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VÝBĚR Z LEDNOVÉ 
NABÍDKY TICKETPRO 

Recitál nazvaný „Pocta špa-
nělské kytaře“ přináší na jeviště 
samotné srdce Andalusie. Díla 
koncertu se španělským akcen-
tem přednese sólista Rolando 
Saad známý svým mistrovstvím a 
vynikající technikou. Proslulý 
Petrohradský symfonický orchestr 
řídí Fuat Mansurov, stálý dirigent 
Velkého divadla v Moskvě. 
Zářivé tóny kytary a její rytmická 
energie zazní ve Smetanově síni 
Obecního domu v Praze 
v pátek 18. ledna od 17 hodin.  
 (Pokračování na str. 4) 
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Letošní zima, na rozdíl od té loňské, 
připravila lyžařům nejen vánoční dárek 
ve formě sněhové nadílky. Lyžařské 
vleky se rozjely mnohde už na začátku 
listopadu a od té doby se podmínky pro 
zimní radovánky jen lepšily. 
Pro ty, kteří se za zimními sporty 
nerozjíždějí do světa, ale zůstávají také 
rádi u nás, přinášíme přehled informací, 
které lze vyčíst na internetových 
stránkách. Zajímavých odkazů je víc než 
dost.  
Příjemnou zprávou do začátku je fakt, že 
vybavení a nabídka služeb na českých 
horách se neustále zdokonaluje. Příkladem 
může být zavádění bezdotykových  odbavo- 
u 

Vážení čtenáři, 
 vstoupili jsme do nového roku, roku 
2008. Jak řekl náš pan prezident Václav 
Klaus při svém novoročním projevu: “Žijeme 
v nejlepším období naší země, v jakém jsme 
kdy žili.“  
Chce se říci – možná jak kdo. Pokud pominu 
všechny politické a ekonomické aspekty, jež 
ho k této úvaze nejspíše dovedly a k nimž se 
nehodí na tomto místě cokoli dodávat, podle 
čeho může řadový občan nabýt podobného 
dojmu? Usuzuje tak - podle počtu křížků?, 
nebo společenské prestiže?, podle množství 
antidepresiv (bez ohledu na formu a 
množství užívání)? nebo dle úspěšnosti 
oblíbeného fotbalového klubu? 
Důvodů, proč věřit v lepší časy, je moc, 
každý si najde ty své, pokud chce, pokud je 
vrozeným optimistou, pak mu to jde samo.  
Já bych vám chtěla popřát, až budete 
bilancovat rok 2008, ať je pro vás a vaše 
blízké rokem, na který se s láskou a ve 
zdraví dobře vzpomíná. Barbora Tesařová 
  
  

 

NOVÉ PÁTEŘNÍ SPOJE 
V PÁSMU 5 GHz 

V průběhu prosince 2007 jsme 
i přes mrazivé zimní počasí 
postupně pokračovali ve 
výstavbě nových páteřních 
spojů v pásmu 5GHz. 
Tyto nové spoje umožňují přenést 
za stejnou dobu výrazně větší 
množství dat. V praxi to poté 
znamená, že přístup k Internetu 
je rychlejší a stabilnější. 
Dne 5.12.2007 jsme spustili do 
provozu nový páteřní spoj mezi 
přístupovými body DOB01 a 
DOB06. Zkušební provoz je již za 
námi a nyní veškerá data mezi 
těmito přístupovými body putují 
právě po novém spoji. 

(Pokračování na str. 3) 

 

vacích systémů při průchodu turnikety u 
vleků a lanovek, které nahrazují nemo-
torné zasouvání permanentky do přístrojů 
před vstupem na vlek. Po novém způsobu 
teď návštěvníci s kartou na klopě 
procházejí turniketem v zóně, kde se kód 
permanentky přečte a podle typu vleku či 
lanovky se odečte příslušný počet bodů 
z permanentky.  
Kromě změn v odbavování u vleků je 
zlepšení možné pozorovat i na vybavení 
půjčoven lyží a jiných potřeb k zimním 
sportům jak pro dospělé, tak i pro děti, 
nebo též na kvalitnějším umělém 
zasněžování.                  

            (Pokračování na straně 2) 

Albrechtice v Jizerských Horách, lyžařský 
areál Špičák II, foto bt 

ČESKÉ HORY NA INTERNETU 

 
Tanvaldský špičák, Albrechtice v Jizerských horách, foto bt 

        



 

ČESKÉ HORY NA INTERNETU      

 (pokračování ze strany 1) 

 

 
 
Ve většině zimních středisek najdete 
aspoň jednu lyžařskou či snow-
boardovou školičku, takže pokud 
chcete, můžete svěřit do rukou 
profesionálů vaše děti či manželku, 
toužící po zdokonalení se v těchto 
zimních sportech. 
  
www.holidayinfo.cz 
Tento odkaz přináší opravdu ucelené 
informace nejen o zimních 
střediscích. Najdete zde podle  
pohoří a jejich lyžařských středisek 
řazené zprávy a aktuality o stavu 
sněhu a délkách sjezdových a 
běžeckých tratí, o provozu lanovek a 
vleků. Kromě informací o počasí 
nabízí tento portál též mapy a 
ceníky. Pokud hledáte ubytování, 
nabídne se vám celá řada 
ubytovacích kapacit, už ne pouze 
v zimních střediscích, ale v celé ČR. 
Seznam je členěný po regionech a 

zahrnuje ubytování od hotelů až po 
farmu. 
Rezervaci ubytování lze provést na 
on-line formulářích. 
 
www.ceskehory.cz, 
www.nasehory.cz, www.hory.cz či 
www.hory.net 
I když se například portál nasehory 
pyšní mottem – „Největší množství 
informací o českých horách na 
jednom místě!“, portál holidayinfo 
zmiňovaný výše jej dalece 
v přehlednosti a množství 
poskytnutých informací předčí.  
Všechny tři portály se slůvkem 
„hory“ v názvu, se především 
soustřeďují na nabídku a možnosti 
ubytování v horských oblastech, a to 
nejen u nás, ale i v sousedních 
státech, jako je Slovensko, 
Rakousko, Itálie či Chorvatsko, 
s přímým kontaktem na 
ubytovatele. A nabídka je to velmi 
pestrá a široká! 
Pro ucelenost, i na těchto stránkách 
lze získat informace o horských 
lokalitách a jejich okolí, a to ne 
pouze na zimní měsíce, ale i na letní 
aktivní dovolenou. 
 
Shora uvedené odkazy na www 
stránky jsou rozcestníky pro 
získávání konkrétních informací. 
Jinak lze samozřejmě potřebné 
zprávy a jiné přehledy hledat podle 

vašich destinací – názvů lyžařských 
středisek, hor či pohoří, tak jako 
www.bedrichov.cz, 
www.krkonose.cz, www.krusne-
hory.cz atd.  
 
  

 
 
Virtuální chata 
Pro ty, kdož ve své oblibě cestování 
a sport nemají, ale i tak by rádi 
pobyli v teplíčku horské chaty, 
nabízí portál ceskehory chatu 
virtuální.  
Tak si dál seďte u svého notebooku 
či PC, možná i u horkého čaje se 
štávou nebo lépe s rumem, s prsty 
tancujícími po klávesnici a 
představujte si tu zimu venku, 
zatímco chatujete či virtuálně 
pořádáte nějakou tu internetovou 
párty.   
My sportovci dáme přednost 
skutečnosti před virtuálním 
neskutečnem, že?                     (bt) 
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jako člen sdružení zasahovat do 
rozhodnutí technické skupiny a tím se 
přímo spolupodílet na rozvoji sítě 
DOBNET. Členství ve sdružení 
DOBNET chápu i jako prestižní 
záležitost.  
 
3. Co je v současné době Tvojí 
náplní práce ve sdružení? 
Největší část mého času věnuji 
uživatelům sítě DOBNET. A to nejsou 
pouze instalace připojení u nových 
uživatelů, ale hlavně údržba a servis 
zařízení u již připojených zákazníků a 
členů. V neposlední řadě se spolu 
s kolegy v technické skupině staráme 
o údržbu a rozvoj jednotlivých 
přístupových bodů sítě, bez jejichž 
správné funkce by uživatelům 
nefungovalo dobře připojení do sítě 
Internet. 
 
4. Vzpomeneš si na nějakou 
kuriózní situaci přímo u zákaz-
níka? Prosím ale takovou, aby-
chom ji mohli zveřejnit ☺. 
Protože většinu instalací provádím 
v bytech uživatelů (a také „uživate-
lek“!), o kuriózní situace není nouze. 

 
 

Jednou se mi při vrtání průrazu 
panelem zakousnul vrták tak, že ho 
dodnes zákazník využívá jako 
věšák! A druhá – no ta už není tak 
humorná, alespoň ne pro mě – od 
jednoho, dnes již uživatele sítě, 
jsem odcházel bez zadní kapsy na 
kalhotách. Tu má pravděpodobně 
stále jeho foxteriér ve své boudě … 
Dle informace majitele nikdy 
nikoho nekousl. Někdo musí být 
první! (smích) 
 
5. Co bys popřál našemu 
sdružení do nového roku? 
Já bych chtěl popřát celému 
DOBNETu mnoho přenesených dat 
s minimem ztracených paketů.  
Děkuji za rozhovor.        (mn) 
 

ROZHOVOR – TENTOKRÁT S PAVLEM KUČEROU 
Do lednového čísla DOBNET 
zpravodaje jsme požádali o 
rozhovor služebně nejmladšího 
člena našeho sdružení, technika 
Pavla Kučeru. 
 
1. Pavle, ty jsi byl přijat za člena 
až na podzim loňského roku. Ale 
jestli se nepletu, tak pro naše 
sdružení pracuješ již delší dobu. 
Je to tak? 
Ano, pro sdružení DOBNET skutečně 
pracuji externě přes dva roky. Práce 
bylo už zpočátku velmi mnoho, a to 
jak s připojováním nových uživatelů, 
tak s údržbou jednotlivých přístupo-
vých bodů. Postupně byla vytvářena 
nová organizační struktura sdružení a 
vznikla samostatná technická skupina, 
kam dnes patřím. Na podzim loňského 
roku jsem dostal nabídku stát se 
členem sdružení. 
 
2. Nabídku jsi přijal, co se pro 
Tebe po přijetí za člena změnilo? 
(usmívá se). Teď musím platit 
pravidelně členské příspěvky a 
odpracovat měsíčně stanovený počet 
hodin zdarma! – Ne, teď  vážně:  Nyní 
mohu



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nový přístupový bod pro uživatele 
v Karlíku KAR01 a v Halounech HAL01 
– v Karlíku už to byla nutnost, tady 
bylo skutečně velké množství 
uživatelů na bodu KAR02 a bylo nutné 
provést jejich přesměrování, 
nový vysokorychlostní spoj do 
Prahy při připojení celé sítě DOBNET 
do Internetu, 
strukturovaná kabeláž v bytovém 
domě ve Všeradicích vybudovaná 
na naše náklady, a provedli jsme 
velkou část kabeláže v nově 
vznikajícím bytovém domě na náměstí 
v Dobřichovicích – V Zahradách.  
Další práce byly směrovány na revize 
a upgrade zařízení na jednotlivých 
přístupových bodech. Také se nám 
podařilo na přístupových bodech 
DOB05 a KAR02 nainstalovat další 
vysílací anténu a následně na ni 
přesměrovat některé uživatele. 
 
Na závěr mi dovolte poděkovat všem 
našim aktivním členům, bez nichž by 
výše uvedený seznam nebyl tak 
obsáhlý. Rád bych jmenoval Jindřicha 
Spilku, Františka Šimonovského a 
Pavla Kučeru. Dík ale také patří Petru 
Křenkovi, Michalu Novákovi, Petru 
Velebilovi, Jiřímu Lorenzovi a Petru 
Křížkovi. Je třeba také poděkovat 
Bohouši Rumlovi, který nám byl 
připraven vždy pomoci za skupinu 
administrátorů.           (mš) 
 
 

Na tomto místě bychom rádi 
shrnuli práci našich techniků na 
síti DOBNET. 
Některé činnosti byly jednodušší, 
ostatní nám daly hodně zabrat. 
Nicméně je třeba konstatovat, že 
téměř všechny naplánované úkoly se 
nám podařilo splnit a zde uvádíme 
jejich výčet: 
oprava strukturované kabeláže 
v bytovém domě Za parkem – kabeláž 
byla poškozena vlivem vzniklého 
požáru, 
nové páteřní spoje v pásmu 5GHz:  
 
• mezi přístupovými body REV01 a 

TRE01 – spoj funguje velmi 
dobře, od nasazení v podstatě bez 
výpadků 

• mezi DOB01 a DOB05 
• mezi body DOB01 a KAR02 – oba 

posledně jmenované nás trochu 
potrápily, ale nakonec oba 
bezchybně slouží 

• mezi přístupovými body REV05 a 
VSR01 

• mezi REV05 a LIT01 
• mezi REV01 a REV02 – ten byl 

spuštěn v létě 
• 5GHz mezi DOB01 a DOB06, a 

KAR02 a DOB07 – (viz článek 
v aktualitách) 

 

 
Ačkoliv se jedná o modelový případ, 
jde zde o skutečného člena a reálně 
probíhající soudní řízení, nicméně 
z důvodů ochrany osobních údajů a 
zachování obchodního tajemství byly 
veškeré údaje pozměněny. 
 
21.3.2005  Na základě vlastní žádosti 
ze dne 5.3.2005 byl za člena sdružení 
Radou sdružení přijat nový člen X.Y. 
(člen podpisem žádosti souhlasil se 
Stanovami sdružení, Provozním řádem 
a Členskými příspěvky). 
21.3.2005  X.Y. zaplatil v hotovosti 
vstupní příspěvek do sdružení ve výši 
1.500,- Kč. 
5.4.2005  X.Y. zaplatil měsíční člens-
ký příspěvek ve výši 300,- Kč na 
bankovní účet sdružení. Dále platil 
měsíční příspěvky pravidelně k 5.dni 
v měsíci až do 5.12.2005. V roce 2006 
nezaplatil žádné příspěvky. 
3.1.2007  Po předběžné kontrole pla-
teb za rok 2006 byl X.Y. vyzván, aby 
uhradil dluh ve výši 3.600,- Kč. 
6.1.2007  X.Y. opět začal hradit 
měsíční příspěvky na bankovní účet 
sdružení. Původní dluh ale nevyrovnal, 
nové platby jsou v účetním systému 
automaticky započítávány na úhradu 
starých dluhů (používáme stále stejný 
variabilní symbol a nelze tudíž 
identifikovat, ke kterému měsíci se 
platba vztahuje). 
15.9.2007   Kontrolní skupina zřízená 
Radou občanského sdružení DOBNET, 
o.s. pod vedením pana Jindřicha 
Spilky vyhodnocuje, že pan X.Y.,  

BILANCOVÁNÍ TECHNIKŮ 

ačkoli měsíčně pravidelně platí 
300,- Kč, má stále nedoplatek ve 
výši 3.600,- Kč. 
2.10.2007     Automatizovaný sys-
tém generuje X.Y. elektronickou 
upomínku, která odchází e-mailem 
(běžně k tomuto dochází 15 dnů po 
splatnosti). 
15.10.2007  Vzhledem k tomu, že 
X.Y. nereaguje na upomínku ani 
nehradí svůj dluh, je mu 
automatizovaně omezeno připojení 
k síti Internet. Zároveň je 
generován doporučený dopis. 
3.11.2007    X.Y. nereaguje ani na 
doporučený dopis, ani na odpojení 
Internetu, proto je odeslána 
jménem právního zástupce sdružení 
poslední předžalobní upomínka. 
25.11.2007   Právní zástupce sdru-
žení podává Návrh na vydání 
platebního rozkazu na zaplacení 
dlužné částky  k místně příslušnému 
soudu dlužníka. 
  
V současné době se očekává vydání 
platebního rozkazu, alternativně 
nařízení soudního jednání ve věci. 
Aniž bychom předjímali výsledek 
soudního rozhodnutí, je na místě 
upozornit, že pokud soud uloží 
dlužníkovi povinnost nahradit dluh, 
což očekáváme, pak bude dlužník 
dále povinen uhradit soudní 
poplatek, který činí 600,-Kč při 
žalované částce 3.600,-Kč, a to dle 
zákona č. 549/1991 Sb. o soudních 
poplatcích a dále náklady právního 
zastoupení dle vyhl. č.484/2000 
Sb., které v tomto případě činí při 
dluhu 3.600,-Kč částku ve výši 
6.000,- Kč bez paušální náhrady 
úkonů.  
Z uvedeného je zřejmé, že se 
výsledná částka, kterou bude 
dlužník povinen nakonec uhradit,  
vyšplhá přes 10.000,-Kč. 
 
Každý má právo hájit se u soudu, 
nicméně je otázkou, zda by nebylo 
vhodnější, aby každý dlužník řešil 
svou situaci mimosoudně jednáním 
v rámci sdružení, neboť je to 
ekonomicky pro všechny zúčastněné 
výhodnější, ale to už je na zvážení 
každého konkrétního jedince. 
 Související odkazy: 
http://www.dobnet.cz/dokumenty/s
trategie-postupu-proti-neplaticum/ 
Mgr. Jiří Sita, právní zástupce 
DOBNET, o.s. 
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DLUŽNÍCI A NEPLATIČI – CO SE S NIMI STANE? 
 
Je tomu již více než 6 měsíců, kdy 
byl Radou sdružení DOBNET, o.s. 
schválen nový postup práce 
s neplatícími zákazníky a členy 
sdružení. Tento postup je uplat-
ňován bez výjimky, jak pro starší 
dlužníky s vyššími dlužnými část-
kami, tak pro drobné „zapomnět-
livce“ s dlužnou částkou pouze 
několika stovek korun.  
 
V minulosti nebyly k dispozici takové 
technické prostředky, kterými by bylo 
možno operativně kontrolovat 
jednotlivé platby. Proto vznikla mezi 
členy a  uživateli naprosto mylná 
domněnka, že platit se nemusí a když 
se platit nebude, nic se neděje. 
Podstata problému spočívá v tom, že 
pokud jsem se stal členem či 
uživatelem a zavázal jsem se, že budu 
hradit určité poplatky za toto členství, 
tak mám povinnost je hradit, a to po 
celou dobu mého členství. 
Vzhledem k tomu, že jsem písemně 
vstoupil do sdružení, musí být učiněn i 
písemný úkon o ukončení členství, 
nelze si pouze myslet, že již členem 
nejsem. 
A protože někteří výše uvedení 
uživatelé jsou nyní velmi překvapeni, 
že po nich někdo dlužné částky 
požaduje zpětně i několik měsíců či 
let, bylo Radou sdružení DOBNET, o.s. 
rozhodnuto  zveřejnit za všechny 
alespoň jeden vzorový případ. Ten 
dokumentuje příslušné kroky směřující 
k vymožení dlužné částky dle schvále-
ného postupu.  
 

NOVÉ PÁTEŘNÍ SPOJE… 
(pokračování ze str.1) 

Dne 15.12.2007 poté byl spuštěn 
nový spoj mezi body KAR02 a 
DOB07. Tento spoj, podobně jako 
ostatní nasazované, výrazně pomohl 
zvýšit propustnost sítě a nyní 
uživatelům sídliště Za Parkem a 
jeho okolí přináší lepší připojení do 
Internetu.       (mš) 



 

ZA KULTUROU v lednu 
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ  
 
Všenory  
Od listopadu 2007 až do konce ledna 
2008 je možno shlédnout ve 
všenorské knihovně výstavu „Zajíma-
vosti z historie Všenor“.   
 

 
Otevření výstavy ve Všenorech 
Zdroj: www.vsenory.cz 
 
Řevnice  
Kino v Řevnicích v lednu a únoru 
nehraje! (Provoz bude po „zimních 
prázdninách“ opět obnoven v březnu.) 
           (ko) 
 

 
NAŠE TIPY 
 
Koncert Jazz Efterrätt v Club Kinu, 
19. ledna 
Jazz Efterrätt je sdružení mladých 
profesionálních hudebníků - 
absolventů pražských konzervatoří, 
kteří dnes pracují v umělecké sféře 
především jako muzikanti, ale také 
jako aranžéři a skladatelé jazzové a 
populární hudby. Jazz Efterrätt ve své 
tvorbě spojuje mnoho hudebních stylů 
a je pro něj typický ostrý kontrast 
funkově pulsující rytmiky, melodických 
linek a jazzových sól. Žánrově je 
skupina vnímána na pomezí jazzu, 
funky a soulu, sami hudebníci si však 
rádi zahrají i latinsko-americkou 
hudbu, swing či dixieland.  
 
Recitál Vladimíra Čápa v Club 
Kinu, 24. ledna 
Písničkář Vladimír Čáp začal psát písně 
ve druhé polovině šedesátých let 
inspirován středověkými 
trubadůrskými písněmi a renesanční 
poezií. Zúčastňoval se prvních 
folkových přehlídek konaných 
převážně v Praze, na kterých mj. 
účinkovali všichni tehdejší 
představitelé tohoto žánru (Karel Kryl, 
Vl. Třešňák, bratři Mikoláškové, J. 
Neduha, Vl. Veit a další). Na rozdíl od 
nich však Čápovy písně směřovaly 
spíš do časů minulých a 
korespondovaly více s tvorbou bratří 
Traxlerů. V Čápových písních dnes 
sice ještě tu a tam zaznívá jeho 
"trubadúrská minulost", ale jeho písně 
jsou v textech i projevu emotivními 
šansony s prvky sebereflexe a 
podepřené životní zkušeností.  
 
Galakoncert radotínského 
Gymnázia v Club Kinu, 26. ledna 
Přibližně po roce zve pěvecký sbor 
gymnázia v Radotíně COLUMBELLA 
všechny své příznivce na 
GALAKONCERT současných i bývalých 
studentů. Na slavnostním večeru 
vedle COLUMBELLY vystoupí též milí 
hosté: slovutná punková kapela 
HONORACE a oblíbená radotínská 
rocková skupina KLIKA. V první části 
večera budou znít americké spirituály, 
africké písně i ukázky jiných 
hudebních žánrů (jazz a lidovou píseň 
nevyjímaje) v podání školního sboru. 
Průvodní slovo obstará sbormistryně 
Columbelly prof. M. Šreinová.      (ko) 

 

12.1. 
Černošice Farní ples, 20 hod., Club 
Kino 
 
18. 1.  
Černošice ROCKOVEJ MEJDAN (hrají 
B.LUES+BUBNY PRAHA), 20:30 hod., 
Club Kino 
 
19. 1. 
Dobřichovice Beseda cestovatele 
Karla Wolfa o Malajsii a Borneu, 19 
hod., Fürstův sál 
Černošice Jazz Efterrätt, 20:30 hod., 
Club Kino  
 
24. 1.  
Černošice Recitál Vladimíra Čápa, 
20:30 hod., Club Kino  
 
26. 1. 
Dobřichovice Koncert keltské hudby 
v podání česko-bretaňské skupiny 
Bran, 20 hod., Fürstův sál 
Černošice Galakoncert radotínského 
Gymnázia, 19:00 hod., Club Kino  
 
30.1. 
Řevnice Koncert smíšeného sboru 
ZUŠ – Melody Girls and Two Boys pod 
vedením a za klavírního doprovodu 
Martiny Klimtové (písně autorů J. 
Uhlíře a Zd. Svěráka), 17 hod., sál 
Zámečku 
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„Galavečer Johanna Strausse” 
pořádaný agenturou Euroconcert, nyní 
již klasická událost po vánočních 
svátcích, se objeví v Obecním domě 
18.1. od 20 hodin. Strauss Festival 
Orchestra bude v Praze stejně jako i v 
dalších evropských zemích vyslancem 
hudby proslulého císařského dvora 
Františka Josefa. Koncert navozující 
vznešenou atmosféru imperiální Vídně 
přiblíží široké veřejnosti hudbu 
Johanna Strausse.                    (bt) 
 
    
     

VÝBĚR Z LEDNOVÉ NABÍDKY TICKETPRO (pokračování ze str. 1) 
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specialista pro rádiové spektrum

pracovník informaèní kanceláøe

webdesignér

vedoucí skupiny HelpDesk

Pro doplnìní kolektivu hledáme:

kolegu / kolegyni na pozici

Popis práce: kontrola a analýza rádiového spektra v daných lokalitách, plánování nových tras a kanálù pro vysílání,
sestavování topologie sítì.

Popis práce: komunikace a práce se zákazníky, administrativní a ostatní èinnosti spojené s uzavíráním smluv a 
pøijímáním plateb a další èinnosti vyplývající z principu informaèní kanceláøe.

Popis práce: tvorba a realizace vzhledu portálu www.dobnet.cz

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

Požadavky: znalost práce na PC, pozitivní pøístup k øešení úkolù, peèlivost, zodpovìdnost, samostatnost, praxe a 
zkušenosti radioamatéra vítány.

Požadavky: znalost práce na PC, pozitivní pøístup k øešení úkolù, peèlivost, komunikativní schopnosti, reprezentativní
vystupování, ochota uèit se nové vìci.

Požadavky: pokroèilá znalost HTML, CSS, JavaScript, Python, zkušenost s redakèním systémem Plone vítána
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specialista pro rádiové spektrum

pracovník informaèní kanceláøe

webdesignér

vedoucí skupiny HelpDesk

Pro doplnìní kolektivu hledáme:

kolegu / kolegyni na pozici
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vystupování, ochota uèit se nové vìci.

Požadavky: pokroèilá znalost HTML, CSS, JavaScript, Python, zkušenost s redakèním systémem Plone vítána
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Vás zve k pøíjemnému 
posezení, s výbornou

kuchyní, možností 
ubytovnání v malebné

krajinì okolí hradu
Karlštejn

Restaurace Rudolfa II.

Rovina 64, 267 18 - Karlštejn
Tel.: +420 257 720 662

František Tauterman nakládání s odpady

Ekologická likvidace elektro zaøízení 
vèetnì výpoèetní techniky

Bývalé ZD Tøebotov, 
252 26 - Tøebotov 

okres Praha - Západ
Tel.: +420 603 771 508

http://www.centrum-eko-likvidace.org
srot-elektro-pc@seznam.cz

Geoconsult s.r.o.
     provádìní veškerých geodetických prací

vèetnì geometrických plánù a vytyèení
vlastnických hranic

Mníšecká 23, 252 30 Øevnice

tel.: 731 406 586
geoconsult@geoconsult-sro.cz


	Stránka 1

