději naše kapitánka změnila místo na Avi-
gnon. „Nevadí,“ řekl si zbytek posádky – 
dvě matky s odrostlými dcerami.

Do autobusu jsme nastoupily v klidu. 
Vyjely a pospávaly po cestě. Pak přišla 
smska od naší kapitánky. Tehdy začala 
naše dobrodružná dovolená… Zpráva 
sdělovala, že loď má časový skluz a vy-
stoupit máme v Dijonu. 30 km od něho 
v jakési vesničce u jakéhosi kanálu kotví 
naše útočiště na dalších 14 dní dovolené.

Zastávka autobusu však nebyla v Di-
jonu, ale daleko od centra. Městský 
autobus tu nejezdí. Jediná naše záchra-
na bylo vybledlé číslo taxíku vyvěšené 
na stavbařské buňce. Taxi přijelo. Řidič 
byl milý a snažil se i cizojazyčně domlu-
vit. Mobil naší kapitánky byl ale najednou 
nedostupný (později jsme zjistily, že se 
zrovna rozbil), a tak jsme jely ke kanálu, 
netuše kam. Dojalo to asi i našeho taxi-
káře, jinak nás mohl vozit, kde chtěl. Ale 
on hned napodruhé trefi l správné místo, 
kde byla loďka zaparkovaná. I tak polo-
vina našich fi nancí skončila v jeho kapse. 
Pokud snad vznikl dojem, že tím skonči-
lo naše dobrodružství a začala kouzelná 
dovolená, jedná se o omyl. Začala zača-
rovaná dovolená – to ano.

VYPLOUVÁME
Plavba po řece Saoně byla zprvu po-

klidná, počasí nám přálo a hned druhý 
den nás řeka zlákala ke koupání. Protože 
jsme ale spěchaly k moři, brzy jsme star-
tovaly motor. A – nic. Nestartoval. Nasta-
lo zděšení, co budeme dělat? Naše má-
vání na projíždějící loď přilákalo prvního 
Francouze, který nám ochotně pomohl. 
Dovlekl naši loď k úvazišti a zavolal opra-
váře, který slíbil přijet druhý den.

Sprcha v nedalekém kempu byla osvě-
žující a čerstvé bagety s báječným fran-
couzským sýrem a croissanty ke snídani 
slibovaly pěkný den. Na druhém břehu 
řeky najednou začalo být živo. Auta červe-
ná a modrá, uniforem přibývalo. „To bude 
nějaké velké cvičení,“ říkaly jsme si. Když 
nastartoval motorový člun a viděly jsme 
potápěče, skoro nám zaskočilo. Neutěše-
ný průběh rána se naplnil. Později jsme 
odplouvaly jakoby opatrně a s pietou.

Cesta ubíhala a jeden večer jsme plá-
novaly proplout komorou (propusť, kte-
rá se v osm hodin zavírala) a zastavit 
v hezké přírodě. Komora stála u francouz-
ského „Temelína“. Obrovité komíny chr-
lily čmoud do okolí. Komora svítila, byla 
otevřená. Jako vždy jsme připravily lana 
a rukavice na vázání lodi. Svítí zelená – 
můžeme jet. Startujeme – a nic. Nestartu-
je! Tu noc spíme u „Temelína“, hodný mla-
dý „komorník“ (služba v komoře) nám ráno 
sehnal opraváře a když později odplouvá-
me, na celou komoru nás halasně zdraví. 
Francouzi jsou prostě sladcí! Blížíme se 
k moři, těšíme se, jak se budeme cachtat.

JAKO SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN
Konečně jsme v dálce uviděly moře!! 

Musíme ale ještě spravit v „navy service“ 
stěžeň, který pochroumala předcházející 
posádka. Kapitánka tvrdí, že je to opra-
va na pět hodin. Jdeme obhlédnout pláž 
a těšíme se, že kapitánka bude spravo-
vat a my se nekolegiálně koupat. Na plá-
ži bylo ale jen bláto a mračna komárů. 
Utíkáme rychle pryč a hledáme raději 
opraváře, který by se pustil do práce. 
Avšak je pátek odpoledne a zjišťujeme, 
že nezáleží na velikosti servisu, o víken-
du Francouz pracovat nebude!

Nakonec si v servisu zvykáme, z pěti 
hodin je pět dní. Když vyplouváme, loučí 
se s námi celý servis, všichni si nás zami-
lovali! Dostáváme adresy, ovoce na ces-
tu a točí si nás kamerou na památku.

Později jsme ještě užily pár ufoukaných 
dní u moře, které bylo studené jak Sever-
ní ledový oceán. Odplout dál po pobře-
ží se nedalo, hrozila vichřice. I tak nám 
Francie přirostla k srdci! Francouzi jsou 
milí a galantní k ženám, zvlášť když vidí, 
že jich na lodi „pluje“ hned pět. (lk)

Naše báječná loď Sachmet

Romantický výhled z přídě

ČARODĚJNÁ FRANCIE

Konečně jsme připluly k moři Autor fotografi í: L. Kupková
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STOPEM PO KORSICE BEZE STRACHU

JAKÁ KORSIKA JE?
Odjet není složité a když navíc 

zajdete do známé cestovní kanceláře, 
obstarají vám jízdenky autobusem a tra-
jektem tam i zpět. Cesta do Livorna pro-
bíhala luxusně, protože autobus přepra-
voval jen asi dvacet lidí. V Livornu jsme 
přehuply na trajekt a v půl jedenácté 
v noci stanuly v korsickém přístavu Bas-
tia. První seznámení s divokými Korsiča-
ny bylo příjemné. Známé z autobusu nás 
ubytovaly u svého přítele a noc byla klid-
ná na travičce jeho zahrádky. Po družné 
snídani dobrodružná cesta začala.

Když se podíváte na mapu Korsiky, 
máte dojem, že ji celou musíte přehup-
nout jako nic. Realita je však úplně jiná. 
Cesty na Korsice se kroutí jako hadi 
a z jednoho kilometru na mapě jich máte 
ve skutečnosti daleko víc. A tak jsme 
brzy poznaly, že jinak než stopem se ne-
hneme. S prvním mávnutím nás přešel 
strach a po cestě jsme poznaly spoustu 
milých a pohostinných lidí. Hlavně Fran-
couzů, pak Italů, Švýcarů a i Korsičanů.

PALEC KORSIKY
Naše první putování vedlo na „palec“ 

ostrova Cap Corse. Autem se dostanete 
docela daleko, ale to nejkrásnější lze vidět 
pouze pěšky nebo z moře na jachtě. My 
jsme šly pěšky a naše těžké batohy byly 
těžší ještě o zásoby pitné vody, kterou je 
třeba vzít si s sebou. Ale naše námaha 
byla odměněna neuvěřitelně nádhernou 
podívanou na oranžové útesy, zbytky 
hlásných věží, průhledně modré moře 
s malinkými, jemně písčitými plážemi. 
Velmi často se nedalo moři odolat! Další 
stop nás vezl na poušť. Batohy jsme ne-
chaly v campu, kde jsme si postavily stan, 

a zamířily na Desert De Sangriat. Opět nás 
stezka vedla nahoru a dolů po útesech, 
přes písčité pláže s bělounkým pískem 
a modrým či zeleným mořem. Korunou 
našeho úsilí bylo dobytí strážné věže, kte-
rá se majestátně tyčila nad mořem.

HORY A HISTORIE
Korsika jsou také „hory vyvstalé z moře“, 

divoké a nespoutané. Dobyly jsme horu 
Monte D´Oro, vysokou 2389 m. Cestou 
zpět dolů míjíme vodopády s romantic-
kým jménem Andělské kaskády. Zjistily 
jsme s údivem, že vysoké hory obývají 
krávy, ale nepodařilo se nám vymyslet, 
jak se tak vysoko vlastně dostanou? Dole 
v podhůří ještě potkáváme divoké prase, 
ale je daleko přátelštější než jsou naši di-
vočáci. Roztomile si pochroupávalo svoji 
zelenou stravu, zatímco my jsme si ho 
nadšeně fotily.

Dalším cílem je místo s prehistorickými 
nálezy a jménem Filitosa. Pokud dove-
dete vnímat atmosféru prostředí, zaskočí 
vás zde síla historie. Opravdu, vzduch je 
nabitý energií, vjem umocňují monumen-
ty tyčící se v okolí. Představují bojovníky 
s meči nebo také falické symboly. Jejich 
účel se jen dohadujeme.

Po silném zážitku později doplňujeme 
energii na pláži Roccapina. Užíváme zde 
sluníčka, klidného zálivu, červených úte-
sů a balvanů omletých do různých pito-
reskních tvarů.

MĚSTA, KTERÁ STOJÍ ZA TO VIDĚT
Posilněné a odpočinuté máme v plánu 

navštívit dvě města. Sarténe v horách 

a vyhlášené Bonifacio. Obě města mají 

svoji vlastní atmosféru, nám se více líbí 

méně turistické Sarténe. V Bonifaciu kaž-

dého uchvátí útesy, které si zblízka mů-

žete prohlédnout, když sestoupíte po 189 

schodech. A také je pak vystoupáte.

Vyrážíme k řece Solenzara a horám 

Col de Bavella. Krásné tůňky a vodo-

pádky řeky Solenzara lákají ke koupání. 

Hory se mohutně tyčí nad vámi a jejich 

červená krása umocňuje velebnou kraji-

nu. Vyzkoušely jsme si průzračnou tůňku 

s osvěžující vodou, pár temp nám stačilo 

na báječné osvěžení.

Je čas se vracet zpět. Jedeme do Bas-

tie, odkud pluje trajekt na pevninu. Pro 

toho, kdo miluje přírodu, nespoutanou, 

krásnou, místy drsnou a horkou, je Kor-

sika ideálním místem. (lk)

...Dvě ženský samy jezdit 
stopem po Korsice!? Korsi-
čani jsou divocí piráti, jen 
jestli se vůbec vrátíte...

LETNÍ VZPOMÍNKA

Nejobvyklejší způsob přepravy na ostrov Autor: M. Král

Staletími omýlané pobřeží Korsiky Autor: M. Král

Hory jsou pýchou země Autor: M. Král

dit 

A
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NETRADIČNÍ DOVOLENÁ PO ČECHÁCH

Po zcela jistě nevšedních zážitcích z netradiční dovolené strávené na 
lodi a autostopem mimo naši republiku bychom chtěli představit alter-
nativu v podobě dovolené v Čechách. Dovolené, která se může vhod-
ným výběrem cílů stát nezapomenutelným zážitkem na dlouhá období.

Mnoho z nás každoročně plánuje dovo-
lenou, každoročně vybírá různé přímoř-
ské destinace Chorvatska či Itálie. Další 
naopak zakotví na týden nebo 14 dní na 
vlastní či pronajaté chalupě, u rybníka 
nebo řeky. V lepším případě poté z těch-
to „základen“ putují více či méně často 
na výlety do blízkého okolí. Podle našeho 
krátkého interního průzkumu ale neexis-
tuje velké množství nadšenců, kteří by se 
vydali s celou rodinou napříč republikou 
za neznámými tuzemskými cíli.

„Chceme si především odpočinout, 
načerpat nové síly do dalšího roku,“ říká 
náhodně oslovená kolemjdoucí střední-
ho věku. Jedním dechem dále dodává, 
že dovolenou mají už několik let naplá-
novanou ve stejném termínu a tráví ji 
s dětmi na chalupě v Jizerských horách.

Válení u vody či na chalupě je jistě jed-
na z možností, jak odpočívat. Ale ne-
smíme zapomínat na nemalou skupinu 
těch, kteří tento způsob odpočinku příliš 
nevyznávají a hledají tzv. aktivní odpoči-
nek. Chtějí cestovat, poznávat stále nová 
a nová místa, zdolávat překážky, potit se, 
mít radost ze zdolání vrcholů. Třeba tímto 
krátkým shrnutí zaujmeme i vás, čtenáře 
DOBNET zpravodaje, a ukážeme nový 
způsob, jak strávit dovolenou.

JAK VYBRAT SPRÁVNÁ MÍSTA?
Pokud chceme cestovat po České re-

publice celý týden nebo dokonce déle, 
je naprosto nezbytné pro úspěch dovo-
lené cestu předem naplánovat. Výbor-
ným průvodcem pro výběr míst, která 
chceme navštívit, je portál na adrese 

www.turisticke-znamky.cz. Po kliknutí 
vlevo na odkaz Turistická známková mís-
ta se nám otevře seznam všech zajíma-
vých míst, která byla do projektu zařa-
zena. Protože míst je opravdu hodně, je 
připraven zajímavý fi ltr pro vyhledávání, 
kde můžeme buď hledat konkrétní místo, 
kategorii místa nebo oblast. Ve výsledku 
hledání máme potom barevně odlišeny 
typy míst podle našeho zájmu. U každého 
místa je zpravidla uvedena aktuální www 
stránka vztahující se přímo ke konkrétní-

mu místu pro získání detailních informací. 
Na každém skutečně navštíveném místě 
můžeme zakoupit za symbolickou cenu 
Turistickou známku, což je kulatá dřevěná 
vypalovaná plaketa, která je suvenýrem 
a zároveň jakýmsi potvrzením o dosažení 
turisticky atraktivního místa.

KDE PŘENOCOVAT?
Kvalita ubytování je přímo úměrná 

ceně. Ze zkušeností doporučujeme hle-
dat ubytování nejdříve na portále, kde 
jsou uvedena Turistická známková místa. 
Téměř každé místo má svoji prezentaci 
na Internetu a mnoho jich doporučuje ve 
své blízkosti vhodné ubytování. Pokud 
by kontakt uveden nebyl, potom se určitě 
vyplatí hledat na www.ubytovny.net. Uby-
tování je příjemně členěno dle regionů 
a je možné provést přímo i rezervaci. Pro 
náročnější se v každém menším městě 
nachází penzion či hotel, kde je zpravidla 
možné ubytovat se i bez rezervace.

NEZAPOMÍNEJTE ODPOČÍVAT!
Každá delší výprava může přinést úska-

lí ve formě „ponorkové nemoci“. Taková 
ponorka přichází třetí až čtvrtý den na 
cestě a je třeba se na ni připravit. Proto 
se vyplatí v polovině týdenního putování 
zařadit odpočinkový den, který se stráví 
skutečným relaxováním na břehu něja-
ké řeky v osamělé přírodě nebo naopak 
v některém venkovním bazénu či aqua-
parku obklopeném množstvím lidí. Kaž-
dému vyhovuje pro odpočinek něco ji-
ného. A další den se opět může vyrazit 
vstříc novým neznámých krásným mís-
tům naší vlasti. (mn)

PĚŠKY, VLAKEM I AUTEM PO TURISTICKÝCH ZNÁMKOVÝCH MÍSTECH

Jestřebické Pokličky, vyhledávaný turistický cíl Autor: Radek Havlíček

Turistické známky Autor: Michal Nešpor
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VÝHERCI SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA

Výhercem týdenního pobytu na Mydláku mimo hlavní sezónu v soutěži 
z čísla 06/2009 se stává Anna Rebcová, Dobřichovice. Gratulujeme!

Hlavním cílem termografi e v oboru sta-
vebnictví je zhodnocení kvality tepelně-
izolačních materiálů a lokalizace míst 
úniku tepelné energie. Nejčastěji mě-
řeným objektem v oboru termovizní di-
agnostiky jsou obvodové pláště budov, 
tepelná propustnost střešních krytin, ne-
těsnosti oken a dveří a vady stavebních 
konstrukcí. Zde lze měření využít jako 
podklad pro projektování nové izolace 
a kontrolu kvality provedených prací při 
kolaudaci. V případě porušené nebo ne-
kvalitní izolace je na snímku jasně patrný 
prostup tepla. Termografi i lze také využít 
jako prostředek, který okamžitě identi-
fi kuje místa s možným výskytem plísní, 
které jsou tvořeny kondenzací vlhkosti.

„Pro maximální efektivitu měření je nut-
né dodržet několik pravidel: měřit jen 
za dostatečného rozdílu vnitřní a ven-
kovní teploty, neměřit při venkovní tep-
lotě pod 0°C, měřit objekt v době, kdy 
je vytápěn, a neměřit za špatných pově-
trnostních podmínek, jelikož by tepelná 
energie vyzařovaná skrze izolaci byla 
ovlivňována vnějšími vlivy,“ říká termo-
vizní technik Jaroslav Kutych, který se 
mimo jiné specializuje na termovizní mě-
ření elektrotechnických zařízení.

V oboru elektrotechniky se termografi e 
stala jedním z nejcennějších diagnos-
tických nástrojů pro prediktivní údržbu. 
Měření se využívá zejména jako nástroj 
pro detekci nežádoucích vlivů a závad. 

Elektrické obvody mohou mít nedokona-
lou konstrukci, může se jednat o přecho-
dové odpory, vady nebo nedostatečnou 
dimenzaci. Všechny tyto tři nežádoucí 
stavy jsou doprovázeny zvýšenou tep-
lotou, která s postupem času narůstá 
a může způsobit nefunkčnost 
zařízení nebo jeho destrukci. 
Termovizní metoda je výrazně 
rychlejší než běžné způsoby mě-
ření. Lze měřit zařízení pracující 
na všech napěťových hladinách. 
Nespornou výhodou je rychlost, 
bezkontaktnost, nedestruktivnost 
a možnost měřit i těžko dostupná místa, 
což výrazně přispívá k plynulosti provo-
zu a obsluha je měřením zatěžována jen 
minimálně nebo vůbec.

Pro termovizní měření obecně platí, že 
mezi měřeným objektem a kamerou nesmí 
být žádná zábrana. Nelze měřit například 
přes sklo, plechové a plastové kryty. Velmi 
výhodnou metodou je provádět měření opa-
kovaně, lze takto odhalit závady již v jejich 
počátečních stádiích. Požáry elektroinsta-
lací mohou mít velmi vážné následky, tato 

metoda výrazně sníží riziko vzniku požáru 
a následné zbytečné vynaložení fi nancí 
na rekonstrukci poškozeného majetku 
a nestabilitu provozu.

Společnost BUSINESS SERVICE 2000, 
s.r.o., byla založena na začátku roku 

2001 s vizí poskytovat komplexní 
služby v oblasti slaboproudých 
a silnoproudých systémů. Dnes 
je činnost organizace rozšíře-
na v rámci dceřiné společnosti 
i o správu velkých administrativ-
ních budov. Termovizní kamery 
jsou využívány nejen při těchto 

všech činnostech, ale stále častěji také 
při individuálních požadavcích běžných 
občanů a organizací při řešení proble-
matiky úspor energií rodinných domů 
a bytů.

Konzultace, dotazy, případně konkrétní 
požadavky na termovizní měření lze pro-
vést buď telefonicky na číslech 251 614 
991 nebo 225 067 905, e-mailem info@
termoviznimereni.cz nebo je možné na-
vštívit prezentaci na Internetu na adrese 
www.termoviznimereni.cz. (mn)

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ PRO DOMY A BYTY
ANEB JAK VYZRÁT NAD TEPELNÝMI ZTRÁTAMI SNADNO, RYCHLE A ÚČINNĚ

Soutěžní otázka:
Jakými šesti základními oblastmi termovizního měření se zabývá společ-
nost BUSINESS SERVICE 2000, s.r.o.? Odpověď lze nalézt na úvodní straně 
www.termoviznimereni.cz.
Své odpovědi zasílejte na adresu soutez@dobnet.cz nebo DOBNET, o.s., Palac-
kého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nejpozději do 20. července 2009. Vylosovaný 
výherce obdrží ZDARMA služby spojené s vytvořením a vyhodnocením 4 termo-
vizních snímků v hodnotě 3000 Kč.

Technik provádějící termovizní měření Autor: J. Jehlár

Termovizní snímek Autor: J. Jehlár

SOUTĚŽ                           O TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

Dříve bylo slyšet o termovizi 
převážně ve zpravodajských po-
řadech v souvislosti s pátráním 
po pohřešovaných osobách v těž-
ko přístupných terénech. Vrtulník 
s termovizní kamerou skutečně 
dokáže odhalit mnohé, co lidské 
oko neumí. Dnes se obor termo-
vizního měření využívá stále častě-
ji i v oblasti občanské vybavenosti, 
hlavně při zateplování panelových 
a rodinných domů.
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SIMPLY CLEVER

S námi bude Vaše podnikání 

výhodnější. Při koupi nového 

vozu Škoda Octavia na 

splátky od ŠkoFINu se totiž 

výše RPSN pohybuje již od 

4,55 %. Jednotlivé splátky 

přitom zahrnují povinné 

ručení a havarijní pojištění 

od České pojišťovny 

s garantovanou výší po 

celou dobu financování. 

Délku splácení si můžete 

zvolit podle svých možností 

v rozmezí od 12 až do 

72 měsíců. Navíc zdarma 

získáte ŠkoFIN Asistenta, 

který Vám kdykoli 

prostřednictvím telefonu 

pomůže při řešení 

případných obtížných situací 

jak v ČR, tak na cestách 

v zahraničí. Nenechte si ujít 

tuto mimořádně výhodnou 

nabídku a navštivte nás co 

nejdříve. Těšíme se na Vás.

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu

Octavia: 4,9–7,7 l/100 km, 130–180 g/km

ZDOKONALÍME I VAŠE PODNIKÁNÍ
RPSN JIŽ OD 4,55 % PŘI KOUPI NOVÉHO VOZU ŠKODA OCTAVIA
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stavební 
práce

 modernizace 
a stavby rodinných 

domů 
projekty topení, vody,  

plynu a staveb
montáž topení,  

vody, plynu 
a kanalizace

Široký sortiment uvedených 
výrobců zakoupíte v naší 
prodejně! 

materiály 
pro topenáře 
a instalatéry

podlahové  
a stěnové 
vytápění

plynové kotle,  
ohřívače vody

krby 
kamna 

krbová kamna  
kachlové 

pece

solární
systémy

kolektory

koupelny

kuchyňské
spotřebiče

sanitární
keramika

regulace
vytápění

vodárny  

čerpadla

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

Prodej denně 7.00–17.00, v sobotu 8.00–12.00

Servis všech zakoupených výrobků!

www.kbterm.cz, kbterm@kbterm.cz

domácí 

infrasauny

JIŽ OD 
20 000 Kč
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I zde by mohla být 

Vaše reklama!

277 001 111
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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 červenci

 Černohorský festival slunce, 17.-18. 7.

 Strážnice (amfi teátr zámek)

 jednodenní vstupenka 280 Kč, permanentka 440 Kč 

 CASTLE GALA CONCERT, 18. 7.

 (Handel, Vivaldi, Bach, Mozart, Dvořák, Tchaikovski) 18.30

 Pražský hrad - bazilika sv. Jiří

 cena vstupenek 1030 Kč / 830 Kč / 630 Kč

 Pacovský polední - vícežánrový festival, 10.-11. 7.

 Pacov - zámecké nádvoří

 denní vstupenka 180 Kč celofestivalová vstupenka 280 Kč 

 Léto hereckých osobností, 14. 7.

 Zdravý nemocný (Vyšehrad - letní scéna) 20.30

 cena vstupenek 420 Kč

 Vyhlídková plavba po Vltavě, 16. 7.

 odplouvá se z přístavu Judita, 10.30

 vstupné 266 Kč, děti 90-140 cm 133 Kč

 Tóny Chodovské tvrze, 29. 7.

 Hudba pro všechny generace (Jitka Zelenková - zpěv,

 Jaroslav Svěcený - housle, Pavel Větrovec - klavír) 20.00

 cena vstupenky 290 Kč, studenti, senioři 190 Kč


