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Nedávné zatřesení ekonomickou sta-
bilitou Evropy přineslo změny na trhu 
práce i u nás, a to i v Praze a blízkém 
okolí, kde byla míra nezaměstnanosti po 
dlouhá léta téměř rovna nule. Kdo chtěl 
pracovat, vždycky si práci našel. Neby-
la nouze o letní brigády pro studenty. 
Současná doba je však o něčem jiném. 
Ti, kdo mají práci a jsou alespoň trochu 
spokojeni s její náplní, se jí drží zuby neh-
ty. A vědí proč. Jakmile opustí své tep-
lé místečko, bude to šance pro desítky, 
v některých případech i stovky jiných, 
kteří o práci přišli z důvodu omezování 
provozu či snižování počtu pracovních 
míst kvůli škrtání nákladů, které jsou 

v případě odvodů na zaměstnance státu 
nezanedbatelné.

Hlavní téma pro květnové vydání DOB-
NET zpravodaje jsme se rozhodli věno-
vat právě nezaměstnanosti v naší oblas-
ti. Pustili jsme se do otázek a odpovědí, 
jako jsou např.: Jak nepřijít o možnost 
odstupného? Jak zvýšit své šance získat 
práci v blízkém okolí či v Praze absolvo-
váním bezplatného rekvalifi kačního kur-
zu nabízeného úřadem práce? Jakých 
chyb se vyvarovat v případě sestavování 
životopisu či motivačního dopisu? Atd.

Snad budou naše poznatky přínosné 
i dalším, kteří práci stále hledají! 

Barbora Tesařová

Nečekaná ztráta zaměstnání je podle psychologických studií hned po 
ztrátě blízké osoby největší psychický otřes v životě člověka. Možná se 
tomu nechce věřit. Ale až okamžik této skutečnosti přesvědčí. Jinak se 
na tuto skutečnost může dívat pesimista a jinak optimista. Pro někoho 
to je propad do temnoty, převážně ve chvíli, kdy nad ním visí povinnost 
splácet hypotéku či jinou půjčku. Pro jiného je to možnost podívat se, 
co dalšího život nabízí, a pokusit se zaklepat na dveře, které znamenají 
třeba i odlišnou pracovní příležitost, než na kterou byl zvyklý. Nebo se 
rovnou pustí do podnikání.

více na str.        až         8 10... JAK HLEDAT A NALÉZT NOVOU?

BÝT BEZ PRÁCE

MÁJE
Probouzející se pří-

roda, rašící síla, to 
vždy symbolizovalo 
nový život a znázor-
ňovalo přicházející 
úrodu. Stavění májů 
byla oslava, ať po-
hanská nebo křes-
ťanská, která připomínala, že příroda 
se probudila. Tvrdě pracující lidé na 
vesnicích se vedle vyčerpávající práce 
rádi bavili a mnoho svátků propojovali 
s magií lásky. A u měsíce května je to 
pochopitelné. Čas nové síly, čas zro-
zení, čas lásky.

ROZHOVOR
Vidět Štěpána 

Raka,  kytar is tu, 
skladatele, ale také 
astronoma, jakým 
fenomenálním způ-
sobem hraje na ky-
taru, je sám o sobě 
zážitek – v jednu 

chvíli kytara zní, ale umělcova pravá 
ruka odpočívá, podpírá třeba bradu. 
To levá ruka jen tak hladí struny, které 
hrají jakoby samy…

OD KOŇKY PO METRO
Muzeum MHD se 

nachází v objektu 
tramvajové vozovny 
v Praze – Střešovi-
cích. Tato vozovna 
byla v roce 1991 pro-
hlášena technickou 
památkou, zatímco 
muzeum bylo otevřeno dne 14. května 
1993. V roce 1998 byl potom soubor 
50 historických vozidel prohlášen za 
kulturní památku.

KŘÍŽOVKA
Pro milovníky kří-

žovek už tradičně 
nabízíme luštění 
o cenu. Máme ra-
dost, že se křížovka 
stala vaší oblíbenou 
zábavou. Pro chvíle 
pohody vám přiná-

šíme i trochu vtipu a kvízů.
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

STUDENÝ VRCH SE OTEVÍRÁ
Sdružení za ekologický rozvoj krajiny o.s. Velký Chlumec a Tu-

risté severních svahů Brd zvou všechny turisty na návštěvu roz-
hledny Studený vrch. V květnu bude rozhledna otevřena pouze 
o víkendech v sobotu a neděli, vždy od 10:00 do 17:00 hodin. 
Občerstvení je zajištěno přímo ve věži.

Měřící věž se nalézá na vrcholu Studeného vrchu, který je sou-
částí Hřebenů Brd. Nejbližší obcí směrem na sever je Malý Chlu-
mec (cca 2,5 km), nejbližším městem jsou Hostomice (cca 6 km 
směrem na severovýchod). K věži se lze dostat buď vlakem, au-
tobusem nebo autem.

Nejbližší železniční stanicí jsou Hostomice nebo Osov, obě 
vzdáleny zhruba 6 km. Zastávky jsou na trati Zadní Třebaň – Lo-
chovice. Autobusy vyjíždějí z Dobříše a Hostomic (Bus 210038), 
vystoupit je nutné na zastávce Dobříš, Na Hradci. Autem se k věži 
lze dostat nejlépe ze silnice z Dobříše do Hostomic. Po příjez-
du na nejvyšší bod této silnice následuje postupně klesání lesem 
dolů do Hostomic. Vlevo z hlavní silnice bude odbočovat vzhůru 
rovná asfaltová lesní cesta. Tady je nutné zastavit a někde zapar-
kovat, buď na rozšířeném prostranství u cesty, nebo u závory na 
křižovatce s vojenskou silnicí, asi 300 m zpět směrem na Dobříš.

Další informace jsou uvedeny na Internetu na adrese 
www.s.krajina.sweb.cz. (mn, dle informací na portále sdružení)

LETY ZÍSKALY DOTACI NA VEŘEJNOU ZELEŇ
Dotaci ve výši 368 tisíc Kč od ministerstva pro místní rozvoj zís-

kala obec Lety na vysázení 661 keřů a 6 stromů. Stromy a keře bu-

dou umístěny v areálu kolem místní mateřské školy, včetně školní 
zahrady. Na prostranství těsně přiléhajícím k návsi obce budou růst 
javory, bříza, habr a okrasná třešeň. Zatravněnou plochu olemují 
buxusy, kompozici doplní tavolníky, meruzalka a třezalky. (bt)

PORTA V ŘEVNICÍCH POŘÁDALA KONCERT PRO 
DĚTI A VYSÁZELA BUKY

Koncert pro děti se konal poslední středu v dubnu dopoledne. 
V řevnickém kině se sešlo 260 dětí místní základní školy i okol-
ních mateřských škol, které bavila dívčí kapela Berušky z Jab-
lonce nad Nisou. Kapelnice Alena Vítová připravila program, při 
kterém se děti rozhodně nenudily, byly vtaženy do děje, hrály si 
na bubeníky i tančily, některé si na pódiu vyzkoušely i zvukové 
efekty při vlastním zpěvu nebo přednesu.

Rozhodně se jednalo o netradiční koncert s hudbou jak folko-
vou, tak i lidovkami a známými písničkami z pohádek. Pod zá-
štitou o.s. Porta koncert pořádala občanská sdružení Leťánek 
a Domov Lety.

Jako každý rok se konala výsadba portovního lesíku, tentokrát 
na prvního máje. Tento rok se za účasti dětí nejenom z řevnické 
základní školy a umělců fandících folkové a country hudbě vy-
sadily buky.

Fotografi e z obou akcí jsou ke stažení na Internetu na adrese 
www.porta-festival.cz.

Vstupenky na festival Porta, konající se poslední víkend v červ-
nu, jsou již v předprodeji a nyní dokonce s jarní slevou. Zakoupit 
je lze buď v informační kanceláři DOBNET, o.s., v Dobřichovicích 
nebo v Městském kulturním středisku v Řevnicích. (bt)

JEDINEČNÁ ŠANCE SI ZAHRÁT NA FESTIVALU POR-
TA 2010!

Pořadatelé festivalu PORTA 2010 připravili soutěž speciálně 
pro amatérské muzikanty. Vítěz soutěže bude mít možnost zahrát 
některou ze svých písniček na Portě vedle Karla Plíhala, Roberta 
Křesťana, Hradišťanu a dalších hvězd Porty 2010 v Řevnicích.

Úkolem pro soutěžící je zaslat nahrávku zazpívané nebo zahra-
né písně na adresu dulezitaposta@porta-festival.cz nejpozději 
do 10. 6. 2010. Nahrávky lze zasílat ve formátu mp3, mpeg, avi 
nebo jako odkaz na nahrané video na youtube.com.

Soutěžící, který nejvíce zaujme porotu svým výkonem, vyhra-
je jedinečnou možnost zahrát si nebo zazpívat 27. 6. 2010 po 
boku porotců legendárního festivalu Porta a získá videozáznam 
ze svého představení. (bt)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU

Věra Martinová na festivalu Porta Zdroj: Fotosklad, Dáša Borovská

Rozhledna Studený vrch Zdroj: s.krajina.sweb.cz
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OHLÁŠENÍ PÁLENÍ
Minulý týden v pátek, v předvečer prvního máje, probíhalo 

v mnoha obcích tzv. pálení čarodějnic. V našem regionu nedo-
šlo až na drobné výjimky v rámci této tradice k vážným požá-
rům. Možná k tomu přispěla také aplikace na Internetu provo-
zovaná Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje 
s příznačným názvem Aplikace pálení.

Aplikace pálení je k dispozici na Internetu na adrese 
www.hzssk.webrex.cz. Je určena pro právnické a podnikající 
osoby, ale také pro fyzické nepodnikající osoby, které musí kaž-
dé jednotlivé pálení hasičskému sboru ohlásit. Ohlášení pálení 
ovšem nesouvisí přímo s jeho povolením, v některých obcích 
může pálení zakazovat místní úprava. Za zanedbání ohlášení 
pálení může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

V souvislosti s tradicí pálení čarodějnic doporučujeme navštívit 
elektronický archiv DOBNET zpravodaje na Internetu na adrese 
www.dobnet-zpravodaj.cz, konkrétně číslo 5/2008, ve kterém 
jsme celé hlavní téma věnovali právě čarodějnicím. (mn)

ŠKOLKA U HŘBITOVA V KARLÍKU BUDE?
Ve čtvrtek 15. 4. 2010 se v hotelu Karlík za účasti cca 

50 občanů konala prezentace o možném umístění mateřské 

školy v Karlíku.

Zástupci obce se na prezentaci i na jednání s petičním výbo-

rem vyjádřili k dotazům, námitkám a námětům občanů (včetně 

těch obsažených v petici) i k požadavkům na umístění mateř-

ské školky na jiném místě v obci Karlík. Všichni zúčastnění zá-

roveň refl ektovali argumenty, které byly prezentovány na setká-

ní s občany v hotelu Karlík, kde byla představena i alternativní 

řešení včetně možnosti, respektive nemožnosti využít v tuto 

dobu jiných pozemků v intravilánu obce nebo v tzv. západní 

zóně. Důležitý je časový faktor a skutečnost, zda dotaci obec 

vůbec získá. Jiné alternativy zřízení mateřské školky v obci by 

přicházely v úvahu ve výhledu dalších let, pokud by obec do-

taci nezískala.

Zároveň bylo dojednáno, že by bylo proti zájmům občanů 

obce pozastavit přípravu modulární mateřské školky na po-

zemku v sousedství dětského hřiště a hřbitova a zmařit mož-

nost zajistit s podporou dotace Středočeského kraje dostateč-

nou kapacitu předškolní péče. Zástupci obecního úřadu mají 

maximální snahu řešit potřeby a problémy občanů.

Stanovisko Obecního úřadu je, že vedení obce bude pokra-

čovat v přípravě kontejnerové mateřské školky na pozemku 

v sousedství dětského hřiště za kostelem v obci Karlík. 
 (mn, dle tiskové zprávy OÚ Karlík)

KAM S DĚTMI O PRÁZDNINÁCH?
Zajímavý týden v podobě dětského pobytového kurzu s ná-

zvem Léto s angličtinou nabízí jazyková škola Channel Cros-
sings. Týdenní jazykový tábor v Krkonoších, kde děti poznají 
angličtinu i z jiné stránky než ze školní lavice, probíhá ve dvou 
termínech, 11. – 18. července a 22. – 29. srpna 2010.

Na děti ve věku od 9 do 13 let čeká celotáborová hra na téma 
Jak přežít v přírodě, plná penze, zábavná výuka jazyka, hry, 
soutěže a celá řada dalších aktivit. Na knedlíky kuchařky Ma-
rušky děti nezapomenou.

Alternativou pobytu v Krkonoších je příměstský tábor s an-
gličtinou, který probíhá poslední týden prázdnin v jazykové 
škole v Radotíně. Rodiče se mohou zapsat do letních kurzů 
angličtiny, němčiny, francouzštiny a mnoha dalších jazyků.

Aktuální rozvrh kurzů i bližší informace k táborům najdete na 
www.chc.cz. (mn)

V KARLICKÉ V KARLÍKU BEZPEČNĚJI 
Obec Karlík po dohodě s vybraným dodavatelem začne od 

3. 5. 2010 budovat v ulici Karlická procházející středem obce 
nové chodníky.

Chodník je naplánován od autobusové zastávky u hotelu 
Karlík až ke kostelu, podél hřiště a hřbitova. V průběhu stavby 
bude průběžně omezen provoz v Karlické ulici.

 (mn, dle tiskové zprávy OÚ Karlík)

NAŠE ŽELEZNIČNÍ TRAŤ NA INTERNETU
Trať číslo 171 z Prahy do Berouna patří mezi celostátní hlavní 

tratě. Existuje od roku 1862, v celé délce 43 km je nyní dvouko-
lejná s pravostranným provozem a elektrizovaná stejnosměr-
ným napětím 3 kV. Z určitých hledisek je tato trať jedinečná.

Nejen tyto, ale mnohé další zajímavé informace o železniční 
trati, která prochází naším regionem, lze nalézt na Internetu na 
adrese www.trat171.ic.cz.

Autor stránek sice uvádí, že již nyní není schopen věnovat 
portálu o železniční trati dostatek času, ale informace zde uve-
dené jsou natolik zajímavé, že jistě stojí za to tento portál na-
vštívit. Jinak se totiž nelze dozvědět například fakt, že vlaky 
nás provází v našich obcích již od roku 1862. (mn)

DOBŘICHOVICKÁ MÍLE V KVĚTNU NEBUDE
V květnu se měl již tradičně v Dobřichovicích odehrát již 

14. ročník tradičního běhu Dobřichovická míle. Protože ovšem 
na portále běhu na Internetu na adrese www.dmile.studio-ld.net 
nebyla do uzávěrky tohoto čísla ani zmíňka, zeptali jsme se ře-
ditele Základní školy v Dobřichovicích Mgr. Bohuslava Stejskala, 
jak přípravy letošního ročníku probíhají.

„Dobřichovická míle letos v květnu nebude,“ řekl nám v krát-
kém telefonickém rozhovoru ředitel školy. Problémem je dle 
jeho vyjádření hlavně vhodná volba termínu běhu, neboť po-
tenciální účastníci běhu z řad žáků dobřichovické školy mají 
tolik víkendových sporotvních aktivit, že by se nemohli Dobři-
chovické míle účastnit.

Pokud se podaří najít vhodný termín, letošní ročník se usku-
teční na podzim. Bližší termín ale není v tento moment známý, 
více informací bude k dispozici na začátku příštího školního 
roku. (mn)

Ilustrační foto Autor: Radek Havlíček

Dobřichovická míle 2005 Zdroj: dmile.studio-ld.net



Zvyk stavění májky pochází 
z 16. století a dnes není už jen 
výsadou vesnic. Celá zábava 
okolo „májek“ měla a má 
i dnes veskrze společenský 
charakter. Porazit strom, oz-
dobit ho chocholem a věn-
cem, pevně postavit na návsi 
- už samotná příprava vyža-
duje mnoho silných chlap-
ských rukou, ale i ženskou 
duši při tradičním zdobení. A 
pak nastává noc, kdy všichni 
musí májku uhlídat před mla-
dými chlapci z vedlejších ves-

nic, jejichž snahou je porazit 
a odnést si májku jako trofej. 
V mnohých vesnicích chlapci 
staví i malé májky před okny 
milovaných děvčat. Velké ve-
selí nastává druhý den. Ráno 
se sejde celá ves na návsi 
a třeba právě u vás zazní tato 
píseň: Panenko, panenko, již 
je máje čas! Poskoč a při-
běhni rychle mezi nás! Zelení 
se oděl háj, jarem dýše luh 
i háj, pojď s námi oslavit naši 
krásnou máj. Před dubem, 
za dubem… (iu)

Sobota 8. 5.
Hořovice Netradiční pro-
hlídky zámku na motivy 
pohádky Princezna se 

zlatou hvězdou v podání kostý-
movaných průvodců, celý víkend.

Středa 12. 5.
Černošice Velká dáv-
ka jazzu je pro vás až 
do neděle připravena 

v podání řady našich i cizích in-
terpretů, Club Kino, podrobný 
program na www.clubkino.cz

Sobota 15. 5.
Dobřichovice Malé od-
polední tvoření, práce s 
ovčím rounem, Lumek, 

www.ilumen.cz, od 14:00 hod.

Dobřichovice Koncert 
duchovní hudby u příle-
žitosti dokončení opra-

vy varhan, zámecká kaple sv. 
Judy Tadeáše, od 19:00 hod.

Neděle 16. 5.
Černošice V rámci 
jazzového festivalu vy-
stoupí skvělá I. Bud-

waiserová, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, od 16:00 hod.

Úterý 18. 5.
Mníšek pod Brdy 
Autorské čtení Ivana 
Krause spojené s be-

sedou o všem, co vás bude 
zajímat, Kulturní středisko, od 
19:00 hod.

Neděle 23. 5.
Dobřichovice Divadlo 
E. Hruškové a J. Pře-
učila zahraje pohádku 

Princezna se zlatou hvězdou na 
čele, Fürstův sál, od 15:00 hod.

Hořovice Slavnostní 
orchestrální koncert 
k výročí narození V. Ta-

licha, zámek, od 17:00 hod.

Pondělí 24. 5. – 28. 5.
Mníšek pod Brdy 
V amfi teátru u Diva-
délka K se uskuteční 

8. ročník divadelní přehlídky pro 
děti Lážov Káji Maříka, program 
na www.divadelkokaja.cz

Čtvrtek 27. 5.
Lety Přednášku na 
téma sourozeneckých 
vztahů Sourozenec 

- kamarád nebo soupeř si při-
pravila psycholožka PhDr. I. 
Jungwirthová, www.letanek.cz, 
Sál u Kafků, od 18:00 hod.

Sobota 29. 5.
Dobřichovice Jarní 
koncert malých i vel-
kých klavíristů z čer-

nošického hudebního studia, 
zámek, od 18:00 hod.

Karlštejn Hudebně 
dramatické zpracová-
ní básně Máj k výročí 

narození K. H. Máchy v podání 
karlovarského hudebního diva-
dla, nádvoří, od 19:00 hod.

Svinaře Dětský den 
můžete prožít se svými 
dětmi na hřišti Sokola, 

od 14:00 hod.

Neděle 30. 5.
Mníšek pod Brdy Pro 
děti je připraveno dět-
ské odpoledne plné 

her a soutěží, večer můžete 
posedět i u ohně, městské cvi-
čiště, od 13:00 hod.

Černošice Přijďte 
s dětmi do Sokola 
a Club Kina, od 10:00 

hod. soutěže, od 15:00 divadlo, 
od 16:30 diskotéka

Pátek 4. 6.
Karlštejn Koncert hu-
dební legendy v ro-
mantickém prostředí, 

se svou skupinou přijede Vla-
dimír Mišík, nádvoří hradu, od 
20:00 hod.

Dobřichovice Předsta-
vení Noc na Karlštejně 
vstupuje do páté se-

zóny, letošní premiéru můžete 
zhlédnout na nádvoří zámku, 
od 20:30 hod., představení se 
koná i 5. 6. od 20:30 hod.

Sobota 5. 6.
Dobřichovice Hračky pro děti 
– malé šité panenky, skřítci. Na-
hlaste se prosím předem, tel. 607 
641 513, Lumek, od 14:00 hod.

Výstavy

Sobota 8. 5.
Skalka Výstavu obrazů 
O. Musilové-Zemán-
kové zahájí vernisáž, 

na které vystoupí J. Hromas ze 
skupiny Kučerovci, kostelík sv. 
Máří Magdalény, od 15:00 hod.

Neděle 16. 5.
Skalka Vernisáž výstavy umě-
leckých knižních vazeb K. Havlí-
ka a výtvarných děl A. Zbíral-Ci-
helkové, klášter, od 15:00 hod.

Pondělí 17. 5. – 23. 5.
Dobřichovice Výstava výtvar-
ných prací ZUŠ, zámek, verni-
sáž od 17:00 hod.

Úterý 18. 5.
Řevnice Vernisáž zahájí výstavu 
fotografi í Pod vodou a nad vodou 
od P. Roberta, kavárna Modrého 
domečku, od 19:00 hod.

Čtvrtek 27. 5.
Dobřichovice Vernisáž výstavy 
prací z černošických výtvar-
ných kurzů ak. mal. M. Fojtů, 
zámek, od 18:00 hod.
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Z KULTURY 

Probouzející se příroda, rašící síla, to vždy symboli-
zovalo nový život a znázorňovalo přicházející úrodu. 
Stavění májů byla oslava, ať pohanská nebo křesťan-
ská, která připomínala, že příroda se probudila. Tvr-
dě pracující lidé na vesnicích se vedle vyčerpávající 
práce rádi bavili a mnoho svátků propojovali s magií 
lásky. A u měsíce května je to pochopitelné. Čas nové 
síly, čas zrození, čas lásky. Proto možná my dnes po-
važujeme květen za měsíc lásky.

ZA KULTUROU V KVĚTNU 

VESELÉ MÁJE JSOU TU OPĚT PO ROCE
STAVĚNÍ MÁJŮ JAKO TAKOVÉ JE VELICE PRASTARÁ LIDOVÁ ZÁBAVA

STAROČESKÉ MÁJE
8. 5. Černošice – Mokropsy Masopustní náměstí, od 14:00 hod.
8. 5. Hlásná Třebaň náves, od 16:00 hod.
15. 5. Mníšek pod Brdy náměstí, od 9:00 hod.
22. 5. Lety náves, od 10:00 hod.
22. 5. Všeradice u hospody, od 12:30 hod.
29. 5. Karlštejn náměstí, od 11:00 hod.Rozkvetlá třešeň je symbolem máje Autor: R. Havlíček
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ROZHOVOR

ŠTĚPÁN RAK

Vidět Štěpána Raka, kytaristu, skladatele, ale také 
astronoma, jakým fenomenálním způsobem hraje na 
kytaru, je sám o sobě zážitek: v jednu chvíli kytara zní, 
ale umělcova pravá ruka odpočívá, podpírá třeba bra-
du. To levá ruka jen tak hladí struny, které hrají jako-
by samy… A to ještě nemluvím o tom, jakým způso-
bem dokáže jeho hudba působit. Zahřeje na duši, ale 
také dokáže nahnat husí kůži. Jeho skladby vystihují 
tragické okamžiky lidí, jako např. skladby Hirošima, 
Černobyl nebo 20 tisíc mil pod mořem věnovaná ná-
mořníkům ponorky Kursk. Ale nejen mollová je hudba. 
Veselá a hravá je především nádherná skladba „Hora 
– rumunský tanec“, velmi hbitý tanec pro kytaristo-
vy prsty. Hraje jeden člověk na jednu kytaru a přesto 
máte pocit, že je to aspoň kvarteto hráčů a nástrojů. 
Nebo malý orchestr?

„JSOU ŠPATNÍ KYTARISTÉ, DOBŘÍ 
KYTARISTÉ, SKVĚLÍ KYTARISTÉ 
A ŠTĚPÁN RAK“

Letos se zúčastníte kromě 
spousty dalších koncertů 
a vystoupení sólových či 
s Alfrédem Strejčkem i prv-
ního dne fi nále Porty v Řev-
nicích. Není to vaše premié-
ra na Portě, začínal jste jako 
tramp, ale možná to bude 
premiéra v lesním divadle 
v Řevnicích. Nepletu se?

Vůbec se nepletete. Vždy 
jsem si přál na této scéně vy-
stoupit. A jelikož věřím ve spl-
něná přání, tak jsem čekal, až 
se i toto splní…

Jakou kytaru zvolíte pro 
vystoupení v lesním pro-
středí? Vaše kytary mají 
úžasnou akustiku, napří-
klad od Australana Grega 
Smallmana…

Ale pro toto vystoupení 
pravděpodobně zvolím ky-
taru, kterou pro mne vyrobil 
můj přítel a dnes již světozná-
mý výrobce Václav Svoboda 
z Prahy. Na jeho kytary hrají 
takoví umělci jako například 
Vladimír Mikulka, profesor 
pařížské konzervatoře. Navíc 
Václav je i pravověrný tramp 
a sjel na kánoi celý Yucon!

Na Portě vystoupíte v pá-

tek 25. června. V lesním 
divadle je to vždy sázka do 
loterie - jaké počasí bude, 
tak barevný bude i - v tom-
to případě - hudební záži-
tek. Zabýváte se numero-
logií a astrologií, které sice 
mají asi málo společného 
s předpovědí počasí, ale 
nedá mi to nezeptat se - bu-
deme mít při pátečním kon-
certu i hvězdy nad hlavou?

Datum je z hlediska numero-

logie velmi působivé. Výsledná 

sedmička složená z jedničky 

a sedmy dává skvělé dispozice 

k uměleckému uplatnění osob-

nosti a hlubokému umělecké-

mu zážitku. Náladové znamení 

raka plné fantazie a nepláno-

vaných rozhodnutí na poslední 

chvíli, ale zvláště pak součto-

vá dvojka mohou do průběhu 

akce vnést jisté rozpory a ná-

zorové rozdíly. Ale v roce, kdy, 

jak jsem psal v časopise Me-

duňka, dojde na lámání chleba 

a dělení zrna od plev, je možné 

cokoli. Tento rok je velmi nároč-

ný na kvalitu vztahů a tak i spo-

lupráce na jakékoli úrovni bude 

podrobena těžkým zkouškám. 

Ale i to je dobře.

Pokud se ze současnosti 
mohu vrátit zpět: když jste 
byl malý a „teenager“, byl 
jste pěkné „kvítko“ a hrát na 
housle a později i na kytaru 
vás moc nebavilo. Ostatně 
na kytaru jste začal hrát, až 
když vám bylo kolem 18 let. 
Můžete říct, kde se najde ta-
ková vnitřní síla, aby se vlast-
ně dospělý člověk dopraco-
val k tomu, že se z něj stane 
„Štěpán Rak“? (podle citace: 
„In the world of the classical 
guitar there are bad guita-
rists, good guitarists, superb 
guitarists and Stepan Rak.“ 
John Button, The Dominion 
Sunday Times, Wellington, 
New Zealand 1992)

„Za vším hledej ženu,“ 

praví francouzské rčení 

a nejinak tomu bylo (a stále 

je) u mě. Začal jsem hrát 

na kytaru kvůli holkám 

ve třídě a i dnes si vždy 

v sále vyberu nějaké ty 

krásné oči a skrze ně 

pak šířím hudební posel-

ství dál… Konec konců jsem 

také jen chlap…

Pobýval jste v řadě 
zemí. Lidé mají zažito, 
že kytarovou velmocí 

je Španělsko a jižní státy. 
Dá se to tak ještě říci? Vy 
jste ale 5 let strávil i na se-
veru - ve Finsku…

A právě Finsko je dnes ky-
tarovou velmocí. Byla doba, 
kdy jsme jí byli i my…

Děkuji za rozhovor.
ptala se Barbora Tesařová

Kytarový virtuos Štěpán Rak Zdroj: Linda Olšarová
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HLAVNÍ PROGRAM
8:00 líčení nevěsty (vše se 

musí stihnout do obřadu, 
který skutečně tento den pro-
běhne)

 9:00 broušení pleti, galva-
nická maska, gymnastika ob-
ličeje BELEX -08

 10:00 mezoterapie obličej 
a tělo - SORISA PSP systém, 
galvanická maska

 11:00 trvalá na řasy a bar-
vení řas a obočí

 12:00 lymfatická drenáž 
a skořicové zábaly, depilace 
teplým voskem, maséři vám 
předvedou masáž lávovými 
kameny či lymfomasáž celé-
ho těla

 13:00 kompletní ošetření jar-
ní pleti s použitím vitamínu C

MANIKÚRA A PEDIKÚRA
Souběžně s hlavním progra-

mem budou u našich maniké-
rek probíhat ukázky různých 

typů ošetření a úprav rukou 
a nehtů. Každý zákazník si 
může vyzkoušet doslova na 
vlastní kůži proměnu ruky 
po provedené manikúře, jak 
ruce prospívá zábal s maskou 
nebo parafínový zábal.

Nevíte, jak by vypadaly neh-
ty zdobené různými styly, jako 
jsou např. francie, 3D, čínská 
malba? Přijďte, vyzkoušíte si 
to. Na zkoušku si můžete ne-
chat nehty také prodloužit.

U pedikúry si nenechte ujít 
ukázky gelu na nehty u nohou 
a příjemnou refl exní masáž 
chodidel.

KADEŘNICTVÍ
V přízemí domu v kadeřnictví 

Jitky Klápové můžete zhléd-
nout různé kreativní postupy 
při práci s vlasy. Máte zde je-
dinečnou příležitost „osahat“ 
si materiály, se kterými kadeř-
nice pracují.

SLOSOVÁNÍ
Během Dne otevřených dveří 

obdrží každý návštěvník malý 
dárek. Odpoledne proběhne 
slosování. Dvě vylosované zá-
kaznice budou mít příležitost 
projít dokonalou proměnou. 
Ve sjednaném termínu mohou 
výherkyně zdarma využít slu-
žeb kosmetiček, manikérek 
i kadeřnice. Zdokumentuje-
me jejich zevnějšek před a po 
využití našich služeb a porov-
náme.

Krásná a spokojená žena 
není jen dar. Někdy je to dřina, 
ale když si dáme ten čas, tak 
to stojí za to.

Těšíme se na vaši návštěvu 
nejen v sobotu 15. května!

Pracovníci salónu Klára 
a kadeřnictví Jitky Klápové

Jaké formy psychoterapie nabízíme:
1. INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE
• Práce v rámci komplexního přístupu k nemoci

• Práce s úzkostí, depresí, strachem a smutkem

• Pomoc při zvládání bolesti, stresu a únavy

• Poradenství v rámci rozvoje osobnosti

• Rozvoj komunikačních dovedností

• Podpora zvyšování uvědomění a porozumění 

sobě a své situaci v životě

2. RODINNÁ PSYCHOTERAPIE
• Jedná se o druh psychoterapie, který se sna-

ží o pochopení a léčení zdravotních potíží jed-

notlivce v širších souvislostech. Každý člověk je 

součástí vztahového a sociálního systému, ve 

kterém žije. Náš nejdůležitější takový systém je 

rodina. Ta by měla tvořit bezpečný a povzbuzu-

jící prostor pro zdravý tělesný 

a duševní růst všech svých členů.

• Jestliže rodina z nějaké-

ho důvodu uvízne v určitém 

bodě svého vývoje, může dojít 

k onemocnění jednoho nebo 

i více jejích členů. Přitom se 

může jednat jak o nemoci tě-

lesné (například bolesti pohy-

bového systému, chronickou 

únavu, astma atd.), tak o ne-

moci psychické, jako jsou de-

prese nebo úzkost. Tyto obtíže 

bývají velmi odolné vůči léčení 

a mají tendenci k chronifi kaci. 

V takových situacích je žádoucí pomoc rodin-

ných terapeutů.

3. SKUPINOVÉ PROGRAMY
• Relaxační skupina - 10 setkání s hlavním za-

měřením na praktický nácvik relaxačních technik 

a technik zvládání stresu.

• Bioenergetická skupina – 8 setkání je ur-

čeno pro zájemce o vlastní sebepoznání a se-

berozvoj. Skupina je vhodná i pro osoby s psy-

chosomatickými obtížemi zatížené například 

chronickou únavou, bolestmi hlavy, zad, nespavostí 

a podobně. Bioenergetická cvičení působí příznivě 

na odbourání stresu či nepohody a celkové zlepšení 

psychické kondice. Nová skupina bude otevřena 

v průběhu května 2010.

• Bioenergetická cvičení – vypsány pá-

teční odpolední bloky (možno absolvovat 

i jednotlivě) pro zájemce o seznámení se 

s bioenergetickým cvičením. Termíny: 14. 5. 

a 11. 6. 2010.

Psychoterapie probíhá v hodinových sezeních za 

přímou úhradu klientem. Objednat se můžete 

u vedoucího psychologa CKP Mgr. Danuše 

Jandourkové na tel.: 775 193 580. Platba: 500 

Kč za jednu terapeutickou hodinu. Od 1. 4. 2010 

hradí psychologické služby v našem zařízení tyto 

pojišťovny: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vni-

tra, Zdravotní pojišťovna Škoda, Česká průmyslo-

vá zdravotní pojišťovna.

www.ckp-dobrichovice.euweb.cz

Salón Klára na náměstí Jiřího z Poděbrad v Řevnicích 
pro vás chystá Den otevřených dveří. Přijďte a nahléd-
něte pod pokličku kosmetických, kadeřnických a jiných 
služeb, které salón Klára pro své zákazníky nabízí.

V rámci našeho pracoviště a 
v duchu komplexní péče o člověka 
vám nabízíme i služby psycholo-
gické, psychoterapeutické a psy-
chologicko-poradenské.

Tuto péči zajišťuje tým odborníků, 
psychologů a lékařů vzdělaných 
v psychoterapii.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SALÓNU KLÁRA V SOBOTU 15. KVĚTNA 2010

PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY V DOBŘICHOVICÍCH

KRÁSNÁ A SPOKOJENÁ ŽENA

Kosmetika v salónu Klára
Autor: B. Tesařová

SRNÍ – AKTIVNÍ REKREACESRNÍ – AKTIVNÍ REKREACE
Pojeďte s námi na Šumavu19. – 26. června 2010

Ubytování – hotel Srní, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
Strava – polopenze ve formě švédských stolů
Cvičení – 2x denně – bazén, taichi, míče, rehabilitační,
kloubní cvičení
www.salon-klara.webgarden.cz, tel. 277 721 889, 603 430 557
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INZERCE

Lesní divadlo evnice 

19. 6. 2010 
start v 15:00,  vstup 250,-

slunovrat  20102010
6. ROCKový

v rytmu 

SKA
Polemic 

Hudba z Marsu 

La-Boum 

The Prague Conspiracy        

The Chancers

Tleska  
p edprodej vstupenek  v síti Ticketstream www.rockovrat.cz



NÁROK NA ODSTUPNÉ
Odstupné a jeho nárokování defi nuje zá-

koník práce (ZP).
Nárok na odstupné vzniká tehdy, když 

zaměstnanec dostane výpověď, protože se 
fi rma nebo jen její část ruší či přemísťuje. 
Také v případě, že se zaměstnanec stane 
nadbytečným z důvodu reorganizace pod-
niku, kdy jeho pracovní pozice byla zrušena 
a zaměstnavatel mu nemůže nabídnout ná-
hradní, srovnatelné pracovní místo.

Minimální výše odstupného podle záko-
na činí tři průměrné měsíční platy. Protože 
výpovědní doba pro zaměstnavatele i pro 
zaměstnance činí 2 měsíce, bývá výše od-
stupného zvýšena ještě o dva platy za tyto 
dva měsíce.

KDY NENÍ NÁROK NA ODSTUPNÉ
Nárok na odstupné nevzniká, pokud 

je pracovní poměr ukončen dohodou 
o rozvázání pracovního poměru a pokud 
není v dohodě uveden důvod ukončení 
pracovního poměru dle ZP a také v pří-
padě, kdy o výpověď zažádá zaměstna-
nec sám. Ale také v případě výpovědi za 
několikadenní neomluvenou absenci, za 
porušení obchodního tajemství, zkrát-
ka za „neodstraněné“ chyby na straně 
zaměstnance (pracovníka je zaměstna-
vatel povinen na tyto nedostatky před 
výpovědí písemně upozornit).

Pracovník nemá nárok na odstupné 
ani v případě, že jeho pracovní poměr 
byl sjednán na dobu určitou a zaměst-

navatel po jejím uplynutí smlouvu o pra-
covním poměru neprodloužil. Podobně 
jsou na tom lidé, kteří pracují na dohodu 
o provedení práce či dohodu o pracovní 
činnosti. V těchto případech může za-
městnavatel dát výpověď bez udání dů-
vodů, přičemž výpovědní lhůta je 15 dnů. 
A také není nárok na odstupné.

V evidenci nezaměstnaných na úřadu 
práce se ocitla právě řada lidí, kteří pra-
covali v Praze pro outsourcingové fi rmy, 
které poskytovaly administrativní úkony 
i pro ty největší mezinárodní fi rmy a za-
městnávaly pracovníky výhradně na dobu 
určitou nebo s živnostenským listem. 
V době úspor pak odcházeli právě tito 
lidé ze svých pozic jako první, protože 
fi rmy jim nemusely vyplácet odstupné.

DOBŘE ČTĚTE, CO PODEPISUJETE
Stejně jako v případě obchodních smluv, 

také v případě podepisování jakékoli pra-
covněprávní smlouvy se vyplatí dobře 
znát obsah dokumentu, pod kterým se 
objeví váš podpis.

Protože jednorázové odstupné je pro 
fi rmu velký fi nanční náklad, často perso-
nalisté zkouší přesvědčit zaměstnance, 
aby místo výpovědi podepisovali dohody 
o rozvázání pracovního poměru či sami 
ukončili svůj pracovní vztah s fi rmou.

Pokud ve fi rmě působí odborový svaz, 
potom jste pravděpodobně podepisovali i 
kolektivní smlouvu, která může obsahovat 
daleko vyšší dávky odstupného než pra-
covní zákoník. Seznamte se proto s jejím 
zněním nebo aspoň s částí, která upravuje 
fi nanční podmínky výpovědi ze strany za-
městnavatele.

Pokud hledáte práci, bude se vám vel-
mi hodit správně sestavený životopis. Co 
všechno by měl obsahovat a jaké informa-
ce si naopak nechat pro sebe, to se do-
čtete na následující stránce. (bt)
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ZAMĚSTNÁNÍ

KDY SMÍ FIRMA PROPOUŠTĚT?
VÝPOVĚĎ A JAK NEPŘIJÍT O NÁROK NA ODSTUPNÉ

ZÁPOČTOVÝ LIST
Společně s výpovědí či dohodou o rozvázání pracovního po-

měru zaměstnavatel vyhotoví potvrzení o zaměstnání neboli 
zápočtový list, kde kromě osobních údajů budou data o vzniku 
a ukončení pracovněprávního vztahu a pracovní zařazení (po-
zice, funkce). Dále informace o zdravotní pojišťovně a zpráva 
o změněné pracovní schopnosti.

Následují srážky ze mzdy, pokud byly prováděny.

POTVRZENÍ O OBDOBÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
K zápočtovému listu je přidáváno potvrzení o pracovní ne-

schopnosti. Na tomto dokumentu je uvedena pracovní ne-
schopnost od začátku trvání zaměstnání, nejdéle však za ob-
dobí jednoho roku před ukončením zaměstnání, do naposledy 
zúčtovaného kalendářního měsíce.

POTVRZENÍ O ČISTÉM PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU
Zaměstnavatel přidává i potvrzení o čistém průměrném 

výdělku. Zde je uvedena i doba důchodového pojištění. Evi-

denční listy důchodového pojištění, které jsou vedené ročně 
po měsících, si dobře uschovejte. Jednu kopii těchto evidenč-
ních listů je zaměstnavatel povinen zasílat na Českou správu 
sociálního zabezpečení.

REGISTRACE NA ÚŘADU PRÁCE
Pokud v návaznosti na ukončení pracovního poměru nemá-

te sjednaný nástup na pozici u jiného zaměstnavatele, jste 
povinni registrovat se do evidence uchazečů o práci na pří-
slušném úřadu práce, a to do tří pracovních dnů od rozvázání 
pracovního poměru. V případě, že tak neučiníte, jste povinni si 
sami platit sociální a zdravotní pojištění.

V současné době je minimální výše měsíční zálohy sociálního 
pojištění stanovena na částku 1731 Kč, výše zálohy na zdravot-
ní pojištění je 1601 Kč. V případě, že jste registrováni v evidenci 
uchazečů o zaměstnání, hradí za vás tyto zálohy stát.

Do osmi dnů od ukončení zaměstnání či změny zaměstna-
vatele byste měli oznámit tuto skutečnost i své zdravotní po-
jišťovně.

Z hlediska zaměstnance zní nepotěšitelně skutečnost, že fi rma ho může 
propustit téměř kdykoli. Pokud podnik prochází krizovým obdobím, zisky 
se snižují, není dostatek zakázek, je třeba začít zvyšovat efektivitu práce, 
pak je většinou scénář jasný – budou se snižovat náklady, mezi ty nejvyš-
ší patří náklady na zaměstnance.

DOKUMENTY NAVAZUJÍCÍ NA UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
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... PREZENTUJE SCHOPNOSTI, KVALIFIKACI, PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

EFEKTIVNĚ SESTAVENÝ ŽIVOTOPIS

FORMA ŽIVOTOPISU
Nejen při osobním, ale i při písemném 

kontaktu je velmi důležitý první dojem. 
Proto i při prezentaci ve formě životopisu 
dbejte kromě obsahu též na úhlednost, 
logiku posloupnosti dat i na formální 
správnost.

V současnosti se nepíše životopis jako 
slohové cvičení. Nikdo z personalistů na 
takové čtení nemá čas. Sestavte raději 
v bodech chronologicky psaný struktu-
rovaný životopis.

OBSAH ŽIVOTOPISU
Neexistuje univerzální model životopi-

su (ŽP), který by bylo možné použít pro 
každého a při zájmu o jakoukoli pracovní 
pozici. Jen velmi zřídka lze posílat jeden 
životopis na několik různých míst. Ba na-
opak – obsah ŽP by měl být přizpůsoben 
nabízené pozici.

Jen několik zásad, které se v praxi 
osvědčily:

Základní osobní údaje uvádějte na za-
čátku ŽP (jméno, příjmení, dosažený titul, 
adresu, telefonní a e-mailový kontakt). 
Další osobní údaje, jako je věk, rodinný a 
zdravotní stav, uvádějte pouze v případě, 
není-li to pro vás diskriminační.

DŮLEŽITÁ FOTOGRAFIE A NEDŮ-
LEŽITÉ PODROBNOSTI

Přidání fotografi e, nejlépe v doklado-
vé velikosti, učiní dokument osobnější. 
Nutně však musí reprezentovat! Samo-
zřejmě lépe působí foto barevné, na 
kterém jste řádně upraveni a ve vhod-
ném oblečení.

„Rozeslala jsem desítky životopisů 
jako reakci na uvolněné pracovní pozice. 
Teprve poté, co jsem na svůj životopis 
přidala fotografi i, jsem byla ve dvou pří-
padech pozvána do dalšího kola výběro-
vého řízení,“ říká ve svém vyprávění paní 
Marta z Hlásné Třebaně.

V jejím případě (jde o třicetiletou ma-
minku po rodičovské dovolené, která 
se neúspěšně pokoušela vrátit do fi rmy, 
kde před mateřskou dovolenou praco-
vala – dostala výpověď pro nadbyteč-
nost) bylo přidání fotografi e více jak po-
zitivní změnou v předtím neúspěšném 
snažení prorazit s poměrně zajímavým 
životopisem.

Po několika nepříjemných zkušenos-
tech při osobních pohovorech udělala 
další úpravu ve svém ŽP: vymazala ro-
dinný stav a zmínky o nástupu na ma-

teřskou dovolenou ve strukturovaném 
životopisu. To je pro personalisty sice 
zajímavý údaj, aby si udělali obrázek 
o rodinné situaci adepta na volnou pozi-
ci, ale podle zákona by se na tuto infor-
maci neměli ptát přímo. A vy jim ji sdělo-
vat také nemusíte.

Marián z Mníšku pod Brdy, který měl tu 
smůlu, že dva roky před jeho nástupem 
do důchodu fi rma Kovohutě v Mníšku 
ukončila činnost, si také přidal k životo-
pisu svou fotografi i seriózního staršího 
muže, ale určitě neuvedl své datum na-
rození. Jeho životopis je velmi zajímavý 
a nabízí zkušenosti v mnoha oborech. 
Jeho nevýhoda je však zřejmá: předdů-
chodový věk.

VZDĚLÁNÍ A KURZY
Po osobních údajích jsou dalšími body 

ŽP vzdělání a absolvované kurzy, nejlé-
pe ty, které přímo podporují vaše šan-
ce získat poptávanou pracovní pozici 
a zvyšují vaši hodnotu na pracovním 
trhu. V chronologii dosaženého vzdělání 
začínáme nejvýše dokončeným vzdělá-
ním, po tomto výčtu následuje přehled 
důležitých kurzů.

PŘEHLED ZAMĚSTNÁNÍ
Nejdůležitější část ŽP následuje – a tou 

je přehled minulých zaměstnání. Zajíma-
vé jsou zkušenosti ze zaměstnání z doby 
nedávné – maximálně do deseti posled-
ních let. K časovým obdobím z poslední 
doby dále uvádějte pozici a zaměstna-
vatele. Pouhý název vykonávané funkce 
však nestačí. Aby se dalo odhadnout, 
jaké úkoly jste vykonávali, je dobré k po-
zici přidat i stručný popis náplně práce 
vaší pozice či pozic v minulých zaměst-
náních.

„Zde jsem se také setkala s nevýhodou 
ženy po tříleté rodičovské dovolené – 
když se zaměstnavatel měl rozhodovat 
již ve třetím kole výběrového řízení mezi 
mnou a člověkem, který přecházel z po-
zice do pozice mezi fi rmami kontinuálně, 
dal přednost tomuto člověku, protože já 
jsem měla tříletou odmlku v práci v tom-
to oboru, zatímco on ne,“ přidává další 
zkušenost paní Marta.

JAZYKY, POČÍTAČE A ŘIDIČSKÝ 
PRŮKAZ

Pokud umíte více jak pár slov v ja-
kémkoli cizím jazyce, dovedete vytvořit 
dokument ve Wordu či tabulku v Exce-

lu nebo dokonce power pointovou pre-
zentaci a poslat vše e-mailem, určitě to 
uveďte v dalším bodě ŽP! Je to vaše vel-
mi důležitá vizitka pro personalistu. Na 
základě těchto údajů si vás na některých 
pohovorech přímo prozkouší z uvádě-
ných znalostí. Pokud vaše znalosti testy 
potvrdíte, máte mnoho bodů ve výběro-
vém řízení navíc! Pokud vlastníte řidičský 
průkaz, tuto skutečnost určitě také do 
ŽP přidejte. Podobně to platí i pro dal-
ší specializovaná oprávnění – svářečský 
průkaz, pedagogické minimum apod.

ZÁJMY A REFERENCE NAKONEC
Pokud vaše koníčky nějak podstat-

ně doplňují vaše skvělé předpoklady, 
uveďte je, jinak podstatné nejsou. Na-
opak velmi cenné mohou být reference 
o předchozích zaměstnáních, které urči-
tě uveďte. Samozřejmě uveďte kontakty, 
u kterých jste si jisti, že se dané osoby 
o vás vyjádří pozitivně.

Pokud můžete přidat naskenovaný 
vlastnoruční podpis na závěr, váš životo-
pis nebude mít chybu.

Kromě toho, že je ŽP společně s mo-
tivačním dopisem přílohou k žádosti 
o zaměstnání, poslouží i při telefonním 
hovoru či osobním setkání se zaměst-
navatelem – poskytuje o vás a také pro 
vás přehledně uspořádané informace jak 
časové, tak o vzdělání a praxi.

V současné době se průměrný počet kandidátů na jedno volné pracov-
ní místo blíží číslu dvaceti osob na pozici. Je to však „pouze“ průměr. 
Nezřídka to může být i číslo blížící se desetinásobku. Životopis, obvykle 
uváděný jen ve zkratce ŽP nebo CV (z latinského curriculum vitae), je 
často prvním dokumentem, kterým komunikujete svůj zájem o danou po-
zici. Proto se vyplatí jeho vypracování věnovat mimořádnou pozornost.

CURRICULUM VITAE
Jméno: Jan Novák
Dosažený titul: Ing.
Adresa: Pracovní 6, Ostrov
Telefon: 678 411 123
Vzdělání a kurzy:  
Přehled zaměstnání:
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Kurzy jsou klientům k dispozici na ná-
stěnce úřadu práce (ÚP) nebo v kance-
láři č. 214.

Žádost o zařazení do rekvalifi kace si 
můžete vyzvednout a následně podat 
kdykoli během evidence na úřadu práce, 
a to bez ohledu na její délku, konkrétně v 
uvedené kanceláři.

Žádost bude projednána pracovní sku-
pinou vedoucích jednotlivých oddělení.

„Aspekty ovlivňující posouzení žádosti 
o rekvalifi kaci vycházejí z § 33 zákona o 
zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a ze Strategie ak-
tivní politiky zaměstnanosti přijaté na ÚP 
Praha-západ na rok 2010,“ říká Dagmar 
Valešová, referent rekvalifi kací ÚP Pra-
ha-západ.

Poté žadatel obdrží vyjádření o tom, 
zda mu bude kurz poskytnut. V kladném 
případě dostane informaci o tom, kdy 
daný kurz začíná a jaké jsou podmínky 
pro jeho absolvování.

Více informací najdete též na www.por-
tal.mpsv.cz a na www.esfcr.cz. (bt)

OTÁZKY PRO PRÁVNÍKA NAKONEC:
Podle zákoníku práce nelze zaměst-

nanci dát výpověď v pracovní ne-
schopnosti, pokud je v jiném stavu, na 
mateřské nebo rodičovské dovolené 
nebo v období výkonu veřejné funkce. 
Též v období vojenského cvičení nebo 
pokud je členem orgánů odborových 
organizací. Existují však výjimky, kdy 
zaměstnavatel může dát zaměstnanci 
výpověď i ve vyjmenovaných přípa-
dech. Jaké to jsou?

Výše uvedené případy spadají pod defi -

nici ochranné doby podle zákoníku práce 
(ZP). ZP stanoví obecné pravidlo, že za-
městnavatel nesmí dát v ochranné době 
zaměstnanci výpověď. Z tohoto pravidla 
existují výjimky. Jedná se především 
o výpověď zaměstnavatele pro organi-
zační změny defi nované v ZP. Zaměst-
navatel může rovněž dát zaměstnanci 
výpověď v ochranné době z důvodu, 
pro který s ním podle ZP může okamžitě 
zrušit pracovní poměr (pokud však nejde 
o zaměstnankyni na mateřské dovolené 
nebo o zaměstnance v době čerpání ro-
dičovské dovolené do dále specifi kova-
né doby). Do třetice může zaměstnavatel 
dát zaměstnanci výpověď v ochranné 
době i pro jiné porušení povinnosti vy-
plývající z právních předpisů vztahujících 
se k vykonávané práci (tato výjimka se 
opět nevztahuje na těhotnou zaměstnan-
kyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou 
dovolenou nebo na zaměstnance, který 
čerpá rodičovskou dovolenou). Je však 
nutné si uvědomit, že rozvázat pracov-
ní poměr lze i jinými způsoby, na které 
se výše uvedené neaplikuje. Rozvázat 
pracovní poměr dohodou nebo ho zru-
šit ve zkušební době lze i bez ohledu na 
popsanou ochrannou dobu podle ZP. Na 
zrušení pracovního poměru dohodou se 
opět vztahuje omezení v případě pracov-
ní neschopnosti, ale to je již jiné téma.

Jsou případy, kdy po návratu z rodi-
čovské dovolené už neexistuje pracov-
ní pozice, na kterou by se daná osoba 
měla vracet. Je nadbytečná. Jaké jsou 
možnosti řešení situace? 

ZP obecně stanoví, že nastoupí-li za-
městnankyně/zaměstnanec po skončení 

mateřské dovolené do práce, zařadí je 
zaměstnavatel na jejich původní práci 
a pracoviště. Není-li to možné proto, že 
původní práce odpadla nebo pracoviště 
bylo zrušeno, zařadí je zaměstnavatel na 
pozici odpovídající pracovní smlouvě. Po 
skončení ochranné doby může zaměst-
navatel dát zaměstnanci výpověď pro 
zrušení zaměstnavatele nebo jeho části 
či pro nadbytečnost zaměstnance.

K tomu je třeba uvést, že musí skuteč-
ně dojít ke zrušení zaměstnancova pra-
covního místa a nikoli např. pouze k jeho 
přejmenování při zachování jeho původní 
pracovní náplně.

V případě, že zaměstnavatel nepři-
jme návrh zaměstnance na neplacené 
volno, jaké odstupné mu v případě vý-
povědi náleží?

Zaměstnanci, u něhož dochází k roz-
vázání pracovního poměru výpovědí 
danou zaměstnavatelem z důvodů zru-
šení zaměstnavatele nebo jeho části či 
pro nadbytečnost zaměstnance (nebo 
dohodou z týchž důvodů), přísluší při 
skončení pracovního poměru odstupné 
ve výši nejméně trojnásobku průměrné-
ho výdělku.

Někteří zaměstnavatelé řeší ukonče-
ní zaměstnání nadbytečného zaměst-
nance dohodou o rozvázání pracovní-
ho poměru místo výpovědí z důvodu 
jeho nadbytečnosti. Jaké k tomu mo-
hou mít důvody?

Dohodnou-li se zaměstnavatel a za-
městnanec na rozvázání pracovního po-
měru, končí pracovní poměr sjednaným 
dnem. Tak není nutné vyčkat uplynutí 
výpovědní doby a sjednat den ukončení 
pracovního poměru individuálně. V do-
hodě musí být uvedeny důvody rozvázá-
ní pracovního poměru pouze, požaduje-li 
to zaměstnanec. Pakliže v dohodě není 
uveden ZP defi novaný důvod (např. výše 
uvedené zrušení zaměstnavatele nebo 
jeho části či nadbytečnost zaměstnan-
ce), nepřísluší zaměstnanci zákonné od-
stupné.
Odpovědi zpracoval Mgr. Stanislav Janoch, 
advokát se sídlem v Praze (sjanoch@email.cz)

REKVALIFIKAČNÍ KURZY
POŘÁDANÉ ÚŘADEM PRÁCE PRAHA-ZÁPAD

Rekvalifi kační kurzy rozšiřují možnosti při hledání zaměstnání. Kurzy 
pořádané úřady práce jsou hrazeny částečně ze státního rozpočtu a čás-
tečně z evropských fondů. To samozřejmě platí i pro Prahu–západ.
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Finanční služby 
s pevnými 
kořeny

Kdy budete 
vybírat, 
záleží  
jen na vás

Úspory rostou 
před očima

K penězům můžete,
kdykoli dostanete chuť.
Era spoření
Informujte se ve všech pobočkách České pošty.

INZERCE

BEZPLATNÝ KURZ PRO NEZAMĚSTNANÉ ŽENY Z PODBRDSKÉHO REGIONU

PROJEKT ZVLÁDNU PRÁCI I RODINU

ACZ je vzdělávací a personální agen-
tura, která byla založena v roce 1995 
a od ledna 2005 se podílí na řadě ev-
ropských sociálních projektů. Od září 

2009 realizujeme projekt Zvládnu práci 
i rodinu. Tento projekt je spolufi nanco-
ván z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

V projektovém cyklu se klientky účast-
ní vzdělávacích aktivit, které zvýší jejich 
zaměstnatelnost. Agentura ACZ připra-
vila bezplatné kurzy, ve kterých budou 
uchazečky a zájemkyně o zaměstnání 
vyškoleny v prezentačních a komunikač-
ních dovednostech (asertivita, zvládání 
stresu, příprava na přijímací pohovor, 
zpracování životopisu, sebeprezentace). 
Dalším důležitým cílem kurzu je získá-
ní a zdokonalení počítačových znalostí 
(Word, Excel, Internet, e-mail). Závěr 
kurzu se zaměřuje na témata důležitá 
pro sladění rodinného a profesního živo-

ta. Klientky budou mít možnost vybrat si 
také vhodnou rekvalifi kaci, která jim zvý-
ší šanci získat zaměstnání.

V průběhu kurzu účastnice získají pří-
spěvek na stravné. Velkou pomocí bude 
rovněž to, že účastnice kurzu budou 
z okolních míst sváženy autem do mís-
ta konání. V lednu se uskutečnil kurz ve 
Spáleném Poříčí a Mirošově, v březnu 
ve Strašicích. V současné době probíhá 
kurz v Komárově, okres Beroun. Začal 
v úterý 27. dubna 2010 a probíhá kaž-
dý všední den od 9:00 do 13:00 hodin. 
Kurz potrvá čtyři týdny do 24. května. 
Během celého projektu mají klientky 
naši podporu při hledání zaměstnání.

Bližší informace o projektu rádi po-
skytneme na telefonu 739 463 984, 
případně na webových stránkách 
www.aczprace.cz.

Za realizační tým projektu Zvládnu 
práci i rodinu se na vás těší Barbora 
Macová ze vzdělávací agentury ACZ.

Po velmi úspěšných projektech, které byly zaměřeny na vzdělávání 
a podporu při hledání zaměstnání, připravila agentura ACZ další kurzy, 
tentokrát pro nezaměstnané ženy z Podbrdského regionu.
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O jedné z těchto vad, o astig-
matismu, jsme si povídali s op-
tometristkou Evou Voříškovou 
z optiky v obchodním centru 
Vráž v Černošicích.

Co je astigmatismus a jak 
ho lze odhalit? 
Ten, kdo trpí astigmatismem, 
vidí neostře jak na blízko, 
tak i do dálky. Nevidí jasně 
kontrasty, zaměňuje podob-
né si znaky jako písmena H, 
M nebo N nebo také číslice 
8 a 0.
Co je příčinou astigmatis-
mu?
Příčinou často bývá zakřivení 
rohovky, které není sférické, 
ale torické (normální rohov-
ka má tvar kulové úseče, při 
astigmatismu má však ve 
dvou osách na sebe kolmých 
rozdílné zakřivení a výsled-

kem je válcová plocha, která 
způsobuje zkreslení).
Astigmatismus se může kom-
binovat s řadou dalších vad 
vidění, jako je například myo-
pie nebo hypermetropie.
Jak lze astigmatismus kori-
govat?
Dnes umíme korigovat astig-
matismus i pomocí kontakt-
ních čoček, jinak samozřej-
mě brýlovou korekcí. Brýlová 
skla, která korigují astigmatis-
mus, nazýváme cylindry. Další 
možností léčby astigmatismu 

jsou chirurgické laserové zá-
kroky. Veškeré postupy musí 
být zvažovány individuálně.
Rádi vám poskytneme další 
rady a individuální změře-
ní zraku v naší optice Vidíš 
skvěle!

(bt)

Je to depilace cukrovou pastou. Tato 
velice stará metoda pochází z tradic 
Blízkého východu a těší se oblibě po 
celém světě. Depilace cukrovou pastou 
je velmi šetrný, dá se říci až nejjemněj-
ší dostupný způsob při odstraňování 
chloupků.

VÝHODY CUKROVÉ PASTY
Nedráždí pokožku přítomností chemi-

kálií, vše v pastě obsažené je čistě na 
přírodní bázi. Nezpůsobuje alergické 
reakce. Cukrová pasta je kompletně 
rozpustná ve vodě a tudíž dobře omy-
vatelná. Pleť není po depilaci lepkavá 
a vašemu oblečení nehrozí poničení. 
I způsob provádění depilace je zcela 
odlišný. Na rozdíl od klasické depilace 
se chloupky vytrhávají po směru růstu, 
a tak depilace není tolik bolestivá a pleť 
není příliš zarudlá a podrážděná. Pas-
ta obsahuje olivový olej, který pokožku 
zklidňuje a zvláčňuje.

Další výhodou je, že po provedení vám 
zachová opálení, se kterým jste do saló-
nu přišli.

Pro koho je tento způsob depilace 
určen?

Cukrovou pastu mohou používat 
všechny osoby bez omezení věkem, 
ženy i muži.

Cukrová pasta není vhodná pouze pro 
mužský obličej, kde systém kořínků je 
zcela odlišný, a proto hrozí vznik zaníce-
ných pupínků.

Při výskytu křečových žil doporučujeme 
konzultaci s lékařem.

Těšíme se na 
vaši návštěvu!

Pracovnice saló-

nu Klementýna

Pokud oko nevykazuje žádnou vadu vidění, utváří 
se obraz vzdálených nebo blízkých předmětů na sít-
nici. Čočka se vyklenuje nebo oplošťuje v závislosti 
na vzdálenostech tak, aby byl vytvořen jasný obraz. 
Tento proces se nazývá akomodace. Akomodace 
umožňuje vidění od několika centimetrů až po neko-
nečno. Pokud je obraz neostrý, znamená to, že oko 
vykazuje vadu vidění. 

Blíží se léto, a proto bychom vám 
rádi v salónu Klementýna nabídli 
nejjemnější způsob depilace.

OČNÍ OPTIKA
OC Černošice - Vráž (Tesco)
tel.: 251 552 086, 777 172 266

www.vidisskvele.cz

CO JE ASTIGMATISMUS

CHCETE MÍT NA LÉTO KRÁSNOU PLEŤ BEZ CHLOUPKŮ?

JAK NA CYLINDRY

CUKROVÁ DEPILACE

Masáže v salónu Klementýna 
Zdroj: Kateřina Klementová

nám. Krále J. z Poděbrad 5, Řevnice, tel.: 222 356 296, 737 258 018, e-mail: salon@klementyna.cz, www.klementyna.cznám. Krále J. z Poděbrad 5, Řevnice, tel.: 222 356 296, 737 258 018, e-mail: salon@klementyna.cz, www.klementyna.cz
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TIP NA VÝLET

PROČ: jedinečná sbírka pro milovníky techniky

NA JAK DLOUHO: celé odpoledne

KDY:       od května  INFO: www.dpp.cz

MUZEUM MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

A co tedy v muzeu můžeme vidět? Pře-
devším již zmíněná historická vozidla, 
vozem koňky počínaje a vagónem met-
ra konče. Nejpočetnější zastoupení mají 
vozy osobní dopravy, těch je zde vystave-
no 16 kusů. Nejstarším je vůz koňské drá-
hy z roku 1886. Naopak nejmladší si ještě 
někteří z nás možná pamatují. Jedná se 
o soupravu ze sedmdesátých let 20. stole-
tí, kdy jezdily obousměrné tramvaje. Velmi 
pěkný je motorový letní vůz z roku 1913, 
který byl používán pro okružní a svateb-
ní jízdy do roku 1972. Dalšími exponáty 
městské dopravy jsou trolejbusy. V mu-
zeu jsou vystaveny tři, z roku 1936, 1954 
a 1959. Všechny musely projít náročnou 
rekonstrukcí a jsou tedy v dobrém stavu. 
Samozřejmě zde nechybí ani autobusy 

známých značek jako Škoda, Ikarus 
nebo Karosa. V provozním 

stavu z roku 1997 je vy-
stavován také 

vůz metra. A tímto výčet zdaleka nekončí, 
prohlédnout si můžeme i speciální vlečná 
vozidla, vozy služební, lokomotivy a další.

Jedním z lákadel jsou také víkendové jíz-
dy historickou tramvajovou soupravou. Ta 
vyjíždí od 3. dubna do 17. listopadu 2010 
o sobotách, nedělích a svátcích od 12:00 
do přibližně 17:35 hodin.

VÝSTAVA O HISTORII MHD V PRAZE
Součástí expozice je také stálá výsta-

va o historii městské hromadné dopravy 
v Praze. Prohlédnout si můžete fotogra-
fi e, kopie historických dokumentů, plán-
ků a jízdenek. Dále také videopořady 
s jedinečnými fi lmovými materiály z fon-

dů Národního fi lmového archivu. Jsou 
zde vystavena i další pražská historická 
vozidla v podobě modelů zapůjčených 
Muzeem hlavního města Prahy.

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE
Úplně první pokus o provozování pravi-

delné dopravy osob na území Prahy byl 
již v roce 1829. Ale nebyl moc úspěšný 
a hned po roce zanikl. Zato další pokus, 
23. září 1875, kdy vyjela první tzv. koňka, 
se dodnes slaví jako den, kdy Pražanům 
začala sloužit pravidelně hromadná do-
prava. Petra Kupková

Muzeum městské hromadné do-
pravy se nachází v objektu tram-
vajové vozovny v Praze – Střešo-
vicích. Tato vozovna byla v roce 
1991 prohlášena technickou pa-
mátkou, zatímco muzeum bylo 
otevřeno dne 14. května 1993. 
V roce 1998 byl potom soubor 
50 historických vozidel městské 
hromadné dopravy v Muzeu pro-
hlášen Ministerstvem kultury ČR 
za kulturní památku. Postupně 
bylo do prostor muzea umístěno 
dokonce 56 vozidel.

Návštěvníky Muzea MHD v Praze vítá nejstarší exponát - otevřený vůz koněspřežné tramvaje 
z roku 1886 Zdroj: archiv muzea

OD KOŇKY PO METRO

KAM:      Praha - StřešoviceJAK TAM: městská doprava

KDY VYRAZIT
Muzeum je otevřené od 3. dubna do 17. lis-

topadu 2010 o sobotách, nedělích a svátcích 
v době od 9 do 17 hodin. Vstupné činí 20 Kč 
pro děti a 35 Kč pro dospělé.
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Pavel Rozum | tel.: 777 710 297 | e-mail: pavel.rozum@seznam.cz

l  televizní a satelitní antény pro příjem
digitálních programů

l  prodej DVB - T přijímačů (set top box), 
satelitních přijímačů FullHD rozlišení (Skylink)

l zaměření, instalace, servis domovních
rozvodů individuálních a společných antén

Váš specialista
anténních systémů
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 LEKNÍNY
Na rybníku narostl za jeden den 1 leknín, za dva dny 2 lekníny, za 
tři dny 4 lekníny, za čtyři dny už narostlo 8 leknínů, za pět dní pak 
16 leknínů. Za 30 dní úplně celý rybník zarostl lekníny. Za kolik 
dní zarostla polovina plochy rybníku?

 ŠVESTKOVÉ KNEDLÍKY
Petr zbožňuje švestkové knedlíky a dokáže jich sníst 32 za jednu 
hodinu. Jeho bratr Pavel sní totéž množství stejných knedlíků až 
za 3 hodiny. Za jak dlouho sní oba dohromady 32 švestkových 
knedlíků, pokud budou jíst oba najednou?

 OTEC A SYN
Pokud prohodíte cifry věku otce, dostanete věk syna. Před ro-
kem měl otec přesně dvojnásobek věku syna. Jaký věk oba 
dnes mají?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.
Řešení z minulého čísla:
1: Kdo je ve stáji: 14 koní a 8 lidí 2: Tři topinky: 90 sekund 3: Potá-
pěči: Jeden je plešatý.

Channel Crossings – letní jazykové kurzy, tábory pro děti, studium v zahraničí…

SOUTĚŽ  O JAZYKOVÝ KURZ

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

Autokemp Mydlák ve Zlivi u Českých Budějovic

Vylosovaní výherci:
Libuše Stupavská, ul. Ruská, Dobřichovice

Gratulujeme! Výhru si, prosím, vyzvedněte v informační 
kanceláři DOBNET, o.s., v Dobřichovicích.

Prosíme luštitele, aby při zasílání řešení e-mailem uvedli 
také svoji poštovní adresu. Děkujeme.

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz 
nebo DOBNET, o.s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to nej-
později do 20. května 2010. Vylosovaný výherce obdrží zdarma 
poukaz na jazykový kurz pro veřejnost v jazykové škole Channel 
Crossings Radotín v ceně 3200 Kč. NOVINKA! Pokud zašlete spolu 
se správným zněním tajenky také alespoň dva správné výsledky 
uvedených kvízů, šance při losování výher se zdvojnásobí!

NAVÍC: Každý úspěšný luštitel zdarma získá přístup k on-line 
studijnímu programu angličtiny, němčiny nebo francouzštiny 
v hodnotě 490 Kč!
Ceny do soutěže věnovala Jazyková škola Channel Cros-
sings Radotín, www.chc.cz.
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www.dobnet.cz
tel.: 277 001 111

info@dobnet.cz

Informační kancelář DOBNET, o.s., Palackého 27, Dobřichovice
Otevírací doba: PO 8-18, ÚT 8-12, ST 8-18, ČT 8-12, PÁ 8-12

Přijímáme platební karty:j p y

Trvalé připojení k internetu již za 330 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET zpravodaj zdarma do 5 000 schránek

Internet pro seniory nad 70 let a držitele ZTP za 1 Kč měsíčně

osmikomora s trojsklem zdarma - ušetříte 40% tepla navíc

V Z AHRADÁCH 1080, DOBŘICHOVICE
w w w.okna.eu  •  telefon:  773 360 014


