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DO PAŘÍŽE NA PÁR DNÍ

Možná nějak podobně na vás může za-
působit titulek našeho úvodníku. Předsta-
vit si to jistě dovedete, ale může se to stát 
realitou? Že budete muset spát někde ve 
stanu? Omyl, vážení čtenáři. Za tyto pení-
ze skutečně strávíte 3 dny v Paříži. Pokud 
bychom chtěli být přesnější, tak jeden 
den celý a dva půldny. Pochopitelně to za 
tyto peníze nebude letadlem – ale více už 
prozrazovat nebudeme, začtěte se.

Prozradíme snad pouze skutečnost, že 
jsme pro vás reálně vyzkoušeli několika-
denní návštěvu francouzského hlavního 
města a pokusili jsme se vypátrat před 
cestou, v průběhu cesty i po návratu ma-
ximální množství informací, abyste za mi-
nimálních nákladů, úsilí a starostí měli co 

nejzajímavější zážitek. Jsme přesvědčeni, 
že informace uvedené na dalších stra-
nách vás vyprovokují nejen k návštěvě 
Paříže, ale obecně k oblibě tohoto způ-
sobu cestování, kde vám nikdo nediktuje, 
co musíte navštívit.

Pokusíme se v krátké době tyto infor-
mace zveřejnit i v elektronické podobě na 
internetu, kde bude možné psát komen-
táře, nápady, příspěvky. Také věříme, že 
se mezi čtenáři DOBNET zpravodaje na-
jdou i tací, kteří by chtěli zveřejnit ucelené 
informace z podobných cest po světě, 
a podaří se nám společně spustit velmi 
zajímavý informační portál s rubrikou za-
měřenou na cestování.

Příjemné čtení! Michal Nešpor

Vzpomínáte na známou scénku Felixe Holzmanna, kde říká: „Představ-
te si rádio, japonský, digitální, za padesát korun!“ „A kde?“ ptá se jeho 
kolega komik. „No nikde! Říkám, představte si to!“ odpovídá Holzmann. 

více na stranách        až         7 11ZA 6500 KORUN

SOUTĚŽ O CENY  
Máte chuť zaspor-

tovat si zcela zdar-
ma v areálu moder-
ního sportovního 
komplexu Olympia 
Wellness ve Všeno-
rech? Můžete!  Sta-
čí jen málo: poslat 
odpovědi na dvě otázky.

VAŠE REAKCE  
V nové rubrice bu-

deme zveřejňovat 
vaše názory a reak-
ce na články našeho 
zpravodaje. Může-
te nám i posílat tipy 
na to, co vás zajímá 

nebo pálí.

HORKÉ TIPY Z TICKETPRO
Nevlídné počasí 

neláká do přírody, a 
proto vám nabízíme 
návštěvu kulturní či 
společenské akce.

ROZHOVOR 
Čarodějné povídání 

s Petrou Černockou, 
a to nejen na téma 
Saxana. Dozvíte se, 
jak se správně vyladit 
a odbourávat stres.

 

ZÁMEK ZBIROH
Až se zlepší počasí, je 
dobré mít v zásobě tip 
na příjemně strávené 
odpoledne. To vám 
může nabídnout výlet 
do města a na zámek 
Zbiroh.

Z DOBNETU 
Důležité informace 

o řešení problému při-
pojení naší sítě v Řev-
nicích a užitečné rady, 
jak lze upravit placení 
faktur. 
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Eiffelova věž v Paříži, dokončena v roce 1889
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Z REGIONU

LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

Zahradní železnice ve Svinařích

UDÁLOSTI V REGIONU
Pravidelná rubrika událostí a zajímavostí našeho re-

gionu...

ZAHRADNÍ ŽELEZNICE VE SVINAŘÍCH
V sobotu 27. září byly pro malé i velké zájemce připraveny 

jízdy zahradním (důlním) vláčkem s rozchodem 450 mm na 
pozemku v těsné blízkosti svinařského zámeckého parku. 
Z areálu zahradní železnice byl v tento den přístupný k volné 
prohlídce i zámecký park, který v současnosti prochází celko-
vou rekonstrukcí. Více informací o zahradní důlní železnici ve 
Svinařích najdete na www.zzs.estranky.cz.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN V OSOVĚ
K 1. říjnu 2008 vydalo zastupitelstvo obce Osov nový územní 

plán. Závazná část územně plánovací dokumentace obsahuje 
opravený návrh územního plánu z dubna tohoto roku. Územní 
plán je k nahlédnutí na obecním úřadě.

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ V LETECH
V sobotu 8. listopadu se jako tradičně uskuteční na letovské 

návsi Martinské posvícení se zabijačkou a hudbou. Akce začne 
ve 13.45 hod.

SPORTOVNÍ AREÁL NA OSTROVĚ V ZADNÍ TŘEBANI
Zastupitelstvo v Zadní Třebani odsouhlasilo poskytnutí pod-

pory organizaci TJ Ostrovan Zadní Třebaň k získání dotace 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za účelem re-
alizace sportovního areálu. Před uzavřením je smlouva s TJ 
o pronájmu pozemků p.č. 1819/7 a 1819/8, a to od listopadu 
2008 do prosince 2025 za symbolickou 1 Kč ročně. Zastupi-
telstvo též souhlasilo s realizací výstavby Sportovního areálu 
s garancí fi nančních prostředků nad rámec dotace a po kolau-
daci na jeho provoz. 

UZÁVĚRKA ULIC V ŘEVNICÍCH
Městský úřad Řevnice oznamuje, že od 42. týdne tohoto roku 

byla zahájena rekonstrukce Palackého náměstí a ulice Beroun-
ské. Stavba bude probíhat do 50. týdne včetně. Zhotovitelem 
stavby je SSŽ, a.s., Praha 5. Objízdné trasy pro dopravu do lo-
kality „za vodou“ budou značeny po místních komunikacích. 

Ve směru „za vodou“ vede objížďka z ul. Komenského, dále 
Herrmannovou, Na Stránku a dále přes lávku „za vodou“. 
V opačném směru vede přes lávku, ulicí Na Stránce a dále 
Žižkovou zpět na ulici Komenského. Ke starému nádraží bude 
možný omezený vjezd ve směru od nádraží.

Dodavatel stavby umožní v případě nutnosti vjezd na staveniš-
tě vozidlům záchranné služby, hasičům a pohotovostním služ-
bám. Průchod pěších osob staveništěm bude možný trvale.

POSKYTOVÁNÍ ŘEVNICKÉ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
OKOLNÍM OBCÍM

Město Řevnice jako zřizovatel Pečovatelské služby poskytuje 
již několik let pečovatelskou službu nejen pro samotné Řevni-
ce, ale i pro okolní obce. Tyto náklady se každým rokem zvyšují 
a zatěžují  rozpočet města. Za rok 2008 se tyto náklady vyšpl-
hají na částku cca 400 000 Kč. 

V současné době poskytuje město služby 185 občanům, z toho 
104 občanů je právě z okolních obcí. Na tyto služby získává měs-
to dotace od Středočeského kraje, ale přesto rozdíl mezi příjmy 
a výdaji činí částku 691 032 Kč, z čehož částka 302 559,96 Kč 
je hrazena za občany Řevnic a zbývající částku hradí město za 
občany  okolních  obcí. Proto město vstoupilo do jednání s okol-
ními obcemi ohledně uzavření Smluv o poskytování pečovatelské 
služby v obci, kdy předložilo podrobný rozpočet nákladů, seznam 
občanů té které obce, kterým poskytuje služby, a Smlouvu o po-
skytování pečovatelské služby v obci. Osloveny byly následující 
obce: Dobřichovice, Lety, Všenory, Mníšek pod Brdy, Kytín, Čiso-
vice, Zahořany, Líšnice, Zadní Třebaň, Jíloviště a Černolice.

VÝSLEDKY KRAJSKÝCH VOLEB
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů, jež se konaly ve dnech 

17. - 18. října, viz tabulka. Volební účast ve Středočeském kraji 
byla 42,15 %.

WINTER TRANS BRDY V LETECH
V sobotu 15. listopadu se bude konat zimní obdoba letního 

cyklistického maratonu: závod Winter Trans Brdy dlouhý 44 km. 
Zázemí, start i cíl závodu je umístěno do prostor u sokolovny 
v Letech. Více informací o přihláškách, startovném a vlastní trase 
najdete na www.transbrdy.cz, http://maratony.sportbusiness.cz.

PŘES 650 DĚTÍ V ZŠ V ČERNOŠICÍCH
Počet žáků v základní škole v Černošicích přesáhl číslo 650 

dětí. V letošním roce byly opět otevřeny čtyři první třídy, které 
mají dohromady 78 dětí. Škola proto musela otevřít o jednu tří-
du víc, disponuje tedy třiceti třídami s průměrem přes 21 žáků 
na třídu. Pro letošní školní rok je zde zaměstnáno 45 pedago-
gů. I školní družina je schopna zvládnout nárůst počtu žáků.

Již teď se však chystají nové aktivity. Pro následující školní 
rok se připravuje k otevření sportovní třída a  velký důraz bude 
kladen na rozvíjení ekologického povědomí žáků. (bt)Trans Brdy v dětském podání

Kandidující strana Počet
mandátů

v %číslo název
48 Česká strana sociálně demokratická 26 40.00
47 Občanská demokratická strana 25 38.46
1 Komunistická strana Čech a Moravy 10 15.38
9 Nezávislí starostové pro kraj 4 6.15
Celkem 65 100.00
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Z KULTURY

HORKÉ TIPY Z TICKETPRO

O2 SÁZAVAFEST PODZIMNÍ vás při-

vítá 8. 11. v pražské Incheba Areně.

Skupina MIG 21 vyrazila na Velké eko-

logické turné. Jednou z jejích zastávek 

bude 10. 11. i pražská Lucerna.

Do Prahy se opět vrací festival 

ELECTRONIC BEATS, který přinese 

atraktivní hudební vystoupení v žánrech, 

jako je elektro-pop, disko či ambient. Již 

14. 11. ve Veletržním paláci v Praze.

Na turné je i skupina CHINASKI a vy 

máte jedinečnou příležitost soutěžit o je-

jich trička, cd, dvd a vstupenky na praž-

ský koncert 20. 11. v pražské Incheba 

Areně 20 hod.

Jedinečný koncert největšího světové-

ho tenora současnosti JÓSE CARRE-

ZA KULTUROU V ŘÍJNU

Vyberte si ze spousty kulturních 
či společenských akcí, které jsou 
pro vás připraveny v nabídce TI-
CKETPRO! Vstupenky na všechny 
uvedené akce lze zakoupit v kance-
láři občanského sdružení DOBNET 
v Palackého ulici v Dobřichovicích.

Pátek 7. 11.  

Černošice Divadelní 
představení klasické 
hry N. V. Gogola  Že-

nitba v podání pražského Di-
vadla na baterky, Club kino,  
19.30 hod.  

Sobota 8. 11. 

Dobřichovice Koncert 
Martha @ Tena Elef-
terriadu, Fürstův sál, 

20 hod.

Černošice Hudeb-
ní vystoupení veselé 
party, která si říká Dyk 

je to jedno, Club kino, 20.30 
hod.

Karlštejn Komedie v 
podání ochotnického 
souboru z Horšovské-

ho Týna, divadelní sál v re-
stauraci U Janů, 15.30 a 19.30 
hod.

Neděle 9. 11.  

Dobřichovice  Autorské 
čtení Ludvíka Vaculíka: 
Dřevěná mysl, pro-

gram doprovází soubor Ludus 
Musicus: Polepšené písničky, 
Fürstův sál, 16 hod.

Středa 12. 11. 

Černošice  Vystoupe-
ní známé skupiny Če-
chomor, vstup 300 Kč, 

Club kino, 20.30 hod.

Pátek 14. 11. 

Černošice  Koncert 
skupin Lokomotiva 
Planet a Menhir a De-

ligent, Club kino, 20.30 hod.

Sobota 15. 11.

Řevnice  V rámci fes-
tivalu Podblanický 
hudební podzim vy-

stoupí Pražský barokní soubor 
pod vedením Vojtěcha Jouzy,  
kostel sv. Mořice, 19 hod.

Pátek 21. 11. 
Černošice  Koncert 
plzeňské rock´n´rollové 
skupiny Mandrage, 

jako předjezdec zahraje ús-
tecká divno rocková skupina 
Sníh na schodišti, Club kino, 
od 20.30 hod.

Sobota 22. 11. 
Černošice Koncert 
karlštejnské country 
kapely Kapičky při pří-

ležitosti jejího 25. výročí zalo-
žení, Club kino, 20.30 hod.

Neděle 23. 11. 

Černošice  Slavnostní 
premiéra představení 
Západovka černo-

šického divadelního souboru 
Samé vody, Club kino, 20.30 
hod.

Sobota 29. 11. 

Dobřichovice Tra-
diční adventní trhy, 
živý betlém, pro-

gram: v 15 hod. divadél-
ko Hračka zahraje pásmo 
koled, pohádek a soutěží 
pro děti Hej, hej, kole-
da!, v 16.45 ohňová show, 
v 17.10 slavnostní ohňo-
stroj, od 20 hod. 13. Mos-
tový ples v hale Bios

Neděle 30. 11. 

Dobřichovice Dět-
ské představení 
Popelka zahraje di-

vadlo Evy Hruškové a Jana 
Přeučila, aula základní 
školy, 15 hod.

Karlštejn Slavnostní 
bohoslužba při pří-
ležitosti 630. výročí 

úmrtí císaře Karla IV. do-
provázená zpěvy souboru 
Ludus Musicus: LA MESSE 
DE TOURNAI a ADVENTNÍ 
PÍSNĚ, Kaple sv. Mikuláše, 
14 hod.

Černošice Předsta-
vení domácího di-
vadelního souboru 

Samé vody s názvem Im-
provizace č. 6, Club kino, 
20.30 hod.  

Řevnice Vánoční 
trhy, náměstí Jiřího z 
Poděbrad, od 9 hod.

Pátek 5. 12. 

Černošice Čertovská 
taneční párty, hraje 
DJ. Rasty a DJ. Syn-

drom, Club kino

Sobota 6. 12. 

Černošice Vánoční 
koncert skupiny Big-
band

Neděle 7. 12. 

Černošice Dětské 
vánoční odpoled-
ne s bohatým pro-

gramem zahrnujícím např. 
Filmové pásmo pohádek, 
Vánoční představení dětí 
z Dětského domova Lety, 
zdobení perníčků pro ma-
minky s dětmi, od 14 hod.

Výstavy

Dobřichovice  Od 
16. 11. do 7. 12.  pro-
dejní výstava suše-

ných vazeb: Adventní a vánoč-
ní inspirace, vystavuje Martina 
Dvořáková, Fürstův sál.

Skalka  Od 2. 11. do 
16. 11. výstava vítěz-
ných fotografi í z celo-

státní soutěže ČSOP, Lesů ČR 
a MŠMT: Pohledy do přírody, 
ke shlédnutí o sobotách a 
o nedělích, v jiných dnech 
po tel. domluvě na tel č. 
732 931 219 (Iva Urbanová)

MIG 21

RASE a hluboký kulturní zážitek v před-

vánoční atmosféře romantické Prahy, to 

vše 15. 12. v Praze.

Skupina DEPECHE MODE bude mít 

v Praze koncert 25. 6. 2009, ale vy máte 

možnost vidět ji i o tři dny dříve 22. 6. 

2009 v Bratislavě. Vstupenky na oba 

koncerty jsou již v prodeji. Doporučuji, 

neváhejte s jejich nákupem.

Soutěžte o skvělé ceny či šetřete a vyu-

žívejte slev v rámci Ticketpro klubu. Další 

informace na www.ticketpro.cz (bt)
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ROZHOVOR

Neměla jste někdy pocit, že Saxany 
je už hodně a spojování čarodějnice, i 
když velmi sympatické, s vaší osobou 
už je příliš?

Z mého pohledu to je poněkud ohraná 
písnička, ale pro novináře je to lákavá 
možnost, jak za čerstva připomenout, 
a to i naprostým ignorantům, o koho se 
jedná. Obávám se, že normálnímu čtená-
ři se toto téma také už zajídá. Ale nejvíc 
mě mrzí, že si někteří mohou myslet, že je 
to moje oblíbená parketa, na kterou jsem 
náležitě pyšná, a tak o ní mluvím stále 
dokola. Ale abychom si rozuměli, já mám 
ten fi lm moc ráda, jsem za něj vděčná, 
protože to byla moje největší fi lmová pří-
ležitost. Nakonec mohu být ráda, že jsem 
vedena jako oblíbená česká čarodějnice, 
protože třeba paní Drbohlavová, která 
hrála v Dívce na koštěti učitelku, je zřej-
mě zařazena jako oblíbený český králík.

„DOBŘE SI VYBALANCOVAT ŽIVOT“

Zpěvačka, herečka, moderátorka. Možná ani nevíte, že vystudovala 
operní zpěv a hru na klavír na pražské konzervatoři, ale pak se objevila ve 
skupině Pastýři, odkud pochází její první a nejznámější písnička Ovečka.

Dokáže si sama ze sebe udělat legraci a humorem odlehčit i vážnější 
téma. Své životní moudro a postoj k životu hledá a nachází v přírodě. 
Stres a starosti si nenechává přerůst přes hlavu. 

V listopadu 2006 vydala Petra Černocká nové, převážně autorské CD 
SOUHVĚZDÍ STŘELCE. Začátkem příštího roku bude mít svou premiéru 
volné pokračování stále oblíbené Dívky na koštěti s názvem Saxana – 
Veletrh strašidel.

ČARODĚJNÉ POVÍDÁNÍ S PETROU ČERNOCKOU

Převlékáte se s oblibou na „Čaroděj-
nice“ nebo „Halloweeny“ za čaroděj-
nici a užíváte si ten blažený a osvo-
bozující pocit, kdy je možné odhodit 
starosti, které má Petra Černocká?

A víte, že občas pořadatel, který má 

zájem o mé představení pro děti, má 

přání, abych vystoupila v kostýmu Saxa-

ny? To mi po těch letech připadá hod-

ně směšné. Naštěstí kostým ani paruku 

už nevlastním, takže mám dokonalou 

výmluvu. Když ale někde vystupuji na 

„Čarodějnice“ a všichni kolem jsou kos-

týmovaní, ráda se připojím s vlastní verzí 

Saxany, samozřejmě „po letech“. Podiv-

ných hadříků mám doma dost a koště se 

taky vždycky nějaké najde.

V bonusech na DVD Dívka na koštěti 
jste prohlásila, že vlastně tou čarodějnicí 
jste, například ten čarodějnický profi l…

Sice si to nepamatuji, ale to s tím „os-

třejším“ profi lem sedí. Je to dědictví po 

tatínkovi, ten měl nos, za který by se 

žádná čarodějnice nemusela stydět…

Mimochodem – letos v květnu byl 
ze Zadní Třebaně vypraven čarodějný 
vlak nabitý černokněžníky, čarodějni-
cemi a jinými zjeveními tohoto magic-
kého černého řemesla. Nedostala jste 
také pozvánku?

Bohužel nikoli, ale nic není ztraceno, 

třeba mě ještě pozvou. Čarodějnice ni-

kdy do důchodu nechodí. Naopak čím 

starší, tím lepší.

Tehdy se rozdávaly odvary mnohdy 
pochybného původu. Teď je pěkně 
sychravý podzim. Máte nějaké oblí-
bené bylinky na rýmy nebo jiné pod-
zimně-zimní neduhy, případně užíváte 
občas odvar z babského ucha, jinak 
z šalvěje přeslenité?

Šalvěj používám dokonce velmi často, 

když mám chřipku nebo špatné hlasiv-

ky. Vynikající je i třezalka. Ta je snad na 

všechno.

Působíte velmi pohodově, vyrovnaně, 
berete život takový, jaký je, snažíte se 
starat o své fyzické a psychické zdra-
ví. Jak relaxujete po hektickém dni, po 
koncertu nebo natáčení – ať v roli mo-
derátorky Psího života nebo dalšího 
pokračování příběhu Saxany?

Víte, já relaxuji jaksi průběžně. Sna-

žím si organizovat život tak, abych se 

do stresu nedostala. Kolem sebe vidím 

hodně workoholiků, takže se snažím 

jejich řady nerozmnožovat. Je hodně 

dam v mém oboru, které jsou přehnaně 

ambiciózní a pak si stěžují, že mají smů-

lu na chlapy. Já si spíš myslím, že smů-

lu mají muži, kteří se s nimi pokoušejí 

žít. Buď jsou mladí a pohlední a „diva“ 

si je pořizuje spíš jako hračku, se kte-

rou se může pyšnit, nebo jsou starší a 

společensky úspěšní, takže slouží spíš 

jako případná pojistka na stáří. Oboje 

je špatně a nemůže to dlouho fungo-

vat. Umět si život dobře vybalancovat 

je umění, chce to určitou pokoru. Ale 

nemyslete si, ani mně se to vždycky 

nedaří.

Inspiraci hledám u mých koček. Když 

je obzvláště chmurný den, tak se koč-

ky stočí do klubíčka, pěkně se prospí a 

všechno je jim fuk. Když to jde, tak to dě-

lám úplně stejně. A bez výčitek svědomí. 

Taky jsem to neuměla vždycky, na tako-

vém postoji jsem léta pracovala. Zvířata 

totiž vždycky vědí, co je pro ně nejlepší. 

To jen lidi se někdy chovají jako blázni. 

Jestli mohu radit, tak si pořiďte kočičku, 

ona vás už umravní…

Děkuji za rozhovor! (bt)

Petra Černocká Zdrojem fotek je www.petracernocka.cz
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OBLÉHÁNÍ ZÁMKU UŽ JEN VZPOMÍNKOU

Město Zbiroh Zdroj: www.zbiroh.cz

PROČ: Krásný zámek KAM:      Vesnice Zbiroh

JAK TAM: Autem

NA JAK DLOUHO: Delší prohlídka

KDY:        Pondělí až neděle   

ZÁMEK ZBIROH
Původně gotický hrad, dnes no-

vorenesanční zámek Zbiroh nalez-
neme na kopci nad stejnojmenným 
městečkem. Zámek je přístupný 
pro veřejnost od roku 2005 a od 
roku 2008 je otevřena také zámec-
ká krčma. Prohlídka zámku a ná-
vštěva krčmy nabízí příjemně strá-
vené odpoledne. 

HISTORIE ZÁMKU
Podle legendy hrad založil Zbyněk Za-

jíc z Valdeka, který na jednom ze svých 
honů zabloudil a ke spánku se uložil 
právě na zbirožské vyvýšenině. Ráno po 
probuzení nalezl v okolí mnoho jeleních 
parohů. Pán Zbyněk nechal parohy po-
sbírat a rozhodl se na tomto místě po-
stavit hrad. Podle sbírání parohů údajně 
vznikl název Zbiroh.

První písemná zmínka o Zbirohu je 
však uchována z roku 1230. Stavitelem 
byl pravděpodobně Břetislav ze Zbirohu 
z rodu Sulihlavců. Významnými majiteli 
byli například Přemysl Otakar II., krátce 
Karel IV., rod Rožmberků a rod Kolovra-
tů. Ti na něm provedli pozdně gotické 
úpravy. Další přestavbu provedl Rudolf II. 
kolem roku 1609. V 17. století hrad slou-
žil jako vězení pro významné osoby, poz-
ději byl sídlem úředníků. V letech 1869 
– 1870 ho razantně přestavěl berlínský 
architekt August Orth, a to pod záštitou 
barona Strousberga, který zámek koupil. 
Architekt mu vdechl novorenesanční for-
mu. Ve 20. století byl často pronajímán, 
například v letech 1912 – 1928 v něm 
bydlel malíř Alfons Mucha. Ve válečných 
letech byl zámek sídlem štábu SS. A do 
roku 1997 ho využívala také armáda.

ZÁMEK DNES
Zámek je otevřen od roku 2005 pro 

veřejnost. Otevírací doba je od pondě-
lí do neděle (10 až 18 hod.). Prohlídky 
jsou rozděleny na dva okruhy. V prvním 
okruhu se dozvíme vše o historii zám-
ku, prohlédneme si mnoho krásných 
sálů a dalších prostor zámku. Navštíví-
me i Muchův sál, ve kterém namaloval 
své slavné dílo Slovanská epopej. Sou-
částí okruhu je také hradní kaple, která 
je jednou z nejstarších hradních kaplí 
u nás.

Druhý okruh nás provede místnostmi, 
které jsou opředené mnoha tajemstvími. 
Okruhu se také říká Okruh za tajemstvím. 
Navštívíme Ermitáž, kde se údajně ode-
hrávaly tajné rituály nacistických skupin 
SS. Dále uvidíme kobky, které sloužily 

jako vězení. Okruh vede také na hlavní 
věž z počátku 13. století. Opačným pó-
lem je studna, do které se také podívá-
me, je to jedna z nejhlubších studen v re-
publice i ve střední Evropě. Tento okruh 
je fyzicky náročný.

Na zámku také můžeme navštívit krč-
mu, která je zařízena v dobovém duchu. 
Je vybavená keramickým nádobím, pivní-
mi žejdlíky a samozřejmě poháry na víno. 
Obsluha je dobově oděná a interiér krč-
my působí také středověce. Každé pon-
dělí je zde připravena středověká hostina 
s programem, který zahrnuje ochutnávku 
dobových pokrmů, a o zábavu se starají 
kejklíři, muzikanti a tanečnice.

Na zámek se nejlépe dostaneme pří-
mo z vesnice Zbiroh, která leží asi 30 km 
za Berounem. (lk)

Vchod do Koněpruských jeskyní

INFO: www.zamek-zbiroh.cz

Zámecké nádvoří Zdroj: www.zamek-zbiroh.cz Zámek z jihu Zdroj: www.zamek-zbiroh.cz
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Z DOBNETU

AKTUÁLNĚ Z DOBNETu

V ŘEVNICÍCH PO ROCE OPĚT PROBLÉMY
V druhé polovině října se podobně jako vloni opět objevily 

problémy s připojením k naší síti v oblasti budovy základní 
školy v Řevnicích. Problémy nejsou na zařízení sítě DOBNET, 
ale způsobuje je cizí rušení, které pravděpodobně vyvolává 
zařízení úplně jiného druhu.

Rušení se projevuje s různou intenzitou. V průběhu nočních 
a dopoledních hodin je síť v podstatě bez rušení, odpoledne 
a večer ale nepravidelně kolísá. Výsledkem je bohužel sníže-
ná kvalita přístupu do sítě, v některých oblastech je v určité 
časy připojení téměř nemožné.

Na lokalizaci závady se pochopitelně pracuje. Na konci 
října se nám podařilo získat zařízení, kterým umíme rušení 
částečně zaměřit. Věnujeme skutečně každou volnou chvilku 
měření. Oblast zdroje rušení se nám zmenšuje, ale je stále 
ještě hodně velká na to, abychom určili konkrétní místo.

Věříme, že v době, kdy budete číst toto vydání DOBNET 
zpravodaje, bude již problém plně vyřešen. Pokud tomu tak 
není, pak vězte, že jsme již lokalizaci měření zadali na starost 
odborné fi rmě, která příčinu 100% odhalí. Pokud k tomu do-
jde, ochudí tento náklad rozpočet našeho sdružení o tisíce 
až desetitisíce korun. 

Zdroje rušení rozděleny podle úmyslu mohou být v podsta-
tě dva. Neúmyslný – nějaké úplně cizí zařízení svojí závadou 
způsobuje rušení. To je pro případného majitele lepší případ. 
Nebo úmyslný – někdo chce našemu sdružení záměrně ško-
dit. Pokud budeme muset částku za lokalizaci odborné fi rmě 
zaplatit, poté zcela jistě podáme trestní oznámení a budeme 
následně veškeré náklady vymáhat soudní cestou. Pokud by 
náhodou četl tento článek případný pachatel, prostřednic-
tvím slov našeho právního zástupce si ho dovolujeme upo-
zornit, že za tento úmyslný trestný čin hrozí až nepodmíněný 
trest odnětí svobody.

Někteří naši uživatelé tuto situaci chápou a my jim za to dě-
kujeme. Mrzí nás ale, že se najdou jedinci, kteří si ani nechtějí 
vyslechnout informace o průběhu řešení problému a místo 
toho arogantním způsobem vyhrožují a třeba i v průběhu te-
lefonního hovoru naštvaně zavěsí telefon.

FAKTURY ZA SLUŽBY DELŠÍ NEŽ JEDEN MĚSÍC
Opět se blíží konec roku a některým našim uživatelům 

nevyhovuje měsíční placení faktur. Už delší dobu nabízí-
me všem uživatelům kromě faktur měsíčních také faktury 
čtvrtletní, půlroční nebo roční. Podmínkou nastavení tako-
vého typu fakturace je návštěva naší informační kanceláře 
v Dobřichovicích, a to nejpozději jeden pracovní den před 
novým fakturačním obdobím. V prosinci tak máte jedinečnou 
možnost nechat upravit fakturační periodu nejen na čtvrtletní 
a půlroční, ale také na roční. 

Případné zájemce ovšem upozorňujeme, že roční faktura 
je stejně jako měsíční splatná nejpozději do 15 dnů od jejího 
vystavení, v tomto případě tedy do 15. ledna 2009. 

Pro doplnění uvádíme, že veškeré faktury generuje auto-
matizovaný systém a jsou odesílány e-mailem na adresy 
uživatelů a členů. Faktura za služby má veškeré náležitos-
ti daňového dokladu. Pokud je tedy uživatel podnikatelem 
a má uzavřenou smlouvu jako podnikatel, může si fakturu 
vytisknout a zařadit ji do nákladů své fi rmy.

POPLATEK ZA UPOMÍNKU
Poplatek za upomínku je již v našem ceníku déle než jeden 

rok. Tento poplatek je účtován jednoduše proto, aby byly 
pokryty alespoň částečně náklady na kontrolu a zpracování 
upomínek pro neplatiče.

Každá faktura je splatná nejpozději do 15. dne aktuálního 
měsíce. Protože chápeme, že patnáctého mnoho našich 
uživatelů teprve zadává příkaz své bance a také že banky 
o víkendech nepracují, kontrolujeme platby až 25. den. Tedy 
10 dnů po splatnosti. Pokud se na našem virtuálním účtu 
uživatele objeví k tomuto datu nedoplatek, je automaticky 
zahajována strategie s neplatičem. Strategie je zahájena vy-
generováním automatické e-mailové zprávy, kde je uživatel 
na skutečnost upozorněn. 

Další kontrola plateb probíhá až 5. kalendářní den násle-
dujícího měsíce, tedy 20 dnů po splatnosti faktury. V tomto 
případě je odesílán doporučený dopis na adresu uvedenou 
ve smlouvě. Nikoli tedy na adresu připojení. Upozorňujeme, 
že nebudeme odesílat žádnou korespondenci na adresu při-
pojení nebo na pomyslnou korespondenční adresu. Chceme 
touto cestou podpořit rozpočty našich obcí, které jsou neu-
stále ochuzovány o velké množství prostředků občanů, kteří 
v naší oblasti sice trvale žijí, ale trvalé bydliště mají několik 
desítek či stovek kilometrů jinde. Nechť si tedy jezdí pro své 
doporučené dopisy do Prahy nebo dalších měst. 

Poslední kontrola probíhá 30 dnů po splatnosti faktury. Po-
kud je stále evidován nedoplatek, je uživatel dočasně odpo-
jen od sítě.

Poplatek za upomínku je nastaven již při odeslání doporu-
čeného dopisu a je připočítán do další vygenerované faktu-
ry. Doporučujeme tedy sledovat faktury i v případě, že máte 
nastaven trvalý příkaz k platbě. Pokud někdy zapomenete 
zaplatit, může se na faktuře objevit částka o padesát korun 
vyšší. Pokud tento poplatek neuhradíte, další měsíc budete 
opět evidováni jako neplatiči. (mn)

Antény na Eiffelovce v Paříži ve výšce cca 290 metrů
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CESTA DO PAŘÍŽE
Pokud pro tuto chvíli pomineme fakt, že člověk musí i na 

výletě něco jíst, je výběr správného dopravního prostředku 
v podstatě jedinou položkou, kterou můžeme výrazně ovlivnit 
celkovou cenu. Výběr vhodného a ekonomického způsobu do-
pravy závisí pochopitelně na celkovém počtu cestujících, kteří 
s vámi pojedou. Teď není řeč o letecké dopravě, kde obdržíte slevu 
při objednání přibližně poloviny letadla, ale o rozhodnutí, zda ces-
tovat autobusem či autem. Vlastním automobilem? Možná jsme 
vás nyní trochu vyděsili, ale opravdu to není tak hrozné. Je to sice 
z Prahy cca 1 100 km, ale po cestě vás čekají v podstatě pouze dál-
nice. Při zachování bezpečnostních přestávek a při možnosti se 
za volantem vystřídat lze cestu vlastním dopravním prostřed-
kem zvládnout za jeden den. Pokud odjedete v šest ráno 
z Prahy, běžným tempem jste kolem 19. hodiny v Paříži. Pro 
cestu doporučujeme zapůjčit si nějakou ze satelitních navigací 
s mapou Evropy, která vás spolehlivě navede až před rezervo-
vaný hotel. A proč vlastně tolik píšeme o cestě autem? Že vás 
to vůbec nezajímá?

Je to jednoduché – pokud pojedete celkem 4 „výletníci“, cesta 
autem bude levnější než super levným autobusem. A skutečně 

VÍKENDOVKA V PAŘÍŽI ZA PÁR KORUN

se není čeho bát – Paříž je velmi komplikovaná na dopravu, ale 
s pomocí navigace se dá zvládnout. Jaké jsou tedy výhody 
a nevýhody jednotlivých dopravních prostředků?

Letadlo je asi nejlepším dopravním prostředkem. S námi otesto-
vaným letem společnosti SKY EUROPE AIRLINES jste v Paříži za 
necelé 2 hodiny. Výhodou je zcela jistě doba letu. Počítejte ovšem 
s tím, že na letiště v Praze se musíte nějak dopravit a případně 
tam za poplatek umístit auto. Většinou tato služba není příliš 
levná, proto doporučujeme nechat se na letiště odvézt někým 
z přátel – láhev dobrého vína pro přátele je jistě levnější 
než pětidenní parkování na Ruzyni. Dále počítejte s tím, že 
k odbavení se musíte dostavit v předstihu 1 až 2 hodiny dle in-
formací na rezervaci. Do letadla můžete vzít pouze příruční zava-
zadlo nebo malý kufřík. Maximální velikost příručního zavazadla 
najdete v přepravních podmínkách. Opět vlastní zkušenost – po-
kud se vám osobní věci vejdou do maximální velikosti příručního 
zavazadla, máte o starost méně. Nezapomeňte ovšem na fakt, 
že některé běžně používané přípravky typu zubní pasta či par-
fém v příručním zavazadle být nesmějí, případně smí být pouze 
za podmínek určených leteckou společností. Pokud maximál-
ní velikost příručního zavazadla překročíte, poté je nutné dát 
zavazadlo k odbavení. Doporučujeme jej nechat za poplatek 
před odbavením zabalit do igelitové fólie – tato služba je na 
letištích běžně dostupná. Odbavený kufr poté necestuje s vámi 
v prostoru pro cestující, ale v nákladovém prostoru. Je třeba 
myslet na skutečnost, že v tomto případě musíte v Paříži na 
letišti nalézt prostor, kde si zavazadlo vyzvednete.

Možná ještě krátce pro ty, kteří letadlem cestují málo. Běžně 
nedostáváte po zaplacení letu do ruky letenku, ale pouze po-
tvrzení rezervace. V den odletu se dostavíte – pokud možno 
na správné letiště – ve správný čas do odletové haly. Podle 
informací uvedených na rezervaci si najdete na informační 
tabuli číslo letu. Na tabuli bude cca 2 hodiny před odletem 
uvedeno číslo odbavovací přepážky (tzv. CHECK IN), kde 
odbavíte zavazadla a vyměníte rezervaci za letenky. Zároveň 
obdržíte potvrzení o předaných odbavených zavazadlech 
– to pro případ, kdyby se zavazadla někde na letišti ztratila 
a bylo nutné je identifi kovat.                Pokračování na straně 8

Pohled z třetího, nejvyššího patra Eiffelovky na Paříž

PROČ NAVŠTÍVIT PAŘÍŽ?
Podobný dotaz bychom mohli položit 

turistům přijíždějícím do našeho hlav-
ního města. Určitě kvůli nepřebernému 
množství památek, které jinde ve světě 
nenajdeme. Ale také proto, že je dnes 
cestování do Francie fi nančně dostup-
nější než kdykoli předtím. Na následují-
cích stranách se pokusíme vám, našim 
čtenářům, představit několikadenní výlet 
do Paříže. Výlet, který není pouze teorií 
nastudovanou na internetu, ale je reálně 
vyzkoušený se dvěma způsoby dopravy. 
Výlet, který vám nebude plánovat ces-
tovní kancelář, ale který zvládnete určitě 
sami, a to i s velmi omezenou slovní zá-
sobou francouzštiny nebo angličtiny.

S CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ?
A proč ano? Pochopitelně nebudeme 

nikoho přemlouvat. Pokud znáte ces-
tovní kancelář, která vás letecky dopraví 
do Francie, na letišti bude čekat autobus 
s česky hovořícím průvodcem, který vás 
bude celé dny vozit na místa dle vašeho 
přání, večer vám zajistí důstojné ubytová-
ní, a toto vše bude za přijatelné peníze, 

potom asi další řádky budou nudným zá-
žitkem. Naše zkušenosti s Euro-víkendy, 
které nabízí mnoho našich cestovních 
kanceláří, sice nejsou špatné, ale zpra-

vidla se jedná pouze o zajištění letenky 
a hotelu. Navíc hotelu, který v převážné 
většině případů nemůžete ovlivnit. Že bys-
te chtěli opravdu vědět, kde budete spát?

Pohled z jedoucího ORLYVALu na řídící věž letiště
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Pokud nemluvíte vůbec francouzsky 
nebo alespoň anglicky, zeptejte se už 
u odbavovací přepážky v Praze na pří-
padné odlišnosti odbavení ve Francii. 
Dále si ještě v Praze prohlédněte, jak to 
probíhá se zavazadly při příletu. Opět in-
formační tabule v příletové hale a číslo 
pásu, na kterém budou vaše zavazadla 
kolovat. A ještě jeden tip: Pokud budete 
v Paříži před odletem včas, určitě nalez-
nete ve frontě k odbavení nějaké česky 
mluvící turisty, kteří vám pomohou do-
mluvit se u odbavovací přepážky.

Pár slov k nákupu letenky. Na adrese 
www.skyeurope.cz vlevo nahoře zaškrt-
nete Kalendář nízkých tarifů a dále vybe-
rete místo odletu, příletu a datum. Pak už 
stačí pouze hledat pro vás nejvýhodněj-
ší spojení, ať už fi nančně nebo časově. 
Bývá zvykem, že v jednom konkrétním dni 
stojí letenka jiné peníze ráno a jiné večer. 
Také se velmi často stává, že za pár dní 
koupíte letenku za výrazně jiné peníze než 
například za týden. 

Vyplatí se počkat také na různé reklam-
ní akce a koupit letenku v akci několik 
měsíců předem. Ke dni uzávěrky toho-
to čísla například platí speciální týdenní 
akce 9 EUR za letenku na vybrané termí-
ny v roce 2009.

V průběhu nákupu letenky přes internet 
budete potřebovat zadat počet odbave-
ných zavazadel a pojištění. Za příplatek 
si budete moci rezervovat také konkrétní 
místo k sezení. Budete muset znát jmé-
na a příjmení všech cestujících a údaje 
z vaší platební karty. Jiný způsob než 
platba kartou v podstatě není akcepto-
ván. Počítejte s tím, že veškeré změny 
rezervace jsou zpravidla zpoplatněny.

A k letadlu snad poslední poznámka: 
Při výběru času odletu počítejte s tím, 
že na letiště do Paříže můžete přiletět už 
v 8 hodin ráno a budete mít u sebe vět-
ší či menší zavazadlo. V hotelu budete 
ubytováni zpravidla až v podvečerních 
hodinách a do té doby je třeba zavaza-
dlo někam umístit. Jsou v podstatě tři 
možnosti: Zavazadlo uschovat na letišti 
za poplatek – něco to stojí, budete se 
muset v podvečer pro zavazadlo na le-
tiště vracet a najít přepážku pro úschovu 
zavazadel není žádná legrace. Nebo zku-
sit zajít do hotelu a požádat je o úschovu 
zavazadla – opět trochu komplikované, 
nemusejí vám vyjít vstříc, na zavazadlo 
zpravidla nedostanete žádné potvrzení a 
v námi doporučovaném hotelu na recep-
ci nemusí být v průběhu dne přítomna 
obsluha. Proto doporučujeme variantu 
třetí – najít pokud možno takový let v ta-
kový čas, abyste se mohli po příletu v ro-
zumné době ubytovat. Přicházejí v úvahu 
tedy odpolední lety, v případě letu do Pa-
říže ideální odlet 16.40 hod. z Prahy.

Osobní automobil je zajímavou alter-
nativou cestování více jak 3 osob, a to 
v případě, že buď chcete ušetřit nějakou 
tu korunu, nebo pokud chcete v okolí 

Paříže autem cestovat. Do centra Paříže 
nedoporučujeme autem jezdit vůbec. Za 
prvé budete mít problémy se někam do-
stat a za druhé nebude kde parkovat. Ur-
čitě doporučujeme pro cestu do Francie 
zakoupit mapu Evropy, ideální je ovšem 
satelitní navigace. V testovaném modelu 
navigace GARMIN s mapou Evropy jsme 
našli asi 50 km před Paříží přímo hotel, 
který jsme měli rezervovaný. Až na drob-
né výjimky byl tento přístroj velmi dobrým 
společníkem a fungoval bez problémů 
i při jízdě dlouhými pařížskými tunely. 

Cena benzinu v Německu a Francii je 
v podstatě velmi podobná jako u nás. 
Ve Francii vás čeká asi 8 zastávek, kde 
budou chtít zaplatit mýtné. Všechno do-
poručujeme platit platební kartou, jedná 
se v těchto zemích o skutečně nejjed-
nodušší a nejrychlejší způsob. V obou 
zemích dávejte pozor na dodržování ma-
ximální rychlosti. Také si hlídejte hladinu 
benzinu v nádrži. Nevyplatí se dojíždět 
na rezervu, protože síť čerpacích stanic 
na dálnici není zdaleka tak hustá jako 
u nás. V případě nutnosti poté doporu-
čujeme raději sjet z dálnice a načerpat 
benzin v přilehlém městě.

Nechceme tímto článkem nikoho na-
vádět k jakýmkoli nezákonným prakti-
kám. Ale fakt je ten, že jídlo na pět dní 
typu chléb, nějaká konzerva, plechovky 
s kofolou, káva, rychlovarná konvice, to 
vše se vám do auta vejde. Také nemu-
síte přemýšlet nad tím, jestli má zava-
zadlo nějakou velikost – pokud se vám 
vejde do auta, není problém. Právě proto 
máme ve srovnávací tabulce uvedeny 
za stravování nižší částky. 

Ještě detaily – žádnou dálniční známku 
nepotřebujete (kromě v ČR) a cestovat 
stačí s občanským průkazem. Auto musí 
mít pochopitelně povinnou výbavu a vy-
platí se nezapomenout také na zelenou 
kartu. V Německu je na dálnici rychlost 
neomezena, pokud není aktuálně ome-

zena dopravní značkou, a to je v hodně 
případech. Ve Francii platí velmi podob-
né předpisy jako u nás. Velmi často je 
měřena rychlost, vyplatí se ji dodržovat!

Autobus je ideálním dopravním pro-
středkem, pokud nechcete z jakýchkoli 
důvodů letět nebo jet vlastním autem. 
Spoj společnosti STUDENT AGENCY 
jsme sice jako jediný prostředek neo-
testovali, ale jiné spoje tohoto dopravce 
jsou svými kvalitami všeobecně známé. 
Za výhodnou cenu musíte jízdenku kou-
pit minimálně 30 dnů předem a nelze ji 
stornovat jako u jízdenek dražších. Po-
kud nevyberete pro cestování letní mě-
síce, pak autobus odjíždí z ČR pětkrát 
týdně. V případě zájmu je možné dle jízd-
ního řádu nastoupit i v jiném městě než 
v Praze. Z Prahy odjíždí autobus před 
půlnocí, do Paříže přijíždí ve 14 hodin 
následujícího dne. Maximální rozměr 
zdarma přepravovaného zavazadla je 
v přepravních podmínkách, za mírný pří-
platek lze přepravovat i další zavazadlo. 
Nikdo nebude kontrolovat obsah zava-
zadla jako na letišti, můžete vzít s sebou 
v podstatě totéž co autem.

Autobusy používané společností STU-
DENT AGENCY jsou přehlídkou luxusní-
ho cestování – v průběhu cesty jsou vám 
promítány fi lmy, teplé nápoje obdržíte 
zdarma, chlazené si můžete zakoupit. 
K dispozici máte na výběr několik dru-
hů hudby do sluchátek, zdarma obdržíte 
denní tisk. Samozřejmostí je WC a kli-
matizace. V průběhu celé cesty se vám 
bude věnovat steward. 

Pro získání jízdenky klikněte na adrese 
www.studentagency.cz vlevo nahoře na 
Jízdenky, poté vlevo ve sloupci na SA 
Francie, dále vlevo ve sloupci na Jízd-
ní řád. Přímo v jízdním řádu se nabízí 
tlačítko Rezervovat. Následně vyplníte 
základní informace o termínu a vaší oso-
bě a pracovníci společnosti STUDENT 
AGENCY vás budou kontaktovat.

Jedna ze čtyř mohutných nohou Eiffelovky



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

DOBNET zpravodajčíslo 11 I ročník 2

9 strana

PAŘÍŽ

UBYTOVÁNÍ V PAŘÍŽI
Ubytování doporučujeme rezervovat 

3 týdny až měsíc před odjezdem. Urči-
tě si nejprve zajistěte jízdenku či leten-
ku a teprve potom rezervujte hotel. Jak 
už bylo uvedeno v úvodu, při zakoupe-
ní Euro-víkendu od cestovní kanceláře 
nemůžete kvalitu hotelu téměř ovlivnit. 
Maximálně budete informováni o počtu 
hvězdiček hotelu a obdržíte nic neříkají-
cí fotografi i. Ve Francii ovšem dle našich 
zkušeností není tříhvězdičkový hotel jako 
u nás, zpravidla je vybavením a čistotou 
o třídu níže.

My jsme při cestě do Paříže vsadili na 
síť hotelů ETAP. Předpokládali jsme, že 
stejně jako v síti restaurací McDonalds 
nebo KFC dostanete všude stejně dobrý 
a stejně chutnající hamburger, obdržíme 
v síti několika desítek či stovek hotelů 
stejného jména po celém světě stejně 
dobré služby. A nemýlili jsme se. 

Alternativou sítě ETAP HOTELS je síť 
hotelů FORMULE 1, kde ovšem nena-
jdete na pokojích sociální zařízení. Pro 
informaci – pokoje FORMULE 1 jsou cca 
o 10 EUR na noc levnější, ale nemáme 
s nimi bližší zkušenost.

Veškeré informace, ceny, on-line rezer-
vace a fotogalerie naleznete na adrese 
www.etaphotel.com. Informace jsou bo-
hužel pouze v angličtině a dalších třech 
světových jazycích. Nicméně vše je vel-
mi intuitivní a rezervaci v podstatě ne-
můžete pokazit. 

Vlevo kliknutím na obrázek The room 
můžete prohlédnout, jak jsou pokoje 
vybaveny: vstup do pokoje na přiděle-
ný šestimístný číselný kód, jedno dvou-
lůžko a patrová postel (některé hotely 
mají pouze dvoulůžkové pokoje), TV, stůl 
s židlí, umyvadlo, sprcha a WC. Kliknu-
tím na odkaz Reception se dozvíte, že 

recepce v těchto typech hotelů je ote-
vřena pouze ráno a večer a navíc odlišně 
v pracovních dnech a o víkendech. Dále 
se dozvíte, že si za částku 5 EUR na 
osobu můžete zaplatit vydatnou snídani 
zajištěnou samoobslužným pultem. 

Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že 
pokoje jsou pro tři ubytované poměrně 
těsné, nicméně velmi čisté a dostatečně 
vybavené. Každý den pokojská poko-
je uklízí a dokonce i vyměňuje některé 
lůžkoviny. Snídaně lze pouze doporučit, 
jsou velmi rozmanité a v konzumaci na 
místě vás nikdo nijak neomezuje. 

Hotel doporučujeme vybírat podle 
vybavení a lokality. Kliknutím na odkaz 
Search and book hotel na výše uvedené 
stránce nejprve vyberete město, datum 
příjezdu a plánovaný počet nocí. Zob-
razí se vám seznam hotelů, které jsou 
v uvedeném termínu volné. Ne vždy 
musí být u adresy hotelu uvedeno PA-
RIS, některé hotely nejsou umístěny 
přímo v centru a tudíž v názvu města Interiér hotelového pokoje ETAP HOTELS

Vítězný oblouk v Paříži, vybudován 1806-1836

je uvedena čtvrť Paříže. Po kliknutí na 
konkrétní hotel zjistíte cenu za pokoj 
(nepočítá se počet osob), přesnou adre-
su, telefonní kontakt, číslo hotelu ETAP, 
informace o cestě k hotelu a mapu. Dále 
jsou uvedeny ikonky, které napovídají 
o některých službách v hotelu. Při ces-
tě vlastním autem vás bude zajímat asi 
nejvíce ikonka bezplatného parkování. 
Kliknutím na žlutý odkaz Reservation se 
přesunete přímo do zabezpečené sekce 
rezervace, kde vyplníte počet osob, ob-
jednávku snídaně, jméno a číslo plateb-
ní karty. Nic se předem neplatí, pouze 
si vytisknete rezervační stránku, kterou 
předložíte v recepci hotelu. Platba pro-
bíhá buď hotově, nebo platební kartou 
přímo v recepci hotelu.

Pokud budete hledat hotel ne přímo 
v centru, ale v blízkosti metra nebo RER 
s bezplatným parkováním v oploceném 
areálu hotelu, poté doporučujeme Etap 
Hotel Gennevilliers Asnières, číslo hotelu 
3186, za cenu 48 EUR za pokoj a noc.
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DOPRAVA V PAŘÍŽI
Cestování po Paříži hromadnou do-

pravou je výrazně odlišné například 
od Prahy. Mnoho informací naleznete na 
stránce dopravního podniku www.ratp.fr.
Naštěstí se můžete přepnout alespoň 
do anglického jazyka, informace jsou 
uvedeny docela přehledně. Alespoň ve 
zkratce: Do systému hromadné dopravy 
Paříže patří 14 tras metra označených 
číslicemi 1 až 14 a pět tras příměstské 
dopravy RER označených A, B, C, D, E 
a dále se dělících na A1 až A5, B1 až B2 
apod. Dále do systému patří několik málo 
tramvají, rozsáhlá síť autobusů a noční 
spoje. Ze zkušenosti víme, že si vystačíte 
s metrem, RER a autobusy. 

Na výše uvedené stránce naleznete 
mimo cen jízdenek a možností vyhledá-
ní spojů také kompletní mapy hromadné 
dopravy. Není třeba tyto mapy ale tisk-
nout, jsou k dispozici zdarma na každé 
stanici metra a RER. Podstatné informa-
ce o dopravě se pokusíme dále shrnout.

Pokud plánujete cestovat po Paříži, 
určitě se vyplatí koupit síťovou jízdenku 
PARIS VISIT. Tyto jízdenky nejsou zpravi-
dla k dispozici v automatech, ale je nutné 
je koupit u okénka dopravního podniku 
na každé stanici metra. Je k dispozici ně-
kolik variant, pochopitelně cenově odliš-
ných. Snížené ceny jsou nabízeny dětem 
od 4 do 11 let. Dále je jízdenka nabízena 
jako 1, 2, 3 nebo 5denní. Vícedenní jíz-
denka je výrazně levnější než jednotlivé 
jízdenky denní. Platnost není určena po-
čtem celých dní, ale platí x krát 24 ho-
din od doby prvního označení. Dále jsou 
jízdenky nabízeny ve variantě pro pásma 
1 až 3 nebo pro pásma 1 až 6. Z našich 
zkušeností doporučujeme zakoupit jíz-
denku 6 pásmovou, ušetříte si starosti 
při dopravě z letiště a při návštěvě vzdá-
lenějších míst Paříže.

Jednotlivá pásma jsou velmi přehledně 
vyznačena na mapách, takže při troše 
pozornosti lze skutečně cestovat i s jíz-
denkou 3 pásmovou. Hotel, který vám 
doporučujeme, se nachází ve třetím pás-
mu. Bohužel letiště je až v pásmu čtvrtém 
a samostatná jízdenka z letiště do třetího 
pásma pomalu vyrovnává cenu jízdenky 
6 pásmové. Pokud budete hledat jiný 
ETAP hotel, určitě hledejte takový, který 
bude v blízkosti hromadné dopravy. Ide-
álním nástrojem jak pro nalezení hotelu, 
tak stanice metra nebo RER je server 
http://maps.google.cz. Skutečně na mapě 
naleznete vše, co budete potřebovat.

Ještě k organizaci dopravy: Jízdenku 
s magnetickým proužkem obdržíte spolu 
s registrační kartou, kterou musíte před 
první jízdou vyplnit. A to hlavně z důvo-

du, že jízdenka je nepřenosná a případný 
revizor vás může požádat o doklad to-
tožnosti. Registrační kartu musíte nosit 
spolu s jízdenkou a mimo jméno mu-
síte ještě vyplnit číslo vlastní jízdenky. 
Do autobusů se nastupuje pouze před-
ními dveřmi u řidiče a jízdenku je nutné 
zasunout do speciálního strojku. Do pro-
storů metra a RER se prochází výhrad-
ně přes mohutné turnikety. Jízdenku je 
nutné zasunout před vstupem do turni-
ketu a o půl metru dále si ji vyzvednout 
při průchodu turniketem. Turniket se 
uvolní pouze v případě, že je jízdenka 
platná. Možná vás překvapí, že turnike-
ty nejsou pouze u vstupů do metra, ale 
nacházejí se také u výstupů a na přestu-
pech mezi jednotlivými trasami.

Z letiště Orly-Sud se na vlak příměst-
ské dopravy RER dostanete nejlépe 
automatickým vláčkem ORLYVAL. Má 
několik zastávek na letišti a vás bude 
zajímat stanice RER s názvem Antony. 
Ačkoli to nikde výslovně není uvedeno, 
jízdenka PARIS VISIT pro ORLYVAL platí. 
U příměstských vlaků RER nezapomeňte 
sledovat nejen trasu, ale také jednotlivé 
stanice, do kterých vlak pokračuje.

Některé vlaky jezdí jako zrychlené 
a menší zastávky projíždějí. Dále je nut-
né myslet na fakt, že trasa se dále větví 
a vlak tudíž může pokračovat například 
po trase B1 místo po vámi naplánované 
B2. Vlaky jsou pro přehlednost na infor-
mačních tabulích označeny jmény (např. 
NORA), takže si velmi rychle zvyknete 
a přijde vám označení bezkonfl iktní. 

Trasy metra se nijak složitě jako RER 
nevětví. Metro jezdí velmi často a vzdá-
lenosti mezi stanicemi se v centru rovnají 
našim zastávkám tramvají. Za zajímavost 
lze považovat nejmodernější trasu metra 
číslo 14, která je plně automatizovaná 
a jezdí bez řidiče.

Stanice příměstského vlaku RER s přijíždějící soupravou

Automatická souprava bez řidiče spojující letiště a RER
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PŘEHLED NÁKLADŮ NA POBYT V PAŘÍŽI Poznámky:   

3 dny (2 noci) / 2 osoby LETECKY*1) AUTO*2) AUTOBUS*3)

*1) Letecká společnost Sky Europe, kalendář 
nízkých tarifů, cena letu 69 EUR včetně poplatku 
za platbu, zavazadla a pojištění, bez výběru 
konkrétního místa (lze zakoupit také letenky 
za akční cenu 29 EUR, ale také za 189 EUR, 
dle data a hodiny letu - všechny informace na 
www.skyeurope.cz)

*2)  Při průměrné spotřebě 8,5 l / 100 km benzinu 
Natural 95 a ceně 1,30 EUR / litr, včetně poplatků 
za použití dálnice ve Francii

*3)  Dopravní společnost Student Agency, tarif 
SPECIAL 30 (nákup minimálně 30 dnů před 
odjezdem), včetně přepravy zavazadla

*4) ETAP Hotel (Avenue Laurent Cély - 92230 
GENNEVILLIERS)

*5) vícedenní síťová jízdenka Paris Visit platná pro 
pásma 1 - 6

*6) Při kurzu 1 EUR = 25 CZK

Doprava do Paříže a zpět € 336.00 € 265.00 € 148.00

Ubytování v Paříži včetně snídaně*4) € 116.00 € 116.00 € 116.00

Doprava v Paříži*5) € 79.40 € 79.40 € 79.40

Stravování € 120.00 € 30.00 € 30.00

Poplatky za vstupy do památek € 150.00 € 150.00 € 150.00

C E L K E M   EUR € 801.40 € 640.40 € 523.40

C E L K E M   CZK*6) 20,035.00 Kč 16,010.00 Kč 13,085.00 Kč

5 dní (4 noci) / 2 osoby LETECKY*1) AUTO*2) AUTOBUS*3)

Doprava do Paříže a zpět € 336.00 € 265.00 € 148.00

Ubytování v Paříži včetně snídaně*4) € 232.00 € 232.00 € 232.00

Doprava v Paříži*5) € 96.80 € 96.80 € 96.80

Stravování € 200.00 € 30.00 € 30.00

Poplatky za vstupy do památek € 250.00 € 250.00 € 250.00

C E L K E M   EUR € 1,114.80 € 873.80 € 756.80

C E L K E M   CZK*6) 27,870.00 Kč 21,845.00 Kč 18,920.00 Kč

Louvre, jedna z nejnavštěvovanějších budov v Paříži

STRAVOVÁNÍ V PAŘÍŽI
Ráno doporučujeme určitě snídani 

v hotelu, se kterou vydržíte minimálně 
celé dopoledne bez pocitu hladu.

V průběhu dne se můžete najíst v ne-
přeberném množství menších či větších 
restaurací, za cenu od cca 8 EUR. Spí-
še ale počítejte s běžnou cenou mezi 
15 a 25 EUR za celé menu. Ceny se příliš 
neliší, v centru Paříže jsou podobné jako 
v restauraci u námi testovaného hotelu. 
Snad pouze poznámka k pití: Stalo se 
nám, že jsme v restauraci nedostali sa-
mostatně víno, protože jej podávají pou-
ze k jídlu. Možná se jednalo o výjimku, ale 

v každém případě jsme byli překvapeni.
Pokud jste méně nároční a budete ces-

tovat autem nebo autobusem, určitě si 
přivezete nějaké jídlo s sebou. Letadlem 
to už bude horší. V centru žádné běžné 
obchody s potravinami nejsou, nebo ale-
spoň nejsou na první pohled vidět. Zato 
v blízkosti našeho hotelu jsme se velmi 
brzo zorientovali a našli jsme nejen cca 
300 m vzdálený LÍDL, kde bylo možné 
nakoupit potraviny za běžné ceny, ale 
podařilo se nám objevit i hypermarket 
CARREFOUR. Do hypermarketu ale 
doporučujeme dojet vzhledem ke vzdá-
lenosti od hotelu autobusem. V těchto 

obchodech nakoupíte skutečně jako 
u nás, a to jak po stránce fi nanční, tak po 
stránce výběru sortimentu. Snad jenom 
dávejte pozor na zvláštnost, že některé 
pokladny nepřijímají hotovost, ale lze 
u nich platit pouze platební kartou.

Nezapomeňte, že na pokoji hotelu není 
k dispozici lednice a musíte si tudíž vy-
stačit s  potravinami, které tento běžný 
přístroj našich domácností nepotře-
bují. Pokud si vezmete cokoli s sebou 
do batůžku, nevyplatí se nosit nápoje 
v plechovkách. Před vstupem do pa-
mátek vás čekají bezpečnostní kontroly 
a plechovky budete muset vyhodit.

CO V PAŘÍŽI NAVŠTÍVIT?
V poměrně obsáhlém tématu jsme vás doposud navedli, jak 

se dopravit a jak v Paříži pár dní přežít. Pokud budete chtít 
navštívit jenom ta významnější místa, nebude vám určitě stačit 
pět dní. Zkuste si tedy koupit před odjezdem nějakého průvod-
ce, určitě je jich v knihkupectvích dostatek. A hledejte, pište 
si, s pomocí mapy hromadné dopravy na internetu plánujte 
cesty.

A CO TO BUDE VŠECHNO STÁT?
Připravili jsme pro vás zajímavou tabulku odhadu nákladů. 

Snažili jsme se o reálný soupis všeho, co by vás mohlo potkat. 
Pochopitelně se můžete rozhodnout, že strávíte více času v 
restauracích a navštívíte dvakrát tolik zajímavých míst, kde je 

požadováno vstupné. Také můžete využívat taxi nebo si zapla-
tit na celý den speciální turistický autobus, který bude jezdit 
stále dokola mezi zajímavými místy. Poté celková cena jistě 
bude jiná než v naší tabulce. Naší snahou bylo ukázat, že na 
cestu do Paříže nemusíte šetřit celý rok.

Pro zajímavost můžeme uvést, že tato cesta se dá zvládnout 
samostatně bez znalosti francouzského nebo anglického jazyka 
s pomocí výše uvedených informací i lidmi, kteří nikdy dříve tento 
způsob turistiky nevyhledávali a ani nikdy nevyzkoušeli. A přesto, 
že je jim již kolem 60 let, vrátili se bez problémů zpět do Čech. 

V redakci DOBNET zpravodaje vám rádi zodpovíme vaše pří-
padné dotazy týkající se Paříže. A také si rádi přečteme nebo 
poslechneme vaše zkušenosti s cestováním „na vlastní pěst“, 
a to nejen do Francie. (mn)
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VAŠE REAKCE

MATEŘSKÁ ŠKOLA V LETECH

ly, aby bylo opravdu přívětivé. Podařilo 
se výtvarně ztvárnit prostory šaten, nyní 
plánujeme pokračovat do tříd a ještě je 
doplnit velkými hracími prvky, rovněž 
výtvarně ztvárněnými tak, aby ladily 
s celkovým prostředím, odpovídaly po-
třebám dětí. U starších dětí v modré třídě 
by měly být dobrodružného charakteru, 
u mladších dětí v červené třídě hravé 
s možností pohybových aktivit.

U školy zatím není dořešena školní za-
hrada. Projekt a návrh celého pojetí škol-
ní zahrady je nádherný, na dětské aktivity 
je pamatováno ve všech detailech. Rea-
lizovat se bude podle slov pana starosty 
postupně, podle fi nančních prostředků. 
Zatím využíváme prostor zahrady s her-
ními plastovými prvky a pískovištěm.

Již třetí rok si mateřské a základní 
školy vypracovávají svůj vzděláva-
cí program ve smyslu Rámcového 
programu. Ten letovský nese název 
Barevný svět kolem nás a my děti. 
Tento program dětem nabízí činnosti 
k rozvíjení jejich vědomostí, dovednos-
tí a návyků: kromě jiného, a tak trochu 
i navíc, je to i hra na fl étnu, angličti-
na, pro starší děti plavání či vyšívání 
a v neposlední řadě též sportovní hry 
v místní sokolovně. Jaký je zájem dětí 
a rodičů o tyto aktivity?

Pokud bychom měli bilancovat první 
rok v nové školce – jak ho lze nejlépe 
v jedné větě charakterizovat?

Rok nabitý událostmi, prací, tvořivostí, 
tvůrčí atmosférou a nyní již i pohodou.

Jak se aklimatizovaly děti i paní uči-
telky?

Škola je řešena jako otevřený, vstřícný 
prostor, ve kterém plně můžeme uplat-
ňovat fi lozofi i naší školy být Otevřenou, 
Přívětivou, Barevnou a Veselou. Propoje-
nost všech provozů, vzájemné prolínání a 
možnosti účastnit se činností v mateřské 
škole dětmi, učitelkami i správními za-
městnanci vytváří zajímavé klima a atmo-
sféru školy. Děti se sžily s prostředím se 
samozřejmostí jim vlastní, vedle vzdělá-
vacích činností mohou například sledovat 
práci paní kuchařky v kuchyni i práci paní 
školnice a uklízečky a seznamovat se tak 
s jejich prací přímo při provozu školy.

Pro učitelky to byla výzva  a možnost 
uplatňovat  trochu jiný způsob práce a 
plně rozvinout svůj pedagogický styl. 
Dobrá nálada a tvůrčí zaujetí  při práci 
s dětmi vypovídá o tom, že paní učitel-
ky přijaly za své nové prostředí i jiný styl 
práce, a protože děti chodí do školy rády, 
tato práce se jim daří.

Co je stále třeba dokončit či zlepšo-
vat?

To, co je třeba dokončit a zlepšovat, 
by zaplnilo celou stránku. Vedle přímé 
vzdělávací činnosti, která je nekončícím 
procesem, vyzdvihnu dva okruhy z ma-
teriální oblasti.

Postupně ztvárňujeme prostředí ško-

Mateřská škola v Letech funguje 
zhruba rok v nových prostorách. 
Po více než pěti letech, které paní 
učitelky společně s dětmi strávi-
ly nejprve ve školce v Řevnicích 
a poté v propůjčených prostorách 
mořinské školy, lze nyní hovořit 
o komfortu. 

O tom, co ji těší, nebo naopak 
co řeší, hovoří paní ředitelka Ma-
rie Cvancigerová na následujících 
řádcích.

Školka Lety

Zájem přesáhl naše očekávání. Na 

všechny aktivity kromě vyšívání se přihlá-

sily skoro všechny děti. Kapacita školy 

činí 50 dětí. Výuka angličtiny a kurz pla-

vání je pouze pro starší děti. Vyšívání se 

účastní 7 dětí, z toho 2 chlapci,  a všichni 

jsou velmi šikovní. Vyšívání kromě pro-

cvičování zručnosti učí děti soustředění, 

pozornosti a smyslu pro dokončení za-

dané práce.

Hru na fl étnu jsme začali již v minulém 

školním roce, v tomto pololetí pokračují 

starší děti a v 2. pololetí začnou s výukou 

také mladší děti. U všech těchto aktivit 

jsou přítomné dvě paní učitelky, fl étna 

a angličtina se uskutečňuje v menších 

skupinách. Pohybové aktivity  v tělocvič-

ně si děti oblíbily a hodně se na ně těší.

Jaké aktivity připravujete s dětmi 
a pro děti i jejich rodiče pro nadchá-
zející období martinských posvícení 
a Vánoc? 

Aktivit pro děti a rodiče, resp. pro širokou 

veřejnost ve spolupráci s obcí Lety  máme 

v nabídce v průběhu roku nespočet.

Minulý týden se uskutečnilo odpoledne 

pro děti a rodiče nazvané Podzimníčci 

v MŠ. Odpoledne,  kde si děti společně 

s rodiči vyráběly a vytvářely lampiónky, 

větrníky, podzimní dekorace, obrázky. 

Odpoledne, kde tvořili, bavili se,  pozná-

vali se navzájem děti, rodiče a učitelky, 

rodiče mezi sebou. Podařilo se uskuteč-

nit příjemné a přátelské setkání v MŠ.

Společná setkání nejen pro děti z ma-

teřské školy připravujeme ve spolupráci 

s obcí Lety. V prosinci Mikulášskou na-

dílku v sále U Kafků s programem, Miku-

lášem a soutěžemi pro děti. Dále Vánoční 

cinkání na návsi v Letech, kde děti ztvár-

ní vánoční atmosféru živými postavička-

mi z betléma a nabídnou svá vánočních 

přání a dárečky na vánočním jarmarku. 

Srdečně zveme děti i dospělé a vždy se 

těšíme na společné zážitky s dětmi.

Děkuji za odpovědi. (bt) Školka Lety
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PR ČLÁNEK

OLYMPIA WELLNESS VE VŠENORECH

ŠPIČKOVÁ POSILOVNA
Na cvičence čeká špičkově vybavená posilovna. Odborně vy-

školení instruktoři poradí, jak správně cvičit, a dbají na správ-
né používání trenažerů. Návštěvníci mají k dispozici dva typy 
posilovacích trenažerů: pro příznivce tradičního „cihlového“ 
posilování jsou zde stroje od fi rmy TECHNOGYM. Zcela nový 
a revoluční způsob cvičení nabízí stroje fi rmy KAISER, které 
pracují na principu vzduchové komprese. Pouhým stisknutím 
tlačítka + nebo - se automaticky reguluje zátěž bez nepříjem-
ného vstávání z cvičební pozice. 

PROČ JÍT NA SPINNING ?!?!
Nemusíte být zrovna vrcholoví sportovci, dokonce nemusíte 

nikdy předtím sportovat, a přesto můžete zajít na SPINNING. 
Nemusíte se učit žádné složité pohyby, a přesto budete nená-
silným způsobem pracovat na své fyzičce a zároveň pročistíte 
svoji mysl – i když vám bude šedesát nebo vážíte 130 kg. 

SPINNING je ideální prostředek ke zhubnutí. Pravidelný tré-
nink vám pomůže účinně tvarovat a zpevňovat postavu. Získá-
te pevný zadeček a štíhlé nohy! 

AEROBIC ČI POWER YOGA?
Přijďte a sami vyzkoušejte některou z pravidelných lekcí ae-

robicu, step aerobicu, body stylingu, pilates, zumby a dalších 
druhů cvičení. Pravidelně se též konají akce, kde si můžete 
zacvičit s lektory z jiných špičkových center, jako je např. He-
lena Jarkovská a Václav Krejčík, nebo vyzkoušet  zcela nové 
trendy cvičení. Pro ženy se zdravotními problémy jsou zde 
hodiny rehabilitačního cvičení. Do naší nabídky patří též cvi-
čení pro rodiče s dětmi ve věku od 1,5 do 3 let. Pro ty starší 
od 6 až do 14 let nabízíme širokou nabídku dětských kurzů jako 
je step-aerobic, kick-box, street dance a nebo lekce squashe.  
V přestávkách mezi cvičeními mají příznivci stolního tenisu 
k dispozici 2 stoly BUTTERFLY. 

WWW.OLYMPWEL.CZ
V moderním sportovním komplexu Olympia Wellness 

ve Všenorech jsme připravili služby i pro ty nejnároč-
nější zákazníky. Ve špičkově vybaveném areálu lze 
najít vyžití jak pro pravidelné sportovce, tak i pro ty, 
kteří hledají odpočinek a možnost zregenerovat or-
ganizmus. Přijďte si k nám zahrát squash, golf, bow-
ling nebo zacvičit si aerobic, power yogu či tai-či. 
Kromě sauny, whirpoolu a solária nabízíme i kosme-
tické a  kadeřnické služby či masáže. Pro caparty je 
připraven hlídaný dětský koutek, kde děti pohodlně 
stráví dobu, po kterou budou rodiče sportovat a re-
laxovat. 

Posilovna

SQUASH
Pro návštěvníky sportovního areálu Olympia Wellness Všenory 

čeká mimo dalších služeb i dobře vybavené squash centrum. Ti, 
co nevlastní squashové vybavení, si mohou vše u nás vypůjčit. 

BOWLING
Pro zájemce o bowling je připraveno 6 drah fi rmy AMF. V těs-

né blízkosti drah zajišťuje občerstvení bowling bar. Pro hráče 
jsou připravena různá zpestření jako soutěž o největší nához, 
nebo si můžete zahrát o svůj drink. 

INDOOR GOLF CENTRUM
Přijďte si zahrát nebo se pobavit do našeho Indoor golf cen-

tra. Kromě golfového simulátoru a analyzátoru je tu pro vás 
k dispozici bar s příjemnou obsluhou. 

Využijte golfový simulátor pro 1 až 8 hráčů všech výkonnost-
ních tříd, máte na výběr 54 hřišť celého světa, v příjemném pro-
středí vám zajistíme dokonalou zimní přípravu na letní turnaje! 

OLYMPIA RESTAURACE
Prostor restaurace navazuje na bowlingovou hernu a tvoří 

s ní jeden komplex. Dominantou se stal steakový gril, kde se na 
dřevěném uhlí před zraky hostů připravují opravdové lahůdky 
a masové speciality. Jídelní lístek nabízí široký výběr pokrmů 
a nechybí ani speciality pro opravdové gurmány. 

Na baru vám naši barmani rádi namíchají výborné nealko 
i alko koktejly jako je Pina colada, Mojito… V restauraci se také 
nachází tzv. horní bar s kulečníkovými stoly a tanečním parke-
tem. Tento prostor lze zcela uzavřít, je proto ideální i pro pořá-
dání soukromých oslav a podnikových večírků.

Naše wellness centrum je ideální místo pro všechny, kdo si chtě-
jí zasportovat, zlepšit si „fyzičku“ či postavu, anebo jen potřebují 

vypnout z dnešního uspěchaného světa či náročné práce. (PR)

Soutěžní otázky o 2 permanentky na 10 vstupů do posilovny 
nebo na jakékoli aerobní cvičení v našem fitness centru:

1. Kolik bowlingových drah najdete v Olympia Wellness centru ve Všenorech?
2. Vyjmenujte alespoň 4 druhy cvičení, které nabízíme v aerobicovém sále.

Své odpovědi zasílejte e-mailem na adresu  redakce@dobnet.cz do 30. listopadu 2008. 

Pro dva nejrychlejší čtenáře je připravena odměna ve formě 5 hodin bowlingu zdarma, a to v jakémkoli časovém pásmu.

Poukaz na týdenní pobyt v rekreačním středisku Mydlák v Jižních Čechách v červnu 2009 získává:

paní J. Krotilová z Dobřichovic.    Gratulujeme!

VYHODNOCENÍ ANKETY Z DOBNET ZPRAVODAJE č. 9/2008
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INZERCE

Na Cvičírně 188 • 267 27  Liteň • tel.: 311 684 298, 602 325 788
e-mail: jesy@jesy.cz • web: www.tepelnacerpadla.info

Tepelná čerpadla
Výrobce ve Vašem regionu

» Vytápění rodinných domů

» Ohřev teplé užitkové vody

» Ohřev vody v bazénu

» Lze kombinovat se solárními panely

Systém vzduch-voda
  země-voda
   voda-voda

Jesy - inzerat.indd   1 21.5.2008   17:38:17

Popis práce: zajiš�ování informací o politickém, spoleèenském, kulturním i sportovním dìní ve své domovské obci 
v rámci mikroregionu Dolní Berounka

Popis práce: mapování a øízení technických prací, rozdìlování práce pro èleny technické skupiny v návaznostech na
provoz a údržbu sítì DOBNET

Požadavky: znalost práce na PC, spolehlivost, peèlivost

Požadavky: znalost práce na PC, schopnost øídit skupinu pracovníkù, technická zpùsobilost vítána

Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizací, vhodné pro zájemce hledající využití svého 
volného èasu, možnost práce z domova, pøíjemný pracovní kolektiv, práce v rámci èlenství ve sdružení nebo na VPP

Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizací, vhodné pro zájemce hledající využití svého 
volného èasu, práce v kanceláøi, doma i v terénu, vhodné zejména na VPP

Region: Dolní Berounka

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: barbora.tesarova@dobnet.cz

Kontaktní informace: bohumil.ruml@dobnet.cz

operátor technické podpory HelpDesk

dopisovatel pro DOBNET zpravodaj

vedoucí technické skupiny

Popis práce: øešení technických problémù s uživateli, jejich identifikace a postoupení odpovìdným pracovníkùm

Požadavky: znalost práce na PC, dobré komunikaèní schopnosti, asertivita, dostupnost na telefonu, ochota uèit se 
nové vìci

Nabídka: zajímavá pøíležitost práce v rozvíjející se neziskové organizaci, vhodné pro zájemce hledající využití 
svého volného èasu, možnost seberealizace, možnost práce z domova, pøíjemný pracovní kolektiv, práce v rámci 
èlenství ve sdružení, pøípadnì na VPP

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: michal.nespor@dobnet.cz

DOBNET, o.s., 5. kvìtna 40, 252 29 Dobøichovice, info@dobnet.cz, www.dobnet.cz
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