
 

HLAVNÍ TÉMA 
SÍŤOVÁ BEZPEČNOST 
dále: 
• NÁKUPY NA INTERNETU 
• HESLA 
• VÁNOČNÍ ANKETA 
• SMLOUVA O PŘEVZETÍ 

ZODPOVĚDNOSTI 

AKTUALITY 
• AKTUÁLNĚ Z TICKETPRO 

KULTURA 
• PŘEHLED KULTURNÍCH 

AKCÍ NA PROSINEC 
 

ŽHAVÁ NABÍDKA 

Posíláme Vám čertovsky rozpá-
lené novinky v podobě koncertů 
SMASHING PUMPKINS, THE 
CURE, CHRIS REA, MARK 
KNOPFLER, BOBBY McFERRIN, 
ale i divadelních či filmových 
premiér a nejrůznějších akcí.  
A jen co Mikuláš nadělil do pun-
čošky, už je tady čas vánoční. 
Vyberte si z bohaté nabídky 
(nejen) vánočních akcí a potěšte 
sebe i své blízké kulturním 
dárkem z TICKETPRO.********* 
A přesto, že se jaro zdá daleko, 
není tomu tak - 12. prosince v 9 
hodin začíná předprodej na 
PRAŽSKÉ JARO 2008. Tak 
nezapomeňte. (bt) 
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Tak nám po roce opět vklouzl do 
domovů advent. Na mnoha stolech se 
v neděli večer rozhořela už druhá svíčka 
na adventním věnci, leckde zavonělo 
pečené vánoční cukroví… A kdekdo si 
také povzdychl: „Zase mě čekají ty 
strašné davy lidí v obchodech, zase ten 
stres se sháněním dárků.“ Ledaže… 
Ledaže by letos Ježíšek nakupoval na 
Internetu! 
Je tomu již více než deset let, kdy v Čechách 
začal prodávat první internetový obchod, 
předchůdce dnešního obchodu vltava.cz. 
Zpočátku nebyl počet prodejů uskutečněných 
přes Internet nijak výrazný, v posledních 
několika letech však  došlo k zásadnímu 
obratu 

Vážení čtenáři, 
 do konce roku 2007 nám zbývají asi 
dvě desítky dní. Kolem nás se objevily první 
vánoční stromečky zdobící náměstí a 
obchody, naše děti mají za sebou často 
obávané čerty a pro naprostou většinu z nás 
nastává napjatý předvánoční boj s časem. 
Nakupujeme vánoční dárky pro naše blízké, 
v práci doháníme co jsme za posledních 
jedenáct měsíců nezvládli. A to vše se 
podepisuje na nás, na našem chování, 
jednání. A potom přijde onen očekávaný 
Štědrý den a večer usedáme po tom 
prosincovém shonu ke slavnostní večeři. 
Rozbalíme si dárky a často uléháme 
vysílením ke spánku. 
A tak mě napadá, jestli by to nemohlo být 
ten letošní předvánoční čas trochu jinak. 
Třeba nebude napečeno tolik druhů cukroví, 
dárečky pod stromečkem budou jednodušší, 
některé třeba i vlastnoručně vyrobené, 
možná nebude doma tak naklizeno, jako v 
minulých letech. Ale budeme v pohodě. A 
budeme se na ty uspěchané lidičky okolo 
sebe dívat trochu s nadhledem a možná se 
jim budeme někde ve skrytu duše malinko 
potichounku smát.  

Asi každý z nás, kdo používáme 
Internet, se již několikrát setkal s 
problematikou zadání hesla. Říkáte si: 
„Co já tam dám, abych to nezapomněl?“. 
Diskutovat o tom, jak je heslo důležité a 
jaký má význam, je více než nasnadě. 
Hlavní význam hesla, jako nejnižší 
formy zabezpečení čehokoli, je ten, že s 
jeho pomocí provedeme znepřístupnění 
stránek, dokumentů, trezorů, platebních 
karet apod. třetí osobě. 
 

 

JEŽÍŠKU, PŘIBAL MI 
KULTURU… 

Přemýšlíte o vhodném dárku 
pod stromeček?  
Co třeba darovat kulturní 
zážitek. A co takhle připravit 
překvapení a pozvat někoho 
milého na ples, párty, módní 
přehlídku nebo za jinou 
zábavou? 
Nemusíte jezdit po Praze a obíhat 
divadla nebo koncertní síně. Je to 
jednoduché, všechno máte velmi 
blízko. Stačí zajít do kanceláře 
DOBNET, o.s. v Dobřichovicích a 
zrealizovat své představy pro-
střednictvím sítě TICKETPRO. 
            (Pokračování na straně 3) 

MÍT HESLO JEŠTĚ BEZPEČNĚJŠÍ… 

obratu a Internet využívá a také na něm 
nakupuje stále více lidí. Nejlepším 
důkazem je obohacení českého slovníku o 
pojmy používané při nakupování na 
Internetu, jako jsou e-obchod, e-shop 
apod. Podle údajů Českého statistického 
úřadu v roce 2007 používá Internet 45 % 
lidí starších 16 let, 17 % české populace 
starší 16 let již přes Internet alespoň 
jednou nakoupilo. Rychlost, s jakou se 
prodeje na Internetu rozvíjejí, naznačují 
informace od samotných prodejců, dle 
kterých např. vánoční prodeje vloni 
vzrostly oproti roku 2005 o 40 %. 
                     

            (Pokračování na straně 2) 

A protože teď už "jste v pohodě", můžete 
si naplno vychutnat poslední letošní 
prosincové číslo DOBNET zpravodaje, který 
jste právě začali číst. 
Jménem vedení DOBNET, o.s. vám všem 
přeji vše dobré, hodně štěstí, lásky a 
zdraví v novém roce 2008. 

        Michal Nešpor 
        předseda rady DOBNET, o.s. 

(NEJEN) VÁNOČNÍ NÁKUPY NA INTERNETU 

Ano, dobře známý PIN (z angl. zkr. 
Personal Identification Number) je 
také forma hesla, která má svá 
pravidla. 
Asi největším problémem je zvolit správné 
heslo takové, které nikdo snadno, potažmo 
vůbec, neuhádne. Je celkem běžnou praxí, 
že uživatel volí heslo typu (jméno a 
příjmení, jméno psa, jméno synka nebo 
dcerky, apod... ).  
         (Pokračování na straně 3) 
 

 

 



 

Ceny Křišťálové Lupy za rok 2007 v kategorii internetových 
obchodů 
 

1. www.czechcomputer.cz (obchod s elektronikou, zejm. 
výpočetní technikou) 

2. www.alza.cz (obchod s elektronikou, zejm. výpočetní 
technikou) 

3. www.mimibazar.cz (zejm. dětské oblečení, hračky 
apod.) 

4. www.vltavastores.cz (pestrá nabídka zboží, léky 
počínaje a zájezdy konče) 

5. www.mall.cz (pestrá nabídka zboží, hračkami 
počínaje a pneumatikami konče) 

(NEJEN) VÁNOČNÍ NÁKUPY NA INTERNETU 

   (pokračování ze strany 1) 

 

 
 
Stejně jako počet lidí 
schopných a ochotných 
nakupovat na Internetu roste i 
pestrost sortimentu, který 
internetové obchody nabízejí. 
Zatímco v prvních letech na 
Internetu převládaly prodeje 
knih a elektroniky, dnes již 
tímto způsobem pořídíte 
téměř cokoliv – večeří 
počínaje a dovolenou konče. 
Nabídka zahrnuje například i 
„vánoční speciality“, jako jsou 
čerstvý kapr, vánoční pečivo 
či stromeček – to vše můžete dnes 
objednat a zaplatit z pohodlí domova 
a prodejce vám danou věc doručí až 
na váš práh. 
 
Jak na to? 
Jak ale „na to“, pokud s nakupo-
váním na Internetu nemáte proza-
tím žádné zkušenosti? Dobrým 
startem je zvolit si důvěryhodný 
obchod. Zvláště ze začátku se 
vyplatí dát na doporučení někoho 
známého nebo se orientovat dle 
výsledků spotřebitelských anket 
apod. Nedávno byly vyhlášeny např. 
Ceny Křišťálové Lupy za rok 2007, o 
jejichž přidělení mj. i nejlepším 
internetových obchodům hlasovalo 
20 tisíc lidí. (Obchody oceněné 
Křišťálovou Lupou najdete 
v přiložené tabulce.) Pomoct vám 
zorientovat se v nabídce inter-
netových obchodů mohou také www 
stránky, které se zaměřují na 
srovnávání nabídek jednotlivých 
obchodů, jako jsou např. 
www.srovnanicen.cz, 
www.nejlepsiceny.cz apod.jjjjjjjjjjjjjj 
S vyhledáním obchodu, který nabízí 
právě tu věc, kterou sháníte, pomo-
hou klasické vyhledávače a katalogy 
(www.google.cz, , www.seznam.cz 
apod.). A pokud nevíte, jakou 

pozornost pod stromeček pořídit, 
můžete se nechat inspirovat 
obchody, které se specializují na 
nabídku „dárků“ (www.svet-
darku.cz, www.darek.cz a jiné). 
 
Pozor na dodací lhůty 
Podobně jako výběr obchodu má i 
objednávání, placení a dodávání 
zboží při nákupu přes Internet svá 

specifika. Například se vyplatí 
nenechávat nákup na poslední chvíli, 
protože ne všechny obchody mají 
všechno zboží přímo ve skladě, a tak 
dodací lhůty mohou představovat i 
několik týdnů. Zvláště před Vánoci 

je třeba objednat zboží včas, 
protože velmi často obchodníci 
nestačí zboží odesílat zákazníkům a 
mohlo by se stát, že vysněný 
dáreček dostanou vaši blízcí až na 
Tři krále. Na druhou stranu ale 
existují i obchody, které vám 
objednané zboží dodají hned druhý 
den po objednání i během 
předvánočního shonu. Informace, 
jak dlouho bude trvat dodání zboží, 
by vždy měla být uvedena v tzv. 
dodacích podmínkách obchodu. 

Samotné objednání zboží pak 
nejčastěji probíhá prostřednictvím 
formuláře přímo na stránkách 
internetového obchodu, někdy je 
možné zboží objednat též e-mailem 
či telefonicky. 
Podobně jako dodací lhůtu je dobré 
dopředu si najít v dodacích 
podmínkách i informaci, zda k ceně 
samotného zboží bude účtováno tzv. 

přepravné a balné. 
Platbu za zboží bývá 
možné provést buď 
předem (bankovním 
převodem, složenkou, 
kreditní či elektro-
nickou platební 
kartou), anebo po 
převzetí zboží (na 
dobírku, případně na 
splátky či leasing, 
některé internetové 
obchody poskytují i 
půjčky). Samotná 
doprava zboží pak 

bývá zajišťována nejčastěji Českou 
poštou nebo konkurenčními 
kurýrními službami, např. PPL či 
DPD, případně vlastními silami 
prodejce apod. Některé obchody 
umožňují, aby si zákazník přímo 
stanovil hodinu, kdy mu bude zboží 
na udanou adresu dodáno, jiné 
obchody zákazníka informují pouze 
o okamžiku předání zboží dopravci. 
Jednou z možností převzetí zboží 
bývá i osobní návštěva v kamenném 
obchodě prodejce – zboží objednané 
přes internet (byť vyzvednuté 
osobně) přitom bývá leckdy levnější 
než při nákupu přímo v kamenném 
obchodě. 
 
Možnosti a podmínky reklamace 
A co když dodané zboží nebude 
v pořádku? Právo takové zboží 
reklamovat je v tomto případě 
stejné, jako kdyby bylo zboží 
koupeno v kamenném obchodě. Při 
nákupech přes Internet lze navíc 
využít zvláštního práva na 
odstoupení od smlouvy bez udání 
důvodu do 14 dnů od dodání zboží. 
Podmínkou je, že daná věc bude 
vrácena nepoužitá a v původním, 
neponičeném obalu.                (ko) 
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Představte si, že Vaše jméno je Karel 
Novák. Když pomyslně odstraním ze 
jména a příjmení českou diakritiku a 
spojím obě slova dohromady vznikne 
"karelnovak". Nyní tento výraz 
přeměním pomocí klávesnice mobil-
ního telefonu na tento tvar 
"5273566825". Na první pohled nic 
neříkající sada číslic, která zdánlivě 
nemá smysl.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 
Oblíbená knížka, například její úvodní 
věta. Pamatuji si z dětství knížku "Jak 
šlo vejce na houby", jejíž první věta 
byla: "To bylo tu sobotu, co naše Káča 
dlouho spala". Vezmu-li první písmeno 
z každého slova a dostanu 
"TbtscnKds", a vezmu-li poslední 
písmena ze slov, dostanu 
"oouuoeaoa". Pokud nikdo nezná tuto 
větu a nezná klíč, nemůže absolutně 
nikdy zjistit smysl tohoto hesla. 
Stejným způsobem si mohu pomoci s 
oblíbeným rčením, příslovím, textem 
oblíbené písně, atd.  

Výbornou pomůckou při sestavení 
hesla může být také nahrazování 
znaků čísly a naopak. Například se 
rozhodnu nahradit všechny písmena 
"b" číslem "8"  a všechny písmena  "a"  
číslem  "2", vezmu slovo "babajaga" a 
dostanu "8282j2g2".  

Další pomůcka může být sestavení 
slova nebo věty pozpátku. Například 
slovo "popokatepetl" pozpátku 
napsané vypadá takto "ltepetakopop".  
V několika příkladech jsem Vám 
nastínil pomůcky pro tvorbu hesel. 
Pamatujte si, že čím lepší heslo tím 
jsou soukromé informace ve větším 
bezpečí. 

Osvědčené rady 
• Nikdy své heslo nikomu 

nesdělujte, ani rodinným 
příslušníkům. 

• Heslo si často měňte. 
• Zvolte heslo o minimálním 

počtu 8 znaků, používejte jak 
písmena, číslice tak i speciální 
znaky. 

• Nepoužívejte v hesle mezery a 
tabulátory pouze viditelné 
znaky. 

• Nikdy si své heslo nikam 
nezapisujte. 
 

 

 
 
Nikdy si heslo nikam nezapisujte, do 
peněženky, na plochu PC, do šuplíku, 
neposílejte heslo e-mailem, 
maximálně si zapište návod k jeho 
sestavení, ale tak, abyste jej dokázali 
sestavit pouze vy.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
 
V aplikacích jako jsou internetové 
bankovnictví apod., si heslo často 
měňte. Nepoužívejte všude stejné 
heslo, raději jich mějte více a střídejte 
je. Podle choulostivosti zaheslovaných 
dat volte více či méně náročné heslo. 
Nikdy nepoužívejte k sestavení hesla 
snadno dedukovatelná slova a jména.  
Zvolte heslo o minimálním počtu 8 
znaků, používejte jak písmena, číslice 
tak i speciální znaky. Vyvarujte se 
smysluplným slovům a různým 
osobním číslům jako je datum 
narození, číslo OP nebo pasu, rodné 
číslo, apod.  
 
Určitě není nutné vymýšlet žádnou 
složitou šifru, která Vás nakonec tak 
zmate, že jí zapomenete. Je nutné 
vymyslet efektivní mnemotechnickou 
pomůcku, aby se i pro Vás stala 
tvorba hesla výzvou, ne-li příjemnou 
zábavou.                                    (br) 
 

MÍT HESLO JEŠTĚ BEZPEČNĚJŠÍ (pokračování ze strany 1) 

 
Musíme si uvědomit, že potencionální 
útočník všechny tyto údaje snadno 
zjistí. Potom už stačí použít vhodné 
kombinace k dosažení cíle a problém 
je na světě.VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
 
Jak heslo vytvořit?nnnnnnnnnnnnnn 
Pokusím se nyní trochu nastínit, jak 
postupovat při tvorbě hesla, aby bylo 
alespoň trochu bezpečné. Dobré heslo 
je také dobré proto, že se dá dobře 
zapamatovat anebo se dá dobře 
zapamatovat návod k jeho sestavení. 
Návodem k sestavení hesla je 
samozřejmě myšlena tzv. „mnemo-
technická pomůcka“, tedy obrazová 
nebo slovní konstrukce sloužící k 
zapamatování hesla.HHHHHHHHHHHH 
Dobré heslo by mělo obsahovat 
minimálně 8 znaků a mělo by být 
sestaveno z písmen i číslic. 
V nejlepším případě může obsahovat 
také speciální znaky jako např. 
(!@#$%^&*/|\.). V následujících 
několika příkladech Vám ukáži, jak lze 
jednoduše a při tom vhodně sestavit 
heslo. 
 
Mobilní telefon - tato hračka, která je 
dnes naprosto běžná součást denního 
života, nám také může pomoci při 
sestavení hesla. Pokud potřebuji 
sestavit číselné heslo je klávesnice 
mobilního telefonu ideální nástroj. 

Pro členy sdružení DOBNET, o.s.: 
Smlouva o převzetí zodpovědnosti  
 
 
Od května letošního roku, kdy došlo 
ke změnám stanov občanského 
sdružení DOBNET a kdy toto znění 
nabylo právní moci registrací na 
Ministerstvu vnitra ČR, je jednou 
z povinností člena sdružení 
podepsat Smlouvu o převzetí 
zodpovědnosti. 
Jak už na tomto místě bylo vysvětleno 
ve zpravodaji č. 4, tato smlouva je 
jakousi dohodou o hmotné 
zodpovědnosti členů sdružení vůči 
občanskému sdružení DOBNET a měla 
by být podepsána jednotlivými členy 
sdružení do konce roku 2007. Pro 
více informací viz link: 
http://www.dobnet.cz/dobnet-
zpravodaj/dobnet-zpravodaj-4-07/. 
Smlouvy o převzetí zodpovědnosti 
jsou připraveny k podepsání 
v kanceláři sdružení DOBNET, 
Palackého 27, Dobřichovice 
v otvíracích hodinách Po 13 -18, St 8 
– 17 a Pa 8 – 12.              (bt) 
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Jsou obecně tři způsoby, jak využít 
nabídku sítě TICKETPRO: 

• http://www.ticketpro.cz – 
objednejte si vstupenky přes 
internet, 

• na stejné internetové adrese 
lze vstupenky zarezervovat a 
v kanceláři DOBNET je 
vyzvednout, 

• zakoupit rovnou v kanceláři 
DOBNET.  

 
Pokud máte představu, co byste rádi 
shlédli či slyšeli - koncert, divadlo 
nebo jinou společenskou akci, 
společně s Vámi hned zjistíme 
dostupnost vstupenek v reálném čase. 
Přes speciální software si sami zvolíte 
dostupné místo v hledišti nebo sále 
tak, jak budete Vy požadovat. 
Pokud nemáte jasnou představu, 
jakou akci vybrat, i to se dá vyřešit 
například dárkovou poukázkou  

 
 
TICKETPRO v hodnotách 300,-, 500,-, 
1000,- a 2000,- Kč. 
Tuto poukázku lze zakoupit na 
Internetu nebo v pražských 
prodejnách TICKETPRO. V kanceláři 
DOBNET Vám tuto poukázku 
vyměníme za Vámi vybrané vstupenky 
z nabídky této společnosti. 
Jen jedno upozornění – v naší 
kanceláři se zatím nedá platit za 
vstupenky bezhotovostně.            (bt) 
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JEŽÍŠKU, PŘIBAL MI KULTURU…  (pokračování ze strany 1) 



 

ZA KULTUROU 
v prosinci 
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ 

12.12. 
Řevnice - koncert Kaprova kvarteta ke 
130. výročí úmrtí houslisty Jana 
Šedivého, od 19:00, sál Zámečku 
13.12. 
Dobřichovice - cestovatelská beseda s 
promítáním o PERU, od 19:00, Fűrstův 
sál 
14.12. 
Černošice - Koncert JOLLY 
JOKER+PBU, od 20:30, Club kino 

15.12. 
Černošice  - Adventní trhy, od 8:00, 
Karlštejnská ulice 
Černošice  - koncert TIMUDEJ a 
PRAGUE SKA CONSPIRACY, od 20:30, 
Club kino 
Řevnice - vánoční setkání spojené 
s nákupem vánočního zboží, od 9:00, 
náměstí 
Zadní Třebaň - předvánoční posezení 
mj. se souborem Notičky a řevnickými 
ochotníky (17:00 hra Blbec k večeři), 
od 15:00, Společenský dům 
Karlštejn  - Vánoční posezení s dů-
chodci, od 16:00, U Janů 
Karlštejn - vánoční koledování s 
divadelní společností KŘOVÍ z Líšnice 
a dětmi ze ZŠ v Litni, od 14:00, 
náměstí 
16.12. 
Lety - Zlatá neděle pořádaná MŠ Lety, 
náves  
Dobřichovice -  vánoční jarmark 
s koncertem Rosa Coelli (14:00, velký 
sál zámku) a vystoupením dětí ze ZUŠ 
(15:30), zámek Kolední hry vánoční v 
provedení Divadla Excelsior, od 17:00, 
sál Zámečku 
Černošice - Koncert Ludus Musicus, od 
16.00, kostel Nanebevzetí P. Marie 
Karlštejn - koncert souborů VONIČKA 
a KAPIČKY, od 14:00, náměstí 
17.12. 
Černošice - cestopisná přednáška 
mořeplavce Ivana Orla o cestě kolem 
světa, kterou v roce 1999 uskutečnila 
replika lodi Victoria, od 20:00, Club 
kino 

18.12. 
Dobříš - koncert dětské lidové muziky 
Notičky a folkové skupiny Hradišťan: 
Vinšujem Vám, od 19:00, Zrcadlový 
sál zámku  
22.12. 
Dobřichovice - koncert souboru Pražští 
pěvci: Vánoce se zpěvem, od 17:00, 
kostel sv. Judy Tadeáše 
Karlštejn - vánoční betlémská hra 
divadel EXELSIOR z Prahy a TEREZA z 
Křivoklátu, od 14:00, náměstí 
23.12. 
Řevnice - pohádkové odpoledne 
(Divadlo Kotrmelec uvede pohádky 
Čertův švagr a O líné Blaženě),  od 
15:00, sál Zámečku 
Karlštejn - Česká mše vánoční J. J. 
Ryby „Hej, mistře“ v podání divadla 
TEREZA, od 14:00, náměstí 
Řevnice - vánoční koncert dětské 
lidové muziky Notičky, od 17:00, 
kostel Sv. Mauritia 
24.12. 
Karlík - Česká mše vánoční J. J. Ryby 
"Hej, mistře" v podání Ludus Musicus, 
od 23:00, kostel 
26.12. 
Lety - turnaj ve stolním tenisu, 
sokolovna 
27.12. 
Karlštejn - vánoční koncert, od 18:00, 
hrad 
31.12. 
Černošice - Silvestrovská rocková 
tancovačka, od 20:00, Club kino 
                (vk), (ko) 
 
 

 

Oslavy adventu začaly první 
prosincovou sobotu v Karlštejně 
rozsvícením vánočního stromečku 
na náměstí pod hradem. 
V celoodpoledním programu 
vyhrávala country skupina 
Kapičky, staropražská kapela 
Třehusk, zazpíval liteňský 
chrámový sbor i děti z místní 
školy. V neděli pak přišel za dětmi 
Mikuláš, zazpíval černošický sbor 
Chorus Angelus.  
V sobotu 8. prosince  se v podhradí od 
14.00 představily folklorní soubory 
Klíček a Krušpánek, v neděli pak děti 
z folklorního souboru Modřenec a 
staropražští muzikanti z poberounské 
hudební skupiny Třehusk. 
 
Program je v Karlštejně připraven na 
každé sobotní i nedělní odpoledne 
v prosinci. O dalších víkendech se 
návštěvníci mohou těšit na valašský 
soubor Vonička, divadelní společnost 
Křoví z Líšnice, divadla Exelsior 
z Prahy a Tereza z Křivoklátu či děti ze 
základní školy v Litni. Vrcholem celého 
seriálu adventních vystoupení bude 
Rybova České mše vánoční, kterou 
v neděli 23. prosince uvedou umělci 
z Černošic a okolí pod vedením Květy 
Hurťákové.     
    

Tradičním ohňostrojem byl zahájen 1. prosince 
v Dobřichovicích adventní čas. Foto T. Ostatnický 

 

ADVENT V KARLŠTEJNĚ ZAČAL ROZSVÍCENÍM STROMEČKU 

 
Do posledního letošního čísla 
zpravodaje jsme připravili anketu na 
téma Vánoce a Internet. Třeba se 
necháte inspirovat tím, jak vánoční 
čas a přípravy kolem Vánoc prožívají 
jiní… 
 
(Na následující otázky dobrovolně ☺ 
odpověděli oslovení členové sdružení 
DOBNET, o.s.) 
1. Ovlivňuje Vás předvánoční 
nákupní šílenství, nebo nerušeně 
vychutnáváte adventní čas a 
vánoční přípravy přenecháváte na 
druhých? 
2. Jak je to s dárky? Využíváte 
internetových obchodů? 
3. Jsou lidé, kteří by Vánoce 
nejraději zrušili. Patříte mezi ně? 
                  (Pokračování na straně 5) 

 

VÁNOČNÍ ANKETA  

  
 
Speciálně pro Karlštejnský advent 
uvaří místní podnikatel Jiří Chyba 
várku svého tmavého piva Karlíček, 
návštěvníci si budou moci odvézt 
svatomartinské karlštejnské víno. 
K dostání budou perníčky, vánoční 
figurky či věnce, pečivo z vyhlášené 
pekárny U Pecků a samozřejmě i jiné 
dobroty. Sváteční hosté si mohou 
prohlédnout unikátní Muzeum 
betlémů, kde je k vidění například 
pohyblivý Královský betlém nebo 
jesličky Václava Havla.           (mif) 

 



 

 

 
 
VÁNOČNÍ ANKETA 
(pokračování ze strany 4) 
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Zdeněk Brož, Dobřichovice 
1. Na vánočních přípravách se podílím 
spíše méně. Má manželka je v 
záležitostech vánočních příprav velice 
sběhlá, zkušená a pracovitá, a tak 
jsem pouze vykonavatelem příkazů, 
nosičem nákupů, instaluji vánoční 
stromek a koordinuji návštěvy dětí, 
vnuků a přátel a podobné drobnosti.  
 
2. Narozdíl od manželky je pro mě 
nakupování dárků noční můra, 
neumím si ho v předstihu naplánovat 
a to mi adventní čas kazí. 
Samozřejmě se bezpodílově finančně 
podílím na tom nákupním šílenství.     
Internetové obchody jsem dosud 
využil na zakoupení pračky/sušičky, 
počítačového softwaru, počítačových 
her pro vnuka a turistického zájezdu. 
Vyhýbám se ale všemu, co mi 
každodenně nabízí e-mailový spam.    
 
3. Naše rodina nepatří mezi ty, co by 
Vánoce chtěly zrušit nebo je 
bojkotovat odjezdem do teplých 
krajin. Každoročně se z nich ale 
vzpamatováváme při silvestrovském 
lyžování a tam se začínáme těšit na 
Velikonoce.   
Na závěr chceme DOBNETu a jeho 
Zpravodaji poděkovat za služby a 
popřát všem klidné prožití vánočních 
svátků a zejména pak, aby DOBNET v 
adventním čase ani jednou 
„nekleknul" a my si mohli v klidu 
vyměňovat vánoční fotografie. 
 
 
 

    
    
   

Šárka Mitterwaldová, Lety 
Nevím, čím to je, ale mě vánoční 
nálada pravidelně přepadá už v 
srpnu!!! Začínám přemýšlet o dárcích 
a začínám se těšit na to, že si to doma 
zase krásně vyzdobím, budu si 
pouštět koledy a užívat si klidu a 
pohody s bílou nadílkou za okny. Pak 
ta euforie na pár týdnů poleví a v 
listopadu začínám psát seznamy, co 
všechno a kdy musím stihnout — kdy 
co koupit, kdy co upéct, uklidit, 
musím nakoupit spoustu serepetiček 
na to, abych vlastnoručně vyrobila 
vánoční přání, protože ta posílaná 
smskou se mi příčí.   

 Darina Květoňová, Lety 
Jsem zrovna na Internetu a nakupuji 
vánoční dárky, takže na předposlední 
otázku jednoznačně odpovídám ANO - 
využívám nakupování v internetových 
obchodech. Mám to zhruba půl na půl 
s kamenným obchodem. 
Vánoční přípravy kromě úklidu dělám 
sama a navíc mě baví — adventní 
věnec bych si nikdy nekoupila, vždy si 
ho udělám sama. A výzdobu taky 
dělám moc ráda, navíc s dětmi 
kreslíme vánoční obrázky na sklo a 
pečeme, takže se kromě tatínka /:-)/ 
do vánočních příprav zapojíme celá 
rodina.  
Vánoce bych nerušila — mám je moc 
ráda. 
    

 Pak každý večer odškrtávám a 
děsím se toho, co jsem zase 
neudělala a na co jsem si 
vzpomněla, že jsem ještě měla 
udělat. Taky mám každý rok 
zrasované ruce od výroby asi pěti 
adventních věnců, které mi tu pak 
dělají radost občas až do Velikonoc. 
Práce na přípravách máme doma 
spravedlivě rozdělené, manžel musí 
obstarat vánoční jedličku, na Štědrý 
den ji zasadit do stojanu tak, aby 
tam vydržela do Tří králů, a taky 
koupit a nechat vykuchat kapra. Ale 
teď si vzpomínám, že toho jsem 
poslední dva roky kupovala já. 
Vždycky u kádě brečím otočená k ní 
zády, protože se na to nesnáším 
koukat. Pak mi taky vadí, jak se mi 
ta chudák ryba mrská pod nožem, 
když ji porcuji. Každý rok si slibuji, 
že příště to URČITĚ nechám na 
manželovi... 
A pak nákup všech dárků - ten je 
samozřejmě taky na mně a se 3-4 
dětmi bez hlídání to občas vyžaduje 
velkou dávku kreativity a 
improvizace, aby mi to prošlo. 
Naštěstí tu máme oblíbený Internet, 
který mi ulehčil občas zoufalou 
situaci, jen pak musím vymýšlet a 
maskovat, proč se ten balíček 
nemůže otevřít hned, jak dorazíme 
z pošty domů. Pak si na týden ode 
všeho odpočinu, protože po Mikuláši 
už léta odjíždíme na první týdenní 
lyžovačku. Ale běda když se vrátíme 
- všude v tom krásně naklizeném 
domečku (protože tam byla v naší 
nepřítomnosti paní na úklid) se válí 
propocené termoprádlo, špinavé 
oteplováky, papírky od různých 
laskominek, jen aby děti vydržely 
cestu autem ... Tak mám z toho 
hned depku a začínám znova. Taky 
musím dopéct a naplnit cukroví, 2 
hodiny se vztekat u vosích hnízd, 
která jak na potvoru nejdou vyklopit 
z formičky (vždyť jsem ji správně 
vysypala cukrem!). Těsně před 
Štědrým dnem se už hroutím, 
protože jsem 3 noci za sebou do 2 
hodin ráno balila dárky. A pak to 
přijde — 24. jezdíme hrozně rádi ke 
kamarádům krmit zvířátka a 
vracíme se odpoledne. Kapr je 
obalený, polévka hotová, salát taky, 
tak teď tomu jen dát formu, hezky 
se obléknout a Štědrý večer může 
začít. Pokud nikomu nezaskočí kost, 
naženeme děti nahoru a nastane 
logistický oříšek — uklidit aspoň 
trochu kuchyň, nanosit pod stromek 
dárky a nechat zazvonit Ježíška a 
při tom všem být s dětmi, aby to 
neprokoukly…  
Nějak se nám to stále nedaří, ale 
letos už víme, jak na to :o))) Už se 
zase těším na ty rozzářené dětské 
oči a že my jich máme! 
No, každoročně si říkám, že letošní 
advent a vánoce si užiji opravdu v 
klidu a bez stresu, tak že by letos? 
Ale Vánoce ať se určitě neruší!!! (bt) 
 

Roman Brunclík, Řevnice 
Odmítám se nechat ovlivnit nákupním 
šílenstvím. Z většího množství lidí na 
jednom místě mám vždy úzkost, v 
obchodech dvojnásobnou. Stromek a 
kapra nicméně obstarávám, ale to mi 
nevadí, protože to má alespoň 
částečně šmak pravých Vánoc. 
Nejnutnější dárky většinou obstarám 
přes Internet, klíčová se v tomto 
směru jeví spolupráce mého souseda 
(už jsme sehraní), ke kterému si 
dárky nechávám posílat, protože při 
mé smůle je jinak pošťačka přinese 
vždy, když je manželka doma.  
Vánoce bych nerušil, ty jsou v tom 
nevinně. Zrušil bych lidi, kteří je z 
nejrůznějších pohnutek kazí. 
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