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ČARODĚJNÝ ZPRAVODAJ

Mnoho lidí se rok co rok těší na posled-
ní dubnový večer, kdy se sejdou u ohně, 
oslaví příchod jara a zároveň zahájí sezó-
nu opékání nebo grilování dobrůtek, po-
pijí a upálí nějaké ty čarodějnice ze slámy, 
hadrů nebo jiných zbytků objevených při 
jarním úklidu. Tento „svátek“ nemusí být 
zaznamenán ani ve světském kalendáři, 
aby se na něj mohly těšit nejen děti, pro 
které má nádech pohádek a mystiky a 
mnohde i spojitost s lampiónovým prů-
vodem, kde sem tam proletí čarodějnice 
na koštěti nebo zabliká bludička. 

Čarodějnice či čarodějky, baby jagy či 
babky kořenářky - ač staré několik věků, 
plně přizpůsobivé, moderní a technicky 
zdatné. Ani byste nevěřili, kolik zajíma-
vých blogů a jiných internetových odka-
zů lze na toto téma objevit při surfování 

na Internetu. A to jsem začala od zdroje 
informací „nového věku“. Ale samozřej-
mě i při listování v Bibli, prvotním zdro-
ji vzdělání starém několik tisíciletí, se o 
čarodějnicích dočtete. Existují v každé 
kultuře.

Nemusí být zrovna duben, kdy jsou ča-
rodějnice vzpomínány. Jen u nás je několik 
muzeí věnovaných těmto bytostem. A ko-
lik je pohádek, kde je čarodějnice ústřední 
postavou. Jaká je vaše nejoblíbenější?

Málokdo ví, jaké mají oslavy čarodějnic 
vlastně historické kořeny a jaké pověry a 
tradice se k tomuto datu původně vzta-
hovaly. 

Takže, pokud budete číst dál, dovíte se 
něco zajímavého z historie i současnosti 
svátku čarodějnic a čarodějek jako tako-
vých. (bt)

V tomto čísle zpravodaje jsme zvolili téma zcela netechnické (nebu-
deme přeci rozebírat, na jaký pohon létá koště), ale zato historické 
i moderní, zajímavé, plné pověr a mýtů, magické, rozporuplné i nebez-
pečné, spojené s přírodními živly a se zákony fyziky (inu, když skáčeš 
přes oheň, musíš se dobře odrazit….).

více na stranách        až          7 9VŠE, CO NEVÍTE O ČARODĚJNICÍCH

STAROČESKÉ MÁJE 
V květnu ožije údo-
lí Dolní Berounky 
folklórním festivalem 
Staročeské máje, 
na kterém vystoupí 
například soubory 
moravské i chodské, 
horalé z Krkonoš či 
děti z Nivnice. Můžeme se těšit na bo-
hatý kulturní program.

ROZHOVOR S PAVLEM 
VÍTKEM

Co těší Pavla Vít-
ka, známého herce, 
zpěváka a sklada-
tele profesně, ale i 
v soukromí se dočte-
te v rubrice Rozho-
vor.

VÝPRAVA ZA BÍLOU PANÍ
Kam se vydat na ne-
daleký, ale tajuplný 
výlet, až nás sluníčko 
vyláká na procházku? 
Zveme vás na zříce-
ninu gotického hradu 
Valdek. Dozvíte se 
trochu historie, trochu pověstí a hlav-
ně kudy vede cesta.

KAM NA RODINNÝ OBĚD
Doporučení, kam zajít 
na dobrý oběd, není 
nikdy dost. Tentokrát 
vám představíme re-
stauraci Lucern Na 
Schůdkách.  Zastav-
te se a ochutnejte vý-

borné sýrové fondue.

ZE SDRUŽENÍ DOBNET
Rozhovor s Danou 
Nešporovou vám pro-
zradí, kdo se stará o 
vytváření a dokumen-
taci všech procesů 
sdružení DOBNET. Ale 
nebojte se, nepůjde 
jen o technická data, paní Nešporová 
nám prozradí i něco o své zahrádce a 
dalších svých aktivitách. 

více na straně 10 ...
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Z REGIONU

LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

BEROUNSKO
Na Berounsko a okolí se opět vrací vysílání Českého rozhlasu 

Region. Od 1. května si můžete naladit na frekvenci 88,4 FM ak-
tuální zpravodajství a publicistiku z našeho kraje. V zajímavých 
pořadech k vám bude hovořit a zajímavé hosty si zvát Jan Ro-
sák v talkshow Tandem či Naďa Konvalinková v gastronomickém 
magazínu Pochoutky. S Eduardem Hrubešem se můžete setkat 
v Hobby magazínu nebo v pořadu U muziky s Josefem Zímou.

„Jsem velice rád, že opět můžeme obyvatelům Berouna a blíz-
kého okolí nabídnout náš servis. Tímto přeji všem novým poslu-
chačům na Berounsku, aby se cítili v naší společnosti dobře a 
vítám je ve velké rodině posluchačů Českého rozhlasu Region,“ 
dodává ke spuštění nového vysílače Jan Menger, ředitel stanice.

DOBŘICHOVICE
Od 1. května budou v Dobřichovicích opět působit městští 

strážníci. Na základě veřejnoprávní smlouvy s Černošicemi 
bude tamní městská policie vykonávat službu pro Dobřicho-
vice. Na vykonávání této služby jsou vyčleněni dva strážníci. 
Pokud bude potřeba pomoci městské policie, obraťte se na 
telefonní číslo 724 060 620.

KARLÍK
Nově zvolené obecní zastupitelstvo obce Karlík si na svém 

ustavujícím zasedání zvolilo své vedení. Novým starostou obce 
Karlík se stal Jaroslav Štrof, jako místostarosta byl zvolen Jan 
Tláskal.

ŘEVNICE
Městský úřad Řevnice zprovoznil službu CZECHPOINT. Po 

novu lze tedy požádat o vydání ověřené kopie z katastru nemo-
vitostí, z obchodního či živnostenského rejstříku nebo z rejstříku 
trestů přímo v Řevnicích. Občané proto nemusí za účelem zís-
kání těchto dokumentů složitě dojíždět např. do hlavního města. 
Kopie jsou zpoplatněny dle sazebníku od 50 – 100 Kč za jednu 
stranu. Poplatek za výpis z evidence rejstříku trestů je 50 Kč.

LETY
Obecní úřad v Letech řeší problémy s odpady. Poté, co se ně-

kolik let po sobě nepodařilo vybrat na poplatcích za svoz od-
padů tolik, co skutečně bylo fi rmou realizující svoz vyúčtováno, 
rozhodlo se zastupitelstvo řešit tento problém novou obecně 
závaznou vyhláškou o systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na 
území obce Lety a o poplatku za komunální odpad.

SRBSKO
Dne 26. dubna proběhl na několika místech v Srbsku den ote-

vřených dveří. V místní škole si návštěvníci mohli prohlédnout 
nový hrad pro děti, který bude sloužit ke hraní, ale i k výuce, 
a další úpravy a vylepšení realizované díky dotacím Krajského 
úřadu Středočeského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a 
Programu obnovy venkova. Na obecním úřadě bylo možné na-
vštívit zrenovovanou obecní knihovnu a internetovou místnost. 
Dále byla pro zvídavou veřejnost otevřena čistička odpadních 
vod či Domeček ČHMÚ.

SRBSKO
Obecní úřad opět pořádá ve spolupráci s Diakonií Broumov 

humanitární sbírku oblečení a obuvi, lůžkovin a přikrývek, do-
mácích potřeb, hraček a školních potřeb, tašek či batohů a 
peněženek. Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic ode-
vzdávejte na obecním úřadě do 10. června.

PORTÁL STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Středočeský kraj spustil do provozu portál Středočeského 

kraje. Stalo se tak v rámci projektu „Střední Čechy on-line 
– část Internet“, jehož realizace odstartovala v březnu 2007. 
Cílem bylo přiblížit občanům veřejnou správu a její služby. Pro-
jekt získal fi nanční podporu z Evropského fondu regionálního 
rozvoje a státního rozpočtu ČR. Celkové náklady projektu činí 
59 587 530 Kč, z toho Evropská unie zaplatí 75 %. Středo-
český kraj uhradí pouze 15 % a náklady, které nejsou v rámci 
projektu uznatelné a představují 428 400 Kč.

„Nově vytvořený portál Středočeského kraje je centrálním pří-
stupovým bodem ke stávajícím i novým službám veřejné sprá-
vy v souladu s požadavky informační společnosti a platnou 
legislativou,“ uvedl k projektu Vilém Žák, náměstek hejtmana. 

Stěžejní částí záměru byla podle jeho slov instalace 47 in-
teriérových a exteriérových komunikačních kiosků a stolních 
počítačů do 43 nově vytvořených veřejně přístupových míst 
k Internetu, tzv. PIAP. Zařízení byla předána k užívání veřejnosti 
v měsících červnu až srpnu 2007. Vznikl také katalog veřej-
ných služeb Krajského úřadu Středočeského kraje určených 
k on-line komunikaci s veřejností. 

Portál k datu zahájení svého provozu nabízí 65 elektronických 
služeb prostřednictvím formulářů a 9 služeb prostřednictvím 
otázek z celkem 10 odborů a 2 kanceláří Krajského úřadu. Na-
leznete jej na adrese  www.stredocech.cz/portal (bt)

Zámek Dobřichovice

Od května nás čeká spousta novinek, které zpříjem-
ní život v regionu: můžeme poslouchat vysílání Čes-
kého rozhlasu Region, v Dobřichovicích se budou 
o klid starat dva městští strážníci a ani na charitu se 
nezapomene.

UDÁLOSTI DUBNA A KVĚTNA

Pole nad obcí Lety
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Z KULTURY

POBEROUNÍ V MÁJI OVLÁDNE FOLKLOR

Dvě květnové soboty a jednu 

neděli se letos bude konat jedna 

z největších akcí svého druhu ve 

středních Čechách – poberounský 

folklorní festival Staročeské máje. 

Dorazí na něj více než dvě desítky 

souborů reprezentujících lidové 

umění tradičních národopisných 

regionů České republiky. Zahrani-

čí bude tentokrát zastoupeno slo-

venským souborem Šarvanci.

Program festivalu odstartuje 

v sobotu 10. května v Letech a 

Mokropsích. Zatímco ve druhé 

jmenované obci bude mít »stan-

dardní« podobu, v Letech se kro-

mě obvyklé pobožnosti, jarmarku, 

průvodu, minisetkání dechovek, 

přehlídky folklorních souborů a 

kácení májky diváci mohou těšit 

i na velkou novinku. Pořadatelé 

se rozhodli připomenout události 

konce druhé světové války v Po-

berouní – proto se během odpo-

ZA KULTUROU V KVĚTNU

FOLKLORNÍ FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE

Úterý 6. 5. - 17. 5.
Řevnice Výstava o 
vzniku řevnické vlajky 
a znaku, 9 – 16 hod., 

Městský úřad 

Sobota 10. 5.  

Černošice Koncert 
The Slapdash — Rock 
a Billy, 20.30 hod., 

Club Kino

Dobřichovice Vernisáž 
výstavy fotografi í J. 
Franty (potrvá do kon-

ce května), velký sál zámku

Černošice - Mokropsy 
IX. poberounský folk-
lorní festival Staročes-

ké máje, 14 hod., náves 

Lety IX. poberounský 
folklorní festival Staro-
české máje, 10 hod., 

náves

Hlásná Třebaň Staro-
české máje, 17 hod., 
náves

Neděle 11. – 18. 5. 
Dobřichovice Výstava 
obrázků dětí ze ZUŠ, 
zámek

Úterý 13. 5. 
Dobřichovice Výsta-
va Vratislava Kubišty: 
České území v Tichém 

oceánu — výzkum dna jako 
zdroje nerostného bohatství, 
16 – 19 hod., Fürstův sál

Úterý 13. - 17. 5. 
Černošice  Jazzo-
vý fest ival  -  JAZZ 
Černošice 2008, 

podrobně viz www.jazz-
cernosice.cz

Čtvrtek 15. 5. 
Dobřichovice Koncert 
folkové skupiny Ne-
zmaři, 20 hod., zámek 

Pátek 16. 5.
Řevnice Slavnostní 
shromáždění spoje-
né s požehnáním so-

chy sv. Jana Nepomuckého a 
nového městského praporu, 
18 hod., kostel

Sobota 17. 5.
Lety Cyklistický závod 
horských kol — seriál 
Poštovní spořitelny, 

náves
Mníšek pod Brdy 
IX. poberounský folk-
lorní festival Staročes-

ké máje, 9 hod., náměstí

Úterý 20. 5. 
Dobřichovice Výstava 
V. Kubišty: České úze-
mí v Tichém oceánu, 

16 – 19 hod., Fürstův sál

Středa 21. 5. 

Černošice IV. kolo 
soutěžní přehlídky ka-
pel Šiba Music Chan-

ce, 20.30 hod., Club Kino

Sobota 24. 5. 
Černošice Koncert 
kapely Pražský výtěr, 
20.30 hod., Club Kino
Černošice - Vráž Po-
hádkový les aneb sou-
těžní trasa pro celou 

rodinu, Vráž

Neděle 25. 5. 

Karlštejn IX. pobe-
rounský folklorní fes-
tival Staročeské máje, 

14 hod., nádvoří hradu

Úterý 27. 5.

Dobřichovice Výsta-
va Vratislava Kubišty: 
České území v Tichém 

oceánu, 16 – 19 hod., Fürstův 
sál

Pátek 30. 5.  

Černošice Koncert 
Shahab Toulouie (fl a-
meco), 20.30 hod., 

Club Kino

Sobota 31. 5.  

Černošice Koncert 
Second chance + De-
sideria + Cactus show 

band, 20.30 hod., Club Kino

Dobřichovice Verni-
sáž fotografi í z ostrova 
Hvar, 18 hod., zámek

• Lety Dětský den, sokolovna

Řevnice Komorní 
opera W. A. Mozarta 
Bastien a Bastienka v 

podání Potulné operní společ-
nosti z Hronova, 19 hod., Les-
ní divadlo 

Dobřichovice Tradiční 
běh Dobřichovická míle, 
14 hod., ul. 5. května

Pátek 6. - 7. 6.  
Praha – Karlštejn Krá-
lovský průvod Karla IV. 
s korunovačními kle-

noty, pátek 16 hod. Radotín, 
17.30 Černošice, 19.30 Dob-
řichovice (zámek v Dobřicho-
vicích: 20 hod. koncert Hra-
dišťan, 22 hod. muzikál Noc 
na Karlštejně), sobota 10 hod. 
Dobřichovice, 11 hod. Lety, 12 
hod. Řevnice, 14.30 Hlásná 
Třebaň, 15.30 Karlštejn (Ka-
rlštejn: 17.30 - uložení kleno-
tů do kaple sv. Kříže, 20 hod. 
koncert Miro Žbirka, Gulo Čar 
- louka u mostu)

Více než dvě desítky souborů se představí na IX. ročníku po-
berounského folklorního festivalu Staročeské máje. Návštěv-
níci se mohou těšit na soubory moravské i chodské, své umění 
předvedou horalé z Krkonoš a třeba i Slováci. Nejsilněji ovšem 
bude zastoupen folklor domácí, středočeský.

ledne bude na návsi konat pře-

hlídka dobové vojenské techniky 

doprovázená stylovou muzikou. 

Týden nato, v sobotu 17. květ-

na, se festival přestěhuje za brd-

ské Hřebeny. V Mníšku pod Brdy 

program začne už poránu staro-

českým jarmarkem a pobožností. 

Odpoledne, po krojovaném prů-

vodu ze zámku, se pak na náměstí 

bude střídat jeden soubor za dru-

hým. Až z Nivnice dorazí dětský 

soubor Nivnička, chodský folklor 

předvedou mrákovský Mráček a 

Domažlická dudácká muzika.

Důstojnou a velmi reprezenta-

tivní tečku za letošním ročníkem 

poberounského festivalu udělá 

poslední den: v neděli 25. květ-

na ožije - pravděpodobně poprvé 

v historii - folklorem nádvoří hradu 

Karlštejna. Přijedou soubory Krko-

nošský horal, Slovácký krúžek a 

skupina Třehusk. Miloslav Frýdl

IX. POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ-FESTIVAL STAROČESKÉ MÁJE

LETY, náves 10. května 2008
10.00 ZAHÁJENÍ JARMARKU, POBOŽNOST U KAPLIČKY

11.00 – 13.00 PLZEŇSKÁ DVANÁCTKA - Plzeň, SEDMIKRÁSKA - Praha

13.30 PRŮVOD OD KAFKŮ NA NÁVES 

13.45 PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ, ZAHÁJENÍ FESTIVALU

13.50 – 15.00
DĚTI Z LETOVSKÉ ŠKOLKY, PROMĚNY - Řevnice, LÚČKA 
- Svatobořice-Mistřín

15.00 – 18.00
GREENHORNS, TAXMENI, VLAK NA DOBŘÍŠ, výstava vo-
jenské techniky

18.00 ČESKÁ BESEDA, KAMÝČEK - Kamýk nad Vltavou

18.30 KÁCENÍ MÁJKY

18.30 TŘEHUSK - poberounská hudební skupina

19.00 CIMBÁLOVKA LÚČKY

19.30 BRASS BAND, Rakovník

ČERNOŠICE-Mokropsy, náves 10. května 2008
14.00 ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU

14.00 TŘEHUSK – poberounská hudební skupina

14.45
PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ, 
ZAHÁJENÍ FESTIVALU

15.05 – 18.00
KAMÝČEK - Kamýk nad Vltavou, PRAMÍNEK - Černošice, 
NOTIČKY – Řevnice, KLÍČEK – Řevnice,  HÁJÍČEK – Praha, 
LÚČKA - Svatobořice-Mistřín

18.00 DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE

MNÍŠEK POD BRDY, náměstí 17. května 2008
9.00 ZAHÁJENÍ JARMARKU

10.00 POBOŽNOST U KOSTELA 

13.00
PRŮVOD ZE ZÁMKU NA NÁMĚSTÍ, PŘEDÁNÍ PRÁVA 
K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ

13.35 – 18.30

DĚTI ZŠ + MŠ MNÍŠEK, TŘEHUSK – Poberouní, PROMĚ-
NY – Řevnice, ŠARVANCI – Praha, KRUŠPÁNEK – Praha, 
MRÁČEK – Mrákov, NIVNIČKA – Nivnice, NOTIČKY – Řev-
nice, DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA - Domažlice

18.30 MORAVSKÁ BESEDA, KÁCENÍ MÁJKY 

19.15 VALAŠSKÁ CIMBÁLOVKA KYČERA

KARLŠTEJN, hrad 25. května 2008
14.00 KRKONOŠSKÝ HORAL

15.00 SLOVÁCKÝ KRÚŽEK 

16.00 TŘEHUSK – poberounská hudební skupina

Nad festivalem STAROČESKÉ MÁJE převzal záštitu senátor Jiří OBERFALZER
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ROZHOVOR

Vystupoval jste a vystupujete v pěkné řádce muzikálů – 
v současné době je to Angelika nebo Tři mušketýři, kde jste 
obsazen ve vladařských rolích, dříve jste se stal Ďáblem ve 
Stvoření světa, ale i Andělem v Pomádě. Která role vám 
nejlépe „sedla“ jak herecky, tak i pěvecky? Kde jste se cítil 
jako Pavel Vítek nejlépe?

Asi nejvíc mě bavilo hrát studenta Mariuse v muzikálu Les Mi-
sérables - Bídníci, to byla krásná a romantická role, plná nád-
herné hudby. A také moc rád vzpomínám na roli vojáka Johna 
v Miss Saigon, tam jsem zase měl možnost zazpívat si opravdu 
překrásnou árii s velkým sborem, navíc i herecky byla velmi 
zajímavá. Pak samozřejmě rád vzpomínám na svého Stevena 
v muzikálu Dracula a moc jsem si také užil roli Peška v Noci 
na Karlštejně.

Účinkujete i v muzikálech přizpůsobených pro místní 
scénu jako byla Noc na Karlštejně v loňském roce nebo 
v Postřižinách připravovaných na letošní léto  – jak se liší 
atmosféra při zkouškách profesionálního týmu a týmu slo-
ženého z nadšených ochotníků?

Byla to pro mě nová zkušenost. Zatímco v profesionálním 
prostředí se člověk často setkává s určitou rutinou, ochotníci 
jsou velmi zanícení a já jsem velice rád to jejich nadšení na 
sebe nechal přenést. Myslím, že je to očisťující, člověk si zpátky 
uvědomí, že hrát divadlo je především radost.

Mezitím hodně cestujete, zpíváte, příležitostně moderu-
jete. Jak a kde relaxujete, máte svou „Zahradu (splněných) 
přání“ třeba doma na Karlštejně?

PAVEL VÍTEK NEJEN NA KARLŠTEJNĚ

Herec, zpěvák, skladatel, hvězda muzikálů Dracula, 
Bídníci, Miss Saigon, Pomáda, Angelika. Autor a in-
terpret hitu „Mám rád vůni tvý kůže“, držitel meziná-
rodních ocenění z hudebních festivalů, milovník vozů 
značky SUBARU. To je Pavel Vítek.

Pavel Vítek, hvězda muzikálů

ROZHOVOR S HERCEM A ZPĚVÁKEM

Pavel Vítek se letos vrací sólově na koncertní pódia

Ano, máme velkou zahradu, kde si rád plním hodně svých 
přání… Baví mě starat se o ni, neustále ji zušlechťovat a zkráš-
lovat, je to podle mě činnost, která má pro člověka opravdu 
smysl. Aspoň já jsem při ní šťastný. Odpočinu si tak od stresů, 
šoubyznysu a vyčistím si hlavu. Někdy pracuju celý den, až mě 
najednou překvapí soumrak. Unaveného, ale šťastného. Pak se 
kochám tím, co jsem  vykonal. Taky si odpočinu z našimi dvě-
ma psy na procházce, nebo si rád zaběhám v lese.

Pocházíte z Olomouce. Jakou shodou náhod jste se do-
stal až do Karlštejna?

Nejdřív vedla moje cesta do Prahy, na studium herectví na 
DAMU. V Praze jsem pak žil 15 let, bylo to moc fajn a bouřlivé 
období, kdy se mi rozjela kariéra, našel jsem vztah a spoustu 
přátel. Po čase jsem ale zatoužil po klidu a po přírodě. Jsem 
kluk ze statku, chtěl jsem chovat psy, mít zahradu a vlastně 
i soukromí. No, a náhoda tomu chtěla, neboť jsem jednou 
objevil v inzerátech fotku našeho dnešního domku a byla to 
láska na první pohled. Vždycky se mi líbila krajina kolem Be-
rounky a hrad Karlštejn obzvlášť. Tak jsme do toho šli a do-
dnes nelitujeme. Skoro se cítím už spíš být venkovanem než 
Pražákem. 

Uvidíme vás i v Královském průvodu z Prahy na Karlštejn 
na začátku června?

Přímo v průvodu ne, ale 6. června ve 21 hodin, poté, co prů-
vod dorazí do Dobřichovic, zahrajeme na místním zámku di-
vadelní představení Noc na Karlštejně. Tak srdečně všechny 
zvu, už se moc těším, že si zase zahraju Peška a zazpívám 
„Do věží“, je to jedna z mých nejoblíbenějších písní.

Co nového plánujete ještě letos nebo na příští rok?
Mám opravdu nabitý rok. Až skončí letošní muzikálová sezó-

na, jedu plnou parou dál. Přijal jsem hezkou roli v divadelním 
ztvárnění Postřižin, které budeme hrát v létě na zámku ve Svi-
nařích. A hlavně, po 10 letech se vracím sólově na koncertní 
pódia, premiéra mého nového koncertního programu „Pavel 
Vítek a přátelé“ bude 18. srpna na nádvoří hradu Karlštejn. Pů-
jde o koncert s velkým orchestrem plný nejen mých popových 
šlágrů, ale i evergreenů z rokenrolu, swingu i muzikálů. A pod-
zim odstartuju vydáním CDéčka svých největších hitů, také mi 
současně vyjde DVD, které mapuje moji více jak 20letou kari-
éru. Bude obsahovat nejúspěšnější klipy, televizní vystoupení 
a záznamy koncertů. Takže se určitě nebudu nudit.

Děkuji za čas strávený s námi! (bt)
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TURISTIKA

VÝPRAVA ZA BÍLOU PANÍ

Zřícenina hradu Valdek autor foto: Eva Schiebelová

ZASTAVTE SE A OCHUTNEJTE VÝBORNÉ SÝROVÉ FONDUE

Mnoho cyklistů, bruslařů či turistů projíždějících Dobřichovice-
mi v čase poledním nebo jemu blízkém si navyklo zastavit se na 
oběd či pivko v restauraci Lucern Na Schůdkách.

Její strategická poloha přímo na cyklotrase Praha – Dobřichovi-
ce – Karlštejn je velkou výhodou nejen pro návštěvníky regionu, 
ale i pro místní obyvatele. (bt)

Jaro klepe na dveře, brzy začne 
být teplo a slunce nás vyláká na 
procházku. Kam se vydat vám po-
radíme v květnovém zpravodaji. Na-
bídneme vám příjemnou procházku 
lesem zakončenou návštěvou taju-
plné zříceninou hradu Valdek. 

PROČ: Příjemná procházka KAM:       vesnice Neřežín

JAK TAM: autem/autobusem a pěšky

KDY: kdykoli

NA JAK DLOUHO: z Neřežína nahoru 30 minut

INFO:       www.hrady.cz

HRAD VALDEK

Kvalita obsluhy Čistota prostředí Kvalita a chuť jídla
 ´´´´´ ´´´´´ ´´´´´
 Cenové rozpětí Celková atmosféra
 ´´´´´ ´´´´´  

NEJPRVE TROCHA HISTORIE 
Hrad byl založen v druhé polovině 13. sto-

letí rodem Buziců. Jako první majitel je roku 
1263 uváděn pan Oldřich Zajíc z Valdeka, 
který hrad obýval se svou dcerou Zdeňkou. 

Se Zdeňkou je také spojena pověst 
o tom, že Valdek obchází Bílá paní. Pan 
Zajíc z Valdeku jednou těžce onemocněl, 
mnoho lékařů si nevědělo rady, až se zde 
objevil mladý ranhojič. Pomocí léčivých 
bylin nemocného pána hradu vyléčil. Dce-
ra Zdenka se do ranhojiče zamilovala a od-
jela s ním do Prahy. Zanedlouho je otec jel 
navštívit, cestou byl náhodným svědkem 
veřejné popravy. Viděl nápadníka své dce-
ry, jak si nasazuje kápi a chystá se vykonat 
popravu. Okamžitě odvezl dceru domu 
a svatbu zakázal. Po krátkém čase však 
pan Zajíc znovu záhadně onemocněl a ná-
hle zemřel. Také jeho dceru našli mrtvou 
v blízkých lesích. Od té doby prý po Valde-
ku a blízkém okolí bloudí její duch.

Po obléhání roku 1346 připadl Valdek do 
rukou méně movitých majitelů. Od té doby 
jeho význam upadal. Od roku 1623 byl 
podle historických pramenů opuštěný.

HRAD DNES
Dnes se dochovaly především obvodo-

vé zdi, dominantou je okrouhlá věž. Celý 
prostor je zarostlý zelení a na člověka zde 
dýchne jakýsi klid a opuštěnost. Hrad ni-
kdo nehlídá, a proto je kdykoli plně pří-
stupný. Ve stěně hlavní věže je schovaný 
zápisník, kde se můžete zvěčnit. Vyzna-
vači adrenalinu si mohou pořídit foto na 
některé z obvodových zdí, které poskytují 
dokonalý výhled na okolní lesy. To však 
jen na vlastní nebezpečí.

KUDY VEDE CESTA
Zřícenina leží asi 7 km jižně od města 

Hořovice. Nejlepší výchozí bod je vesnice 
Neřežín, odtud po silnici do kopce na hrad. 
Je to asi půl hodina nenáročné chůze. Do 
vesnice se dostanete autem nebo autobu-
sem. Hrad leží ve vojenském pásmu Brdy, 
proto cestou potkáte značky se zákazem 
vstupu do lesa. Ale žádný strach, cesta na 
hrad je plně zpřístupněna. Kdo by si chtěl 
výlet obohatit o koupání, může si procház-
ku prodloužit kolem nádrže Záskalská.  (lk)

LUCERN NA SCHŮDKÁCH 
Tyršova 84, Dobřichovice
Tel.: 257 711 965, Mob.: 605 257 969, www.aa.cz/reference/lucern/

Otevírací doba:
Po-Čt 11.00 - 22.00
Pá 11.00 - 23.00 
So 12.00 - 23.00
Ne 12.00 - 20.00

A nyní k hodnocení. Pro zopakování – každé 
z pěti kritérií může dostat od 1 do 5 bodů, tedy čím více bodů, tím lepší 

hodnocení. Takže nejvyšší celková známka může být 25.

LUCERN NA SCHŮDKÁCH
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Z DOBNETU

Dokumentace procesů v kanceláři, co 
si pod tím má běžný člověk představit? 
Co všechno obnáší tvoje práce?

Běžný člověk si může představit jaký-
si domácí řád, který upravuje vše, co se 
v každé organizaci děje. Popisuje a za-
pisuje se v podstatě vše, co jednotliví 
pracovníci dělají. Pro ilustraci lze uvést 
například popis všech činností s poten-
ciálním uživatelem služeb sítě DOBNET. 
Přijetí poptávky, zajištění měření smluv-
ním technikem, zabezpečení instalace, 
zadání všech údajů do informačního 
systému, podpis smlouvy. Vše je třeba 
podrobně popsat. Moje práce nyní spo-
čívá v dokumentaci procesů v Informační 
kanceláři DOBNIK, později se budeme 
zabývat ostatními středisky působícími v 
rámci sdružení DOBNET, o.s.

Dlouhá léta jsi pracovala jako ve-
doucí pošty v Řevnicích, s podobnou 
činností máš určitě mnoho zkušeností. 
V čem se práce pro DOBNET liší a co je 
pro tebe největším „oříškem“?

Práce pro DOBNET je výrazně více tech-
nického rázu. Organizační záležitosti mně 
problémy nedělají, s technickými se sna-
žím postupně seznamovat. Dalším pro-
blémem je práce s počítačem. Na poště 

ŠIKOVNÁ ORGANIZÁTORKA

Do májového vydání DOBNET zpravodaje jsme požádali o rozhovor 
Danu Nešporovou, spolupracovníka skupiny Offi ce, která má na starost 
vytváření a dokumentaci všech procesů v Informační kanceláři sdružení 
DOBNIK. Zastihli jsme ji doma na zahrádce s rýčem a zahradnickou 
lopatkou.

ROZHOVOR S DANOU NEŠPOROVOU

se pracuje pouze s úzce zaměřeným pro-
gramem, aplikace typu Microsoft Word či 
Excel na počítačích nejsou vůbec insta-
lovány. S těmito programy jsem se blíže 
seznámila až při činnosti pro DOBNET. 

Již pár měsíců ráno nemusíš každý 
den vstávat do práce. Určitě máš tedy 
více volného času než dříve. Co všech-
no přes den děláš, nenudíš se?

(Smích). Ne, opravdu se nenudím. Ne-
mám čas téměř na nic, volný čas mi 
určitě nepřebývá. Kromě přebudování 
zahrádky zajišťuji pro okruh svých zná-
mých kosmetické výrobky AVON, pracuji 
jako zprostředkovatel Českomoravské 
stavební spořitelny, peču pro přátele ne-
tradiční dorty ve tvaru například mašinky, 
nákladního auta, fotbalového míče, ša-
chovnice, košíčku. Jsem členkou Klubu 
skalničkářů a nově také členkou HORTI 
klubu. Vše toto souvisí s květinami. Mimo 
uvedené mám tři vnoučata, která bydlí ve 
stejném domě jako já. Nemusím tedy vy-
světlovat, že čas nezbývá téměř na nic.

Hlavní téma aktuálního čísla DOB-
NET zpravodaje se zabývá starým 
zvykem pálení čarodějnic. Víš něco 
o historii tohoto zvyku? Co budeš dělat 
večer 30. dubna?

BUDE INTERNET RYCHLEJŠÍ?
Odpovědět na tuto velmi častou otázku se nedá jednoznačně a přímo. S narůs-

tajícím počtem uživatelů samozřejmě narůstají i požadavky na propustnost sítě. 

Snažíme se pružně posilovat hlavní páteřní spoje na modernější technologii tak, 

abychom byli schopni zajistit alespoň v těch kritických uzlech dostatečnou kapa-

citu. Bohužel tyto operace nepostupují tak rychle, jak bychom si představovali,

a tak není ani možné výhledově říci, kdy bude konkrétní lokalita posílena. Za-

tím jsou páteřní spoje založené na modernější technologii úspěšně nasazeny 

v Dobřichovicích, části Všenor a Karlíku. Další hlavní spoj také do Všeradic a Litně. 

V nejbližší době jsou v plánu obce Lety, Řevnice a Svinaře.

KDYŽ SI PŘIPLATÍM, DÁTE MI VĚTŠÍ RYCHLOST?
Ano, takhle doslovně se především podnikatelé ptají na rychlejší Internet, který by 

měli jen sami pro sebe. Nijak nás tato otázka nepřekvapuje, neboť v dnešní době je 

to ve větších městech naprosto běžné. My bychom rádi také vyhověli tomuto typu 

zákazníků, a proto připravujeme program rychlejšího Internetu pro ty, kteří budou 

mít zájem o tyto služby. Již dnes víme, že to nebude určitě symetrická služba pro 

jednoho uživatele, ale spíše rozumně agregované připojení s garantovanou minimál-

ní rychlostí. Je to proto, že v případě symetrické služby, kdy garantujete jednomu 

uživateli celou část pásma v obou směrech, dochází k tomu, že není možné vyhovět 

všem, ale zase jen těm, kteří jsou ochotni za připojení zaplatit mnohonásobně větší 

částku a tudíž je tato kapacita opět omezena propustností hlavního spoje k přístu-

povému bodu, nebo dokonce přístupovým bodem samotným. (br)

FAQ ANEB NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTEAKTUÁLNĚ

Dana Nešporová zvládá práci v kanceláři i 
na zahrádce

O historii tohoto zvyku moc nevím, ale 
ráda si to v aktuálním vydání přečtu. Co 
budu dělat 30. dubna? Budu létat nad 
Berounkou na koštěti! (smích) Jako kaž-
doročně si připravíme večeři na roštu, 
pravidelně tím zahajujeme sezónu grilo-
vaných či rožněných pokrmů. Z výše naší 
zahrady potom sledujeme dění v širo-
kém okolí a hodnotíme, kdo má největší 
oheň.
Děkuji za rozhovor. (mn)

PLATEBNÍ TERMINÁL
Jako další rozšíření služeb jsme 

pro zákazníky a členy sdružení zřídili 

v Informační kanceláři bezhotovost-

ní platební terminál. Od 21. 4. 2008 

je možné všechny fi nanční transak-

ce a platby za služby provádět také 

prostřednictvím platebních karet. Pro 

fi nanční transakce je možné použít 

karty EC/MC, maestro, VISA, AMEX, 

JCB a Diners.

TICKETPRO BAREVNĚ
Náš obchodní partner fi rma TICKET-

PRO, a.s. nám do informační kance-

láře nainstalovala barevnou laserovou 

tiskárnu pro tisk vstupenek. Již nyní 

se vstupenky tisknou v barevném 

provedení se zajímavými motivy vzta-

ženými ke druhu společenské akce. 

Výsledný efekt vstupenky je velmi 

pěkný a může být například cenným 

suvenýrem pro sběratele. (br)
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ČAROZPRAVODAJ

Z HISTORIE K SOUČASNOSTI
Pálení čarodějnic (také Filipoja-

kubská noc, Valpuržina noc nebo 
Beltine) jsou označení pro noc 
z 30. dubna na 1. května, jež byla 
pokládána za magickou. 

Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice 
slétají na čarodějnický sabat. Na ochranu 
před čarodějnicemi (původně před zlými 
duchy a démony obecně, čarodějnice jsou 
až výsledkem inkvizičních procesů) se na 
vyvýšených místech zapalovaly ohně. 
Postupem času se z těchto ohňů stávalo 
„pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná 
košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z 
těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvý-
šení úrody nebo plodnosti.

Podobný svátek se slaví v mnoha jiných 
evropských zemích (Skotsko, Irsko, Wa-
les, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo, 
Rakousko). Různé země označují tento 
svátek různými jmény.

KDO ČARODĚJNICE BYLY?
Starý zákon obsahuje několik málo in-

formací týkajících se popisu čarodějnic-
tví, čarodějnic, jejich případný (ovšem 
ne brutální) postih a rovněž zákaz čar a 
kouzel. V období starověku se měly údaj-
né čarodějnice spolčovat se zlými duchy. 
Procesy se ale dosud neprováděly, cír-
kev se paradoxně obviněných zastávala. 
Stejně tak jednala i moc světská, která 

dokonce trestala ty, kteří řeči o čaroděj-
nicích roznášeli.

 Církev se zastávala obviněných i v ob-
dobí středověku. Např. Svatý Řehoř VII. – 
velký papež středověku - striktně zakázal 
dánskému králi Haraldovi zahájení pro-
cesů vedených proti ženám nařknutým 
z čarodějnictví. Ty měly údajně zapříčinit 
morovou epidemii a sucho v kraji. Čaro-

SLETIŠTĚ ČARODĚJNIC V ČECHÁCH
Traduje se, že v Čechách existovala sletiště čarodějnic neboli 

lokality, kde se dříve slétávaly čarodějnice. Byla to např. brdská 
hora Plešivec, Haltrava v Chodsku, Beskydy, Petrovy kameny 
v Jeseníkách, Třístoličník na Šumavě. Většinou to bývala místa 
prokletá nebo s ponurou minulostí, např. kde bývala popraviště. 

ČARODĚJNICE A DROGY
Čarodějnické lektvary skutečně existovaly!! V jistém smyslu 

jsou však označovány jako omamné drogy a jejich užívání za 
závislost. Vývary totiž nejčastěji obsahovaly výtažky ze čtyř lil-
kovitých rostlin: rulíku zlomocného, blínu černého, mandragory 
lékařské a durmanu obecného.

Látky těchto rostlin jsou toxické psychoaktivní tropanové al-
kaloidy. Ty po pozření vyvolávají touhu po intenzivním pohybu a 
zrakové, sluchové, případně čichové halucinace, které mohou 
mít povahu létání, skákání ve výšce, snížené zemské přitažli-
vosti, víření, rotaci apod.  Jistá látka zvaná skopolamin navíc 
způsobuje „rozlet fantazie“, pocit převtělení v jinou osobu nebo  
zvíře a navozuje stav hlubokého narkotického spánku doprová-
zený těmito halucinacemi.

Mandragora lékařská - Kořen 
mandragory byl od starověku zá-
zračným léčivem a přiřezáním byl 
upravován na fi gurky (Alraunmänn-
chen, Erdmännchen, Erdweibchen), 
které zvláště v Orientu měly důleži-
tou úlohu v pověrách a magii jako 
amulety. Žádná jiná magická rostlina 
se s ní nemůže srovnávat. Mandra-
gora sloužila jako účinný halucino-
gen v čarodějných nápojích v tem-
ných dnech středověku.

Rulík zlomocný (Atropa bella-don-
na, lidově nazývaný čertova třešeň) 
je statná, až 180 cm vysoká vytrvalá 
bylina. Je považována za nejnebez-
pečnější středoevropskou jedovatou 
rostlinu, odhaduje se, že otravy rulí-
kem zlomocným tvoří zhruba polovi-
nu všech vážných otrav rostlinného 
původu na území České republiky.

Ze sušených listů a kořene této 
rostliny se získává atropin, ze které-
ho se vyrábějí atropinové kapky uží-

vané v očním lékařství k rozkapávání očí za účelem usnadnění 
některých typů očních vyšetření (atropin roztahuje zorničky). Ze 
stejného důvodu si dívky ve starověku a středověku vtíraly šťávu 
z rulíku do očí, aby je měly krásně veliké. Odtud také pochá-
zí druhové jméno rostliny (bella donna = krásná paní). Bylo to 
účinné, nepříliš praktické (dočasně to zhoršuje kvalitu zraku, při 
dlouhodobém používání se zrak může zhoršit trvale) a nebez-
pečné (mohlo dojít k nebezpečnému zánětu oka nebo otravě).

ZAJÍMAVOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K ČARODĚJNICTVÍ

dějnické procesy tedy prakticky neexis-
tovaly do 14. století, jedná se o záležitost 
novověku. 

 První rozsudky smrti přicházejí až po 
14. století a v této době již spolupraco-
vala světská moc s církevní. Dodnes je 
jistě každému známý případ upálení Jany 
z Arku v roce 1431, který byl v pozdějších 
dobách označen jako justiční vražda. (bt)

MUZEA ČARODĚJNIC A JINÉ HAVĚTI V ČECHÁCH
Ostrava – Slezskoostravský hrad – Muzeum čarodějnic
http://3dtour.cz/czechia/ostrava/slezskoostravsky-hrad/
muzeum-carodejnic?lang=cz
Muzeum strašidel Plzeň
www.czechtourism.com/cze/cz/docs/133premier/data/
2008-04-07-1238-zabava-plzen.html
Olešnické muzeum strašidel
www.olesnice.cz/
Perníková chaloupka v Pardubicích – každoročně se pořá-
dají slety čarodějnic
www.pernikova-chaloupka.cz/tema/tema.phtml?id=1519    (bt)
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FOTOREPORTÁŽ DO ČAROZPRAVODAJE
Hemžení čarodějníků a čaro-

dějnic započalo už v sobotu 26.4. 
2008 v Zadní Třebani, odkud byla 
vypravena parní lokomotiva s cí-
lovou stanicí ne v potterovských 
Bradavicích, ale jim blízkých Lo-
chovicích. Pasažéři a pasažérky 
tohoto vlaku, mnohdy zahalené-
ho v černém dýmu, sice většinou 
krásou neoplývaly, ale i přesto, že 
vagóny praskaly ve švech a život-
ního prostoru v nich nebylo nazbyt, 
nálada neupadala, ba naopak. 

Už v domovské stanici zůstalo pár ne-
šťastníků, kteří se do vlaku nevešli, pár 
čarodějnic, na první pohled movitějších, 
odjelo na koních. Ostatní doprováze-
li (nebo stíhali) vlak v autech (pro jistotu 
zůstali při zemi, žádné identifi kovatelné 
létající prostředky v oblasti spatřeny ne-
byly, tedy alespoň dle zpráv došlých před 
uzávěrkou tohoto zpravodaje).

Při první větší zastávce v Litni předvedli čarodějní učni taneční kreaci na téma pále-
ní čarodějnic (Kdo byla tajemná nešťastnice v plamenech? Snad ne paní učitelka?!! 
Bohužel jsme se jí nestačili zeptat……)

Lokomotiva v Litni musela přepřáhnout, čili provedla „výhybkový manévr“. Aby mohla pokračovat na své cestě směrem na 
Všeradice, zařadila zpětný chod.
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A to jsou Všeradice – ráj čarodějnic, ve 
svém řemesle zběhlých. Lektvary a od-
vary z rulíku či mandragory tvoří základ 
jejich řemesla, tak jako cibule v omáčce 
dobrého kuchaře. Ve Všeradicích se po-
dával lektvar lásky a prý krásy, ale to jim 
asi někdo po letmém pohledu na jejich 
bradavice a křivé hnáty, nevěřil. Našlo se 
však pár odvážlivců! Jak dopadli či na co 
dojeli, přineseme ve zprávách pravděpo-
dobně v příštím zpravodaji (čtěte rozho-
vor s panem Bulíčkem).

Co se dál dělo ve vlaku, vědí sami cestující, ani paní průvod-
čí snad neměla odvahu vstoupit mezi čarodějnou smetánku 
(či chásku? – redaktor se tímto omlouvá, ale bez potřebného 
vzdělání v etice stavu čarodějnického, náhodný pozorovatel 
nedokáže posoudit, kam tyto osoby zařadit). 

Po hodině a půl vlak dorazil do své konečné stanice. Pro ná-
hodné chodce se mohlo zdát neuvěřitelné, kolik postav se ná-
hle zjevilo na malém nádraží v Lochovicích, když tam dorazil 
vlak pouze se čtyřmi nevelkými vagóny. Některé čarodějničky 
začaly předvádět svá cvičená zvířátka (na snímku Kristýnka s 
krysou), jiné odpočívaly po dlouhé cestě ve stínu třešně. Starší 
dámy postávaly fotografům. Kde jinde najdou tolik obdivovate-
lů než právě v Lochovicích na konci dubna!   (bt)

Poté, co si letos mezi sebou čaroděj-
nice zvolily královnu, a mašinfíra nakrmil 
hladovou lokomotivu, odfrčel vláček opět 
zpět do Třebaně.

JAK ČARODĚJNICE LÉTALY NAD VIŽINOU
Jako každým rokem tak i letos, pořádal hasičský sbor ve Vižině pálení čarodějnic. 

A to se opravdu vydařilo! Krásné slunečné počasí vydrželo až do večera. Místní ob-
čanky, převlečené za čarodějnice, oprášily svá košťata a vyrazily v průvodu ke hranici 
uprostřed polí, kde bylo již připravené malé občerstvení.

U malého ohníčku si děti mohly opéci vuřty, a také je zde čekala soutěž s názvem 
Čarodějnický slalom, na jehož konci rozdávala jedna z čarodějnic odměnu ve formě 
sladkostí. Děti si při ní užily spoustu legrace, a  ty nejmenší i maličko toho strachu.   

Když se setmělo, zapálil se oheň, v jehož plamenech měla shořet dřevěná čaroděj-
nice, usazená na vrcholu hořící hranice. Děti, s pomocí rodičů, zapalovaly svá koš-
ťata a kadidla a zavládla zde skvělá atmosféra. Vše proběhlo pod dozorem místních 
hasičů. 

Čarodějnický rej se letos opravdu vydařil. Všichni se již těší na další neopakovatelný 
slet čarodějnic všech věkových kategorií.  Věra Eliášková   
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specialista pro rádiové spektrum
Popis práce: kontrola a analýza rádiového spektra v daných lokalitách, plánování nových tras a kanálù pro vysílání,
sestavování topologie sítì

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

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: bohumil.ruml@dobnet.cz

pracovník regionální televize DOBNET.TV
Popis práce: spolupráce na realizaci regionálního informaèního televizního kanálu DOBNET.TV v oblastech
pøípravy programové nabídky, realizace vlastních TV poøadù a technického zajištìní vysílání

Požadavky: znalost práce na PC, pozitivní pøístup k øešení problémù, peèlivost, komunikativní schopnosti, 
ochota uèit se nové vìci, praxe a zkušenosti z oblasti TV vítány

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: barbora.tesarova@dobnet.cz

specialista pro prodej reklamy
Popis práce: vyhledávání potenciálních inzerentù pro produkty DOBNET zpravodaj, DOBNET.TV a internetový portál 
www.dobnet.cz, pomoc pøi zpracování návrhù inzerátù

Požadavky: zkušenosti v oblasti prodeje reklamy, znalost práce na PC, pozitivní pøístup k øešení problémù, peèlivost,
komunikativní schopnosti, reprezentativní vystupování, ochota uèit se nové vìci, znalost práce v Corel DRAW vítána

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, podíl z prodeje reklamy

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: barbora.tesarova@dobnet.cz

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

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

Požadavky: pokroèilá znalost HTML, CSS, JavaScript, Python, zkušenost s redakèním systémem Plone vítána

Požadavky: znalost práce na PC, spolehlivost, peèlivost

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.

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

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: bohumil.ruml@dobnet.cz

Kontaktní informace: katerina.ostatnicka@dobnet.cz

operátor technické podpory HelpDesk
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
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