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NAKUPOVÁNÍ POTRAVIN

Jste-li pod tlakem času, nemoci nebo 
jiných okolností, pak je řešením pro hla-
dovou ledničku a děti nechat si potra-
viny jednoduše přivézt. Pokud nemáte 
ochotného manžela, babičku nebo velmi 
dobré známé, jak to potom provést? Cel-
kem jednoduše, postačí k tomu počítač 
a přístup k Internetu. Pak objednáváte 
v klidu (tedy myslím - po Večerníčku nebo 
po Simpsonech - podle stáří ratolestí) 
z domova. Osvědčí se samozřejmě i ně-
jaká ta zkušenost s vyhledáváním dob-
rého i-shopu, který ve vás vzbudí svými 
informacemi a obchodními podmínkami 
zveřejněnými na svém webu důvěru.

Je pravdou, že nákup potravin v sobě 
skrývá jistá specifi ka a, řekněme, i úskalí.  
Prodejců potravin operujících na Interne-
tu není příliš mnoho, jejich nabídka bývá 

omezená na určitý sortiment. A najít ta-
kového obchodníka, který ve vaší oblas-
ti zajišťuje dodávku potravin od chleba 
přes mléko a jogurty až po zeleninu či 
mražené výrobky, vyžaduje větší úsilí.

Pro toto číslo DOBNET zpravodaje jsme 
část této práce odvedli za vás.  Rozhod-
li jsme se vyzkoušet na vlastní kůži, jak 
takový obchod vybrat, jaká je vlastně 
nabídka pro střední Čechy. Jak taková 
dodávka probíhá. Jaké jsou specifi kova-
né dodací a platební podmínky či jak je 
řešena případná reklamace.

Tento námět nás natolik zaujal, že bu-
deme rádi, pokud se s námi podělíte 
o vaše případné zkušenosti s nakupová-
ním potravin po Internetu. Kontaktní in-
formace naleznete v tiráži zpravodaje.

 (bt)

Jak často si říkají maminky s ječící ratolestí v košíku či mizejícím dítě-
tem v davu lidí v obchodě, že tohle vlastně nemají zapotřebí? Jak často 
při pohledu do košíku a na účet placený u pokladny vzdychnete, že jste 
vlastně šli jen pro chleba a máslo? 

více na stranách        až          7 9ANEB JAK NA TO S INTERNETEM

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD 
Pokud se chcete 

potkat se samot-
ným Karlem IV., 
císařem římským 
a králem českým, 
nenechte si ujít ob-
novený slavnostní 
průvod císařského 
dvora v čele s císařem a jeho chotí 
Eliškou.

ROZHOVOR S JIŘÍM 
VONDRÁČKEM

Zájem o folkový 
a country festival 
Porta je stále živý. 
Jiří Vondráček nám 
prozradil nežhavěj-
ší novinky, které se 
v poslední době ko-

lem Porty udály.

ADRENALINOVÝ VÝLET
Klidnou procházku 

z minulého čísla zpra-
vodaje vystřídal adre-
nalinový výlet pro ce-
lou rodinu. Pokud jste 
dosud nezkusili jízdu 
na čtyřkolce, máte 
nyní příležitost. My vám prozradíme, 
kam za nimi vyjet.

SPECIALITY LÁVOVÉHO 
GRILU

Až vám vyhládne po 
cestě s průvodem Kar-
la IV., můžete navštívit 
Restauraci a penzion 
Rudolfa II...

ZE SDRUŽENÍ DOBNET
Nenechte si ujít zají-

mavý rozhovor s tech-
nikem sítě DOBNET, 
panem Šimonov-
ským. Existuje něja-
ký příbuzenský vztah 
s bývalým ministrem? 
Neprozradíme, přečtěte si to už sami. 
Dozvíte se i řadu užitečných technic-
kých informací. 

3strana

4strana

5strana

5strana

6strana



DOBNET, o.s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 775 362 645 | www.dobnet.cz

DOBNET zpravodaj číslo 6 I ročník 2

2strana

Z REGIONU

LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

Staročeské máje v Letech

Přinášíme důležité zprávy a informace o zajímavos-
tech minulého měsíce v regionu a zveme vás na červ-
novou kulturní událost. 

DOLNÍ BEROUNKA 
Mezi projekty doporučené k fi nancování z Regionálního ope-

račního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, kte-
ré schválil Výbor Regionální rady dne 7. května 2008, patří 
i projekt cyklostezky Dobřichovice - Lety - Řevnice předložený 
svazkem obcí Dolní Berounka. Dotace z EU na tento projekt 
dosahují přes 11,5 mil. Kč.

STAROČESKÉ MÁJE V LETECH
V sobotu 10. května 2008 se konal v Letech tradiční folklorní 

festival Staročeské máje. Mimo folklorních souborů bylo mož-
né vidět v průběhu krásného slunečného odpoledne vystoupe-
ní dětí z nově otevřené Mateřské školy v Letech a zahráli také 
kapely Taxmani, Greenhorns, Vlak na Dobříš a Brass Band. 
Celým odpolednem provázel senátor Parlamentu ČR Jiří Ober-
falzer. Na návsi v Letech byly pro návštěvníky akce vystaveny 
exponáty vojenské techniky, pro děti potom skákací hrad a dal-
ší atrakce.

Fotografi e z tohoto odpoledne najdete na adrese www.obec-
lety.cz/fotogalerie/rok-2008/staroceske-maje.

LETY
17. května 2008 proběhl cyklomaraton GIRO Trans Brdy. Hlav-

ní závod měl 62 km, vedl celou svoji délkou po brdském hřebe-
ni. Vedle hlavního závodu dospělých jely ještě svůj závod děti 
v několika kategoriích. Ti nejrychlejší si za svůj výkon odnesli 
dorty. Start, cíl a celé zázemí akce je v obci Lety. „Některé úse-
ky závodu jsou vedeny dobrým terénem – bahýnko, brody,… 
Některé úseky jsou technicky náročné. Prostě moje umístění 
a stav po závodě odpovídá tréninku,“ řekl  (s úsměvem) jeden 
z účastníků, který si nepřál být jmenován.

ŘEVNICE
Tajemník a radní Pavel Dudák má za úkol vypracovat návrh 

vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích. Uložila mu to Rada města při jednom ze svých 
posledních zasedání.

KARLÍK
Karlické zastupitelstvo má zase o jednoho člena méně.  Za-

stupitelka Květa Krmíčková oznámila dne 19. května 2008 svou 
rezignaci na mandát člena zastupitelstva v souladu se záko-
nem č.128/2000 Sb.

UDÁLOSTI KVĚTNA

Cyklomaraton GIRO Trans Brdy

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Hejtman Středočeského kraje Petr Bendl oznámil 

23. května 2008 možnost podání žádostí o půjčky ob-
cím z Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční 
kapacity obcí. Fond tvoří fi nanční prostředky z přebytku 
hospodaření Středočeského kraje v roce 2007 ve výši 
100 mil. Kč. Zřízení Fondu Středočeského kraje pro pod-
poru absorpční kapacity představuje nejdůležitější nástroj 
podpory obcí při přípravě a realizaci projektů v rámci jed-
notlivých operačních programů a Programu rozvoje ven-
kova. Z Fondu budou poskytovány půjčky na podporu pro-
jektů vodohospodářské infrastruktury a půjčky na podporu 
projektů na zlepšení kvality života v obcích. V termínu od 
26. května (8 hod.) do 30. června 2008 (14 hod.) se žádosti 
včetně požadovaných příloh podávají osobně nebo dopo-
ručeně poštou na podatelně Krajského úřadu Středočes-
kého kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Formulář žádosti 
a veškeré související dokumenty jsou zveřejněny na interne-
tové stránce Středočeského kraje – Regionální rozvoj - Půjčky 
z Fondu kraje. Na této stránce lze nalézt i další informa-
ce.

12. ROČNÍK DOBŘICHOVICKÉ MÍLE
Další ročník tradičního běhu pořádaného Základní školou 

Dobřichovice se konal 31. května 2008. Přesně ve 14 ho-
din již podvanácté odstartovali nejmladší chlapci během 
na 200 m. Nejdelší trať tohoto závodu měří  1 650 m, podle 
věku účastníků bylo možno vybírat z tratí o délce 1 000, 600 
a 400 m.

Aktuální informace lze nalézt na adrese sweb.cz/dmile.

KAPELA TŘEHUSK POKŘTÍ SVINAŘSKEJ ZÁMEK
V sobotu 7. června 2008 večer v rámci akce Svinařské řetě-

zení na zámku ve Svinařích pokřtí poberounská hudební sku-
pina Třehusk svoji v pořadí již třetí desku s příznačným názvem 
Svinařskej zámek. Třehusk je venkovská kapela z kraje kolem 
dolní Berounky, Brd a Karlštejna, která hraje převážně sta-
ropražské a lidové písničky. Třehusk po celé republice i v za-
hraničí vystupuje už třiadvacet let. Můžete jej potkat na taneč-
ních zábavách, městských i rodinných oslavách, festivalech, 
na parnících, v parních vlacích, ve stylových hospodách i jinde.

Více informací o kapele naleznete na trehusk.nasenoviny.net.
(bt, mn)
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Z KULTURY

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD PRAHA KARLŠTEJN

Obnovený slavnostní průvod cí-
sařského dvora v čele s císařem 
Karlem IV. a jeho chotí Eliškou se ráno 
v pátek 6. června vydá z Pražského hradu 
přes Karlův most směrem ke Staroměst-
skému náměstí, kde císař promluví k lidu 
a zhlédne ukázku válečnického umění 
svých rytířů. Dále se průvod stočí podél 
řeky k jihu a přes Radotín a Černošice 
dospěje před osmou hodinou večerní do 
Dobřichovic, kde spočine na noc.

Druhého dne, v sobotu 7. června,  bude 
císař dopoledne pokračovat v cestě přes 
Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň a dále po-

ZA KULTUROU V ČERVNU

VÍKEND 6. A 7. ČERVNA 2008
Karel IV., z Boží milosti císař římský a král český, vozil císařské koruno-

vační klenoty, posvátné symboly Svaté říše římské, každoročně z Karlštej-
na do Prahy, kde byly ukazovány poutníkům ze všech koutů Evropy. Poté 
je císař vracel zpět do bezpečných zdí Karlštejna. Tam byly opět uloženy 
do oltáře kaple sv. Kříže.

dél Berounky až k samotnému Karlštejnu. 
Při každém zastavení ve vsi nebo ve 

městě bude císař s doprovodem slav-
nostně uvítán rychtáři a dalšími předsta-
viteli obce a zhlédne program připravený 
k jeho poctě. 

V podvečer vstoupí císař Karel spolu 
s nejbližšími do zdí hradu Karlštejna, 
aby klenoty uložil do kaple ve Velké věži. 
V podhradí císařské rezidence se dvořa-
né, rytířstvo i lid zúčastní rytířských her, 
turnajů, hodování, zpěvů, tanců a dalších 
zábav. Vše vyvrcholí velkolepým večer-
ním programem.                                 (bt)

Do 30. 6.
Dobřichovice Výstava 
fotografi í z Hvaru, (au-
toři: J. Neubert, man-

želé Pospíšilovi a Kudrnovi, H. 
Macenaureová a další), zámek 
a výstava olejomaleb Fr. Plzá-
ka, Fürstův sál 

Pátek 6. 6.  

Dobřichovice Pro-
gram související s krá-
lovským průvodem za-

číná na zámku v 17 hodin di-
vadelní klauniádou KOCOUR-
KOV - 50minutové představení 
divadla Trakař, poté pokračují 
šermíři, tanečnice, hudební 
vystoupení Ludus Musicus 

19.30 příchod císaře s průvo-
dem, 20.00 Hradišťan u řeky 
pod zámkem, 22.00 představe-
ní NOC NA KARLŠTEJNĚ, na 
celý program je vstup volný 

Hrad Točník Koncert 
folkové skupiny Aso-
nance, 20 hod. 

Sobota 7. 6. 
Dobřichovice Krá-
lovský průvod od-
chází z Dobřichovic 
na Karlštejn v 10.30 

z ulice 5. května (upozornění: 
ulice bude neprůjezdná a par-
kování uzavřeno) přes Lety, 
Řevnice, Rovinu, Hlásnou Tře-
baň

Řevnice Košíkářský 
trh, náměstí, od 9.00 
do 9.30 hraje Toulavá 

kapela, v 10.00 začíná před-
stavení Cirkusu Žebřík Polévka 
stydne aneb Vzlety a pády Mi-
stra Leonarda, kolem poledne 
dorazí Královský průvod 

Svinaře Začíná Svinař-
ské řetězení, 5. ročník 
fóra tradičního a umě-

leckého kovářství, zámek Svi-
naře, 10 – 18 hod., od 19.30 
večerní program - křest nové-
ho CD skupiny Třehusk Svinař-
skej zámek

Neděle 8. 6. 
Svinaře Druhý den Svi-
nařského řetězení, na 
zámku, 10 – 16 hod.

Karlík Pohádkový les, 
od 14.30 hod. v Karlí-
ku u hájovny

Středa 11. 6.
Točník Koncert 
interpretů Mišík 
– Hladík – Hrubý, 

hrad, 20 hod.

Sobota 14. 6. 
Karlík Houslový kon-
cert paní Vavřinkové, 
program: Prokofjev, 

Martinů, Haydn, Händel, kos-
tel sv. Martina a Prokopa, 
17 hod.

Řevnice Rocko-
vý slunovrat, me-
zinárodní hudeb-

ní festival, Lesní divadlo, 
15 hod.

Neděle 15. 6.
Řevnice Michal je kvít-
ko - představení M. Ne-
svadby pro děti, Lesní 

divadlo, 17  hod., předprodej od 
1. 6. v MěKS a knihovně

Pátek 20. 6.
Řevnice Koncert ky-
tarového virtuóza Pe-
pinna D’Agostina, sál 

Zámečku, 19.30 hod.

Sobota 21. 6. 
Dobřichovice Cha-
ritativní minifes-
tival regionálních 

kapel, 14 - 22 hod., pro-
stranství p. Klána, vstup 
z ul. 5. května, vstup volný

Řevnice Kolotoč 08 
- Představení Divadla 
Na vísce z Hořovic 

pod vedením Slávky Hozové, 
20 hod., Lesní divadlo

Úterý 24. 6. 

Řevnice Předávání vý-
ročních cen ZŠ Řevnice, 
Lesní divadlo, 17 hod.

Čtvrtek 26. 6. 
Točník Koncert kapely 
123 minut, hrad, 20 
hod.

27. – 29. 6.  

Řevnice Finále národ-
ního kola folkového 
festivalu Porta, Lesní 

divadlo, obec

Neděle 29. 6.

Karlík Koncert J. Ša-
rouna (klavír) a jeho 
hostů - rodiny Kolářo-

vých, zakladatelů Notiček, pre-
zentace různých hudebních ná-
strojů, program: Bach, Mozart, 
Ries, Bartok, kostel sv. Martina 
a Prokopa v Karlíku, 18 hod.

Informace ke koncertům na 
Točníku – předprodej vstu-
penek lze realizovat přímo na 
hradě nebo v berounském in-
focentru, tel: 311 654 321

Svatováclavská koruna Zdroj: královský průvod.cz

Pátek 6. června 2008 
Průvod Karla IV. a jeho družiny jede z Pražského hradu přes Staro-
městské náměstí do Radotína, Černošic a Dobřichovic. 
10.00 Pražský hrad – začátek průvodu před katedrálou sv. Víta 
11.00 Staroměstské náměstí 
16.00 Radotín 
17.30 Černošice 
19.30 Dobřichovice - zámek 
20.00 koncert Hradišťanu v Dobřichovicích 
22.00 divadelní představení „Noc na Karlštejně“ – zámek Dobřichovice 
VSTUP NA KONCERTY A PŘEDSTAVENÍ NOC NA KARLŠTEJNĚ JE VOLNÝ!
Zdroj informací k této akci naleznete na www.kralovskypruvod.cz.

Sobota 7. června 2008 
Slavnostní průvod jede z Dobřichovic přes Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň 
na Karlštejn. Průvod je určen všem, kteří se chtějí účastnit.
10.00 Dobřichovice - zámek 
11.00 Lety - náves 
12.00 Řevnice - náměstí 
14.30 Hlásná Třebaň 
15.30 Karlštejn – louka u mostu 
16.30 průvod vyráží na hrad 
17.30 císař s nejbližším dvorem se odebere uložit klenoty do kaple sv. Kříže 
18.00 přímý přenos utkání EURO 2008 (ČR x Švýcarsko) - Karlštejn - louka u mostu
20.00 koncert - Miro Žbirka, Gulo Čar - Karlštejn - louka u mostu
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ROZHOVOR

Národní fi nále porty se po několikaletém působení v Jih-
lavě přestěhovalo do Řevnic. Jak jste přišli na myšlenku 
umístit ji zrovna do Řevnic? Vybírali jste z více možností? 
Kdo přišel s tímto nápadem?

Nápad přednesla na schůzi Občanského sdružení Porta,  kde 

se řešily  palčivé otázky celého festivalu, textařka Hana Sorro-

sová a byl okamžitě přijat k zahájení jednání, protože jihlavské 

deštivé počasí Portu dost ničilo.

Změna místa konání není jedinou změnou v organizaci to-
hoto pro mnohé nejvýznamnějšího nejen folkového festiva-
lu. Jestli mám správné informace, inicioval jste i změnu ve 
složení poroty, které jste pět, šest let předsedal. Jaké bude 
letos složení poroty a komu jste předal žezlo předsedy?

Předsedou bude František Nedvěd. Myslím, že je nutné, aby 

se porota obměňovala, aby soutěžící neměli pocit, že ta samá 

porota je zase zařízne.

Na letošní portu přijede 29 soutěžících. Čím to? Nemělo 
jich být 24?

Ano, ale zájem o Portu a soutěžení je stále veliký, takže je to 

výsledek stavu v českých folk a country vodách.

Finalisté národní Porty i ostatní účinkující budou mít letos 
rozšířenou možnost představit se i na menší scéně před 
řevnickým Zámečkem a na náměstí a třeba v nějaké hos-
půdce… To je novinka, kterou rozezníte celé Řevnice…

Moc bychom si přáli, aby se Řevnice rozezněly trampskými 

písničkami, country a folkem i tam, kde se to neočekává. Tak-

že kromě Zámečku, kde budou mít recitály fi nalisté, chystáme 

tzv. Řevnický Stetson. Bude to několik malých pódií, nebo spíš 

míst, kde si zahraje ten, kdo bude chtít a kdo třeba nebude 

zrovna na hlavní scéně. Takže opravdu novinka.

Jak to podle všech informací vypadá, hodláte působit na 
více smyslů najednou, nejenom na sluchové, ale i na chu-
ťové buňky. Ví například Petr Kocman, že se bude podávat 
jeho Crazy špíz?

Tady je taky hodně myšleno na diváky, ale i na účinkující. JLV, 

tedy Jídelní a lůžkové vozy, které jsou letos partnery Porty, po-

staví hned tři stánky s dobrůtkami. A budou  to prý mňamky 

se jmény našich folk a country hvězd, takže se budete moci 

zakousnout do Wabiho steaku, ale také do nakládaného  sý-

rového COPU a najde se i Kocmanův  P.R.S.T. nebo porotcův 

O PORTĚ S JIŘÍM VONDRÁČKEM

Jiří Vondráček působil donedávna jako předseda 
poroty Porty. Nyní je její manažer a jeden z hlavních 
producentů. Zeptali jsme se, jaký je o Portu zájem 
a co je nového v její organizaci.

Z Porty 2007

ROZHOVOR S HUDEBNÍKEM

šleh. A Kocmanův Špíz bude muset ochutnat jako první po-
chopitelně Petr.

Na Portě se bude dít i spousta jiných věcí, které přímo 
se soutěží nesouvisí. Můžete nám je, pokud se nejedná 
o nějaké překvapení, trochu přiblížit?

Ano, pustili jsme se i do mimokoncertní činnosti, jako je vý-
stava v Modrém domečku, divadla, sázení stromů, a tak je to 
náročnější, ale věříme, že se to bude líbit. 

Ještě poslední otázku na závěr – jaká ocenění si odnesou 
vítězové Národní porty v Řevnicích?

Je toho požehnaně. Kytara Furch a také kytara sponzorovaná 
prodejnou Countryon, medailon na Country Radiu, písnička na 
CD, příspěvek na zájezd do Řecka a účast na spřízněných fes-
tivalech... Rádi bychom, aby v tom byla po letech také oprav-
dová podpora nových mladých kapel a interpretů.

Patřím k mnoha čtenářům e-portýru – internetového zpravo-
daje Porty. Z komentářů na e-portýru se mi moc líbil následu-
jící:

„Dášo, Honzo a všichni ostatní, kteří dáváte dohromady we-
bové stránky Porty. Jsou nejen  přitažlivé, ale hlavně živé. Vě-
řím, že je to ta nejsprávnější transfuze krve, kterou tato dáma 
potřebuje. Život přece nekončí ve čtyřiceti, moc děkuji a držím 
palce.“ 

K tomu se moc ráda připojuji a srdečně vám děkuji za 
rozhovor. (bt)

PROGRAM PORTA ŘEVNICE 2008
Lesní divadlo
Pátek 27. 6. - trampský den
Uvádí Wabi Daněk, Zdeněk Schwager
17:00 Vlajka (Kamarádi Staré řeky)
 Svěcení totemu
17:30 Paběrky a Marko Čermák
18:20 soutěž
20:25 Pacifi k
21:15 Kapitán Kid
21:50 Epy de Mye
22:20 Wabi Daněk a Miloš Dvořáček

Sobota 28. 6. – country a folk den
Uvádí Petr Bohuslav
11:00 Vabank Unit
11:50 soutěž
14:00 COP
14:55 Robert Křesťan a Druhá tráva
15:45 vítěz Folkového kvítku Jaroslav Smejkal 
16:00 soutěž
Uvádí Marcela Voborská a Zdeněk Schwager

18:20 P.R.S.T.
19:05 Nestíháme
19:40 Reliéf
20:35 Věra Martinová a J. Marshall
21:40 Petr Kocman a PK Band

Neděle 29. 6. - Ceny a Dvorana porty
Uvádí Petr Bohuslav
10:00-14:00 Recitály soutěžících kapel
Uvádí: Marcela Voborská a Zdeněk Schwager
15:00 AG Flek
15:50 Žalman a spol.
16:40 Dvorana slávy, vyhlášení Porty
17:00 Jakub Šafr Quartet
17:45 Načas
18:20 Jan Nedvěd
19:05 Petr Bende
20:00 HOP TROP

Zámeček
27. 6.: 14:00 - 17:00 - recitály soutěžních ka-
pel

28. 6.: 10:00 - 15:00 - recitály soutěžních 
kapel 

Další program
6. 6. Modrý domeček - Otevření výstavy Porta 
ve fotografi i + mini recitál, sázení prvního stro-
mu Porty

27. 6. 15.00 Modrý domeček - Zahájení 
Porty na výstavě Porta 40. Mini recitál Honza 
Komín se skupinou + překvapení 

Řevnický Stetson - plánované scény v Řev-
nicích: nádraží, náměstí, Snack house, Mod-
rý domeček, restaurace na náměstí... 
Místa a účinkování kapel budou upřesněna 
před festivalem a na plakátech v Řevnicích.

27. 6. Vlak Praha - Řevnice - speciální 
program. Pražské nádraží a hodina budou 
upřesněny na webu Porty: 
www.porta-festival.cz 
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TURISTIKA

TIP NA VÝLET K BOBEŠOVI 

Zkuste adrenalinové svezení na čtyřkolce

CO TAKHLE SPECIALITY Z LÁVOVÉHO GRILU?

PROČ: Adrenalinový zážitek KAM:      Všeradice směrem na Vinařice

JAK TAM: Autem

KDY: Víkend / po telefonické domluvě kdykoli

NA JAK DLOUHO: Dle vašeho uvážení

INFO:      721 370 171, 728 003 003

NA ČTYŘKOLKY

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

Dnešní tip na výlet nebude asi 
příliš zajímavý pro milovníky klidu 
a krásné přírody, ale spíše pro naše 
čtenáře, kteří si chtějí užít trochu 
adrenalinu a třeba vyzkoušet něco 
nového. Ale nebojte se, nebudeme 
skákat z letadla padákem nebo 
z mostu Bungee Jumping (pro 
zájemce – vysvětlení tohoto ne-
českého výrazu lze najít na http://
cs.wikipedia.org/wiki/Bungee_
Jumping).

Na čtyřkolky můžete jet s celou rodi-

nou. Ve Všeradicích mají připraveno cel-

kem sedm strojů, a to s motory 50, 90 

a 150 cm3. Pokud dovolíte jízdu i svým 

dětem, právě pro ně jsou připraveny dvě 

nejmenší čtyřkolky. Za děti pochopitelně 

odpovídáte sami, všichni jezdí na vlast-

ní nebezpečí. Více než půlkilometrovou 

dráhu o šířce cca 8 metrů ale můžete 

projet úplně pomalu a jízdu s maximál-

ně třemi spolujezdci na trati si tak „vy-

chutnat“. Pokud se po jízdě vyčerpáte, 

můžete si u obsluhy zakoupit chlazené 

nealkoholické nápoje.

Letos od června do října je dráha ote-

vřena každý víkend mezi 11 a 18 hodi-

nou. Do Všeradic můžete přijet po doho-

dě i ve všední den, stačí zavolat na 721 

370 171 nebo 728 003 003. „Nejezdíme 

pouze v časech, kdy se naproti na hřbi-

tově koná obřad, to by asi nebylo příliš 

vhodné,“ říká Tomáš Červený, jeden 
z nadšenců, který se stará o provoz drá-
hy a který nám také předvedl, co všech-
no s nejsilnějším strojem dovede.

Za desetiminutovou jízdu zaplatíte již 
čtyři roky stejnou částku 170 korun. 
V ceně je pochopitelně zapůjčení ochran-
né přilby. Delší pronájem v rámci konkrét-

ní například fi remní akce lze dohodnout 
na výše uvedených telefonních číslech 
s panem Suchým, který má provoz dráhy 
na starost. 

Čtyřkolkovou dráhu naleznete po levé 
straně kousek za obcí Všeradice směrem 
na Vinařice. Pohodlně zaparkujete své 
auto na vyhrazeném místě a hurá na trať!

Další informace lze nalézt na Internetu na 
adrese www.ctyrkolky-ubobese.cz. (mn)

RESTAURACE A PENZION RUDOLFA II. 
Rovina 64
Tel.: 257 720 662, www.restaurant-rudolfa-ll.com

Otevírací doba:

Po - Ne   11.00 - 23.00

RESTAURACE A PENZION RUDOLFA II.
Pokud jedete po hlavní silnici z Prahy do Karlštejna, před klesáním 

do údolí k Berounce musíte projet obcí Rovina. A hned při vjezdu do 
obce objevíte jednu z nejvyhledávanějších restaurací v okolí – Re-
stauraci a penzion Rudolfa II. Zde vám umožní příjemné posezení 
s přáteli či rodinou. Fotografi e při vstupu napovídají, jaké akce a hlav-
ně občerstvení při nich vám dokáže personál restaurace připravit.

Naše poznámky: velmi příjemné a útulné prostředí, bohužel vyho-
vující pouze kuřákům, prostorná zahrádka v těsné blízkosti silnice, je 
možné platit kartou, chybí dětský koutek, výborná česká i mezinárod-
ní kuchyně, lávový gril. (bt)
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Z DOBNETU

Franto, prozraď, prosím, našim čte-
nářům, jak se stane odborník přes vý-
robky ze dřeva odborníkem na servis 
bezdrátových sítí? 

Počítače mě zajímají už mnoho let, je to 

jeden z mých koníčků. Ve chvíli, kdy se 

síť DOBNET přiblížila mému bydlišti, za-

čal jsem se zajímat o možnosti připojení. 

Pomáhal jsem stavět některé přístupové 

body sítě a pomáhal jsem budoucím uži-

vatelům s instalací připojení. A tak tomu 

je dodnes.

Mistr odborné výchovy, jak se správ-
ně ta funkce jmenuje, to je v podsta-
tě učitel. Jaký jsi učitel? Jsi hodně 
přísný? Provedli ti studenti v poslední 
době něco „pikantního“?

Dnes se to jmenuje učitel odborného 

vyučování, takže jsem učitelem. Sna-

žím se studenty naučit pracovat tak, aby 

mohli po dokončení školy nastoupit do 

zaměstnání a samostatně pracovat. Jestli 

jsem přísný? To musí posoudit studenti, 

ale domnívám se, že nejsem moc přísný. 

Asi právě proto si ani nevzpomínám, že 

by mně něco zvláštního provedli.

ROZHOVOR S PANEM ŠIMONOVSKÝM

Rozhovor nikoli s bývalým ministrem o dopravě, ale s technikem Fran-
tiškem o síti DOBNET. V dnešním čísle bychom rádi představili jednoho 
z našich techniků sítě DOBNET, mistra odborné výchovy oboru truhlář 
a mladého dědečka Františka Šimonovského.

MINISTR, NEBO TECHNIK?

Jak už prozrazují řádky v úvodu, ne-
odpustím si otázku: Máš v souvislos-
ti se svým jménem a ministrováním 
pana Šimonovského v letech 2002 - 
2006 nějaký kuriózní příběh?

Přiznávám, že jméno Šimonovský není 

příliš obvyklé. Ve Zlatých stránkách se 

vyskytuje v celé České republice pouze 

54 takových záznamů. Ve srovnání na-

příklad se jménem Nešpor je to čtyřikrát 

méně. Přesto ale čtenáře DOBNET zpra-

vodaje zklamu – nic senzačního se mi 

v této souvislosti nikdy nestalo.

Jsi poměrně mladým dědečkem, 
máš vůbec díky DOBNETu a svému 
zaměstnání čas na svoje vnoučata? 
Jsi spíše workoholik, nebo si umíš říct 
„teď dost“?

Ano, čas si na vnoučata vždycky najdu, 

hlavně také proto, že bydlí hned vedle 

nás. Trvale pracujícím šílencem nejsem, 

obvykle si poručím mezi 23. a 24. hodi-

nou a jdu spát. Ráno vstávám krátce po 

páté hodině, takže by to ani jinak nešlo.

Hlavní téma tohoto DOBNET zpravo-
daje se zabývá nakupováním potravin 

UŽIVATEL SÍTĚ VERSUS E-MAILOVÁ SCHRÁNKA
Stále častěji se stává, že uživatelé nedostávají od nás informační zprávy. My nemů-

žeme zjišťovat, zda e-mail dorazil nebo ne, ale vás jako uživatele sítě prosíme: „Věnujte 
zprávám odeslaným od nás velkou pozornost a kontrolujte své schránky častěji.“ Pro 
nás jako pro poskytovatele připojení k Internetu je elektronická pošta prvním důležitým 
informačním kanálem! Snažíme se vás co nejméně obtěžovat, a proto posíláme jen dů-
ležité informace! Spousta e-mailových zpráv se nám vrací jako nedoručené, a to hned 
z několika důvodů: 1. Schránka příjemce je plná. 2. Neexistující uživatel.

Změníte-li si schránku, prosíme vás, nahlaste to v Informační kanceláři nebo na 
Helpdesku sítě DOBNET na telefonním čísle 257 710 933. Ušetříme si spoustu nedoro-
zumění a budete vždy informováni včas o důležitých událostech. Pokud nejste spokojeni 
s poskytovatelem vaší e-mailové schránky, stačí si požádat opět v Informační kanceláři 
nebo na Helpdesku a my vám schránku zdarma vytvoříme u nás.

JAK VZNIKL NÁZEV DOBNET, O.S.?
Zkratky za názvy fi rem a společností dnes každý zná a bere jako samozřejmé. Už ze 

samotné zkratky víme, o jaký typ společnosti se jedná, a nikdo nepřemýšlí nad tím, co 
je to „s.r.o.“ nebo „a.s.“. DOBNET začal používat doplněk „o.s.“ v době, kdy ještě nebyl 
pro organizace našeho typu vůbec povinný a ani nebyl povinným standardem, jak je tomu 
dnes. Pravděpodobně největší podíl na tomto má bývalý místopředseda Rady sdružení 
Petr Novák, který kdysi prohlásil: „Když se akciovka zkracuje a.s., proč bychom se my 
nejmenovali DOBNET, o.s.“ Tehdy asi ještě netušil, že právě DOBNET se stane průkopní-
kem tohoto standardu v označování typu společnosti nebo organizace jako je Občanské 
sdružení. Dnes tento doplněk v označení používají všechna občanská sdružení, ale přesto 
ještě není v plné známosti mezi veřejností, neboť se nám často stává, že jsme upozorňo-
váni na chybu v názvu stylem: „Nemá tam být a.s.?“ (br)

AKTUÁLNĚ Z DOBNETu

František Šimonovský

přes Internet. Zkoušel jsi někdy běž-
ný nákup na víkend objednávat přes 
nějaký e-shop? Myslíš, že je takových 
obchodů dostatek?

Zkušenosti s nakupováním potravin na 

Internetu nemám. Potraviny nakupujeme 

v kamenném obchodě a to klasicky je-

denkrát týdně.  A jinak to asi nebude.

Děkuji za rozhovor. (mn)

NOVINKY VE VÝLOZE
Ve výloze Informační kanceláře sdru-

žení DOBNET, o.s. je nyní také vysta-
veno několik nádherných obrázků. 
Malou prodejní výstavu ve spolupráci 
s námi připravila svobodná umělkyně 
Věra Mačková. Malířka maluje akry-
lovými barvami na sololit. Řada z vás 
určitě ocení zátiší s motýly a květi-
nami nebo nádherné motivy krajin a 
staveb.                                        

PROČ NENAVÝŠÍTE RYCHLOST?
Navýšit rychlost hlavní linky do In-

ternetu problém není, ale ničemu to 
nepomůže. Problém je hlavně s pá-
teřními spoji mezi jednotlivými přístu-
povými body. Zde dochází k velké-
mu nedostatku přenosové kapacity, 
a tudíž je potom rychlost pomalej-
ší pro jednoho uživatele. Pracujeme 
na navýšení, resp. na modernizaci 
páteřních spojů tak, aby bylo možné 
i ve velkém provozu například o ví-
kendech uspokojit větší rychlostí více 
uživatelů.                                       (br)
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NAKUPOVÁNÍ NA INTERNETU

SUPERMARKETY V ČESKU

Podle informací zpravodajského 
serveru www.idnes.cz v polovině 
roku 2006 připadlo na jeden mili-
on Čechů devatenáct velkopod-
lažních prodejen, což je nejvíce ve 
střední Evropě. První supermarket 
u nás vyrostl již před 17 lety, jme-
noval se MANA a patřil nizozem-
skému Aholdu. 

Supermarket je v jednom ze slovníků 
defi nován jako samoobslužná prodejna 
s nabídkou převážně potravinářského zboží 
denní potřeby a s doplňkovým nepotravinář-
ským zbožím (drogerie, tisk). Zvýšený důraz se 
klade především na nabídku čerstvého zboží. 
Prodejní plocha supermarketů se pohybuje 
v rozmezí od 400 do 2500 metrů čtverečních.

Dnes je supermarketů ještě výrazně 
více než v roce 2006 a další přibývají a 
jistě přibývat budou. Docela zajímavý 
je seznam supermarketů v Čechách na 
adrese www.supermarkety-hypermar-
kety.ishopy.com. Ačkoli nás supermar-
kety obklopují téměř na každém kroku, 
jejich existenci již příliš nevnímáme. 
Z uvedeného seznamu je  více než jasné, 
že nakupování se za posledních 15 let v 
Česku změnilo k nepoznání tak, jak se 

neměnilo téměř celá desetiletí.
A jaký bude vývoj v dalších letech? Bude za 

10 let dvojnásobek nebo trojnásobek super-
marketů než dnes? Zmizí malé vesnické pro-
dejny, večerky, prodejny typu „Jednota“ úpl-

JAKÉ JSOU E-SHOPY, I-SHOPY

ně z našich životů? Nebo budeme nakupovat 
úplně jinak? Tyto otázky zcela jistě překračují 
rozsah tohoto článku a zůstává otevřené, zda 
na ně umí dnes odborníci v prognostických 
ústavech vůbec odhadnout odpovědi. (mn)

Funguje, určitě lze prostřednictvím takového ob-
chodu na Internetu objednat a koupit téměř vše. 
Kvalita služeb je podobná jako u kamenných obcho-
dů – některé jsou serióznější, některé méně, záleží 
pochopitelně na provozovateli takového obchodu. 
Trochu nepříjemnou vlastností internetového obcho-
du je anonymita obchodníka schovaná za monitorem 
počítače. Proto jsme možná ještě stále hodně nedů-
věřiví a i když lze mnoho zboží koupit na Internetu až 
o desítky procent levněji, přesto často zajdeme do 
běžného obchodu.  

Ale co když bychom si chtěli prostřednictvím Internetu ob-
jednat takové zboží, které je k dostání v  „běžném“ super-
marketu? Rohlíky, máslo, zeleninu, prášek na prádlo?

Je to zvláštní, ale takových obchodů, které by splnily tyto 
zdánlivě běžné požadavky, je jako šafránu. Konec konců 
vyzkoušejte sami, co všechno najdete. Existuje mnoho roz-
cestníků, které odkazují na nespočetné množství interneto-
vých obchodů. Existuje nepřeberné množství internetových 
obchodů, ale v naprosté většině případů se tyto specializují 
na nějakou konkrétní oblast výrobků. 

Za všechny takové specializované obchody bychom rádi 
vyzdvihli například obchod s nápoji www.drinks24.cz, kte-
rý jsme si sami vyzkoušeli. Zboží bylo doručeno včas, kom-
pletní a nepoškozené. Nicméně lze objednat pouze nápoje a 
drobné dárky.

Pokud chcete nakoupit běžné potraviny a ještě navíc poža-
dujete dodávku zboží v našich oblastech, tj. Praha - západ 
a Beroun, dle zjištěných informací máte v podstatě dvě volby. 

Jedním obchodem jsme se zabývali poměrně intenzivně 
– řešení má název Z-MARKET. Obchod naleznete na adre-
se www.z-market.cz. Bližší popis naleznete v samostatném 
článku hlavního tématu tohoto zpravodaje. Zde kolegové vy-
zkoušeli celý proces na vlastní kůži, od objednání zboží přes 
e-mailovou komunikaci po vlastní závoz zboží. Můžeme tu-
díž porovnat, jaké jsou výhody a nevýhody nakupování přes 
Internet oproti běžnému supermarketu, můžeme alespoň v 
omezeném rozsahu porovnat ceny zboží.

Druhou variantou je obchod www.nakupzdomova.cz. Zde 
je možné přímo vybrat lokalitu závozu Praha - západ, což 
je jistě velmi zajímavé. Ale na druhou stranu po kliknutí na 
odkaz Kontaktní informace nenaleznete žádný kontakt, 
v sekci Zelenina není žádné zboží a v sekci Ovoce se uvádí, 
že ceny jsou pouze orientační. Na úvodní straně jsme nalezli 
jeden e-mail a mobilní telefon. Závozy jsou v Obchodních 
podmínkách pro Prahu a okolí stanoveny pouze na středu 
mezi 17. a 22. hodinou. Po zevrubném porovnání obou ob-
chodů nám přijde Z-MARKET dospělejším bráškou, který na 
první pohled působí na nedůvěřivého potenciálního zákazní-
ka důvěryhodněji.

Budeme určitě velmi rádi, pokud nám do redakce DOB-
NET zpravodaje pošlete svoje zkušenosti s nákupem po-
travin prostřednictvím Internetu. Nechce se nám věřit, že 
námi zjištěný stav je trvalý a že se poměr nákupů prostřed-
nictvím klasických kamenných supermarketů a nákupů přes 
Internet do blízkého budoucna nezmění. Pokud budeme mít 
nové poznatky a zkušenosti, rádi se k tomuto, dle našeho 
názoru velmi zajímavému tématu v některých z příštích čísel 
vrátíme. (mn)

ROZRŮSTAJÍCÍ SE FENOMÉN

HLEDALI JSME PRO REGION DOLNÍ BEROUNKA

Supermarket Lidl v Dobřichovicích
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NÁKUP AŽ DO DOMU

„Vygooglit“ - velmi oblíbený ter-
mín. Tak začala i má pátrací akce 
po potravinovém i-shopu.

VÝBĚR OBCHODU
Velmi mi pomohl odkaz na článek 

na adrese www.mesec.cz/clanky/potra-
viny-pres-internet. Ačkoli je pět let starý, 
ověřila jsem si některé údaje a velmi se mi 
to vyplatilo. Našla jsem si i další podob-
né články typu recenzí a někdy i dobrých 
rad, které mne nakonec nasměrovaly 
na obchod s názvem Z-market. 

Na stránkách www.z-market.cz o sobě 
sděluje důležité informace, které nedůvě-
řivý zájemce o nákup v internetovém ob-
chodě potřebuje znát. Kromě kontaktních 
údajů a trochy z historie obchodu jsou tu 
stručně a jasně uvedeny obchodní a pla-
tební podmínky. 

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Minimální odběr potravin a ostatního 

zboží, které obchod nabízí, je stanoven 
na 749 Kč. Při dnešních cenách se jedná 
přibližně o nákup na tři dny pro čtyřčlen-
nou rodinu. 

Dopravné není účtováno zvlášť až do 
vzdálenosti 30 km od centra Prahy.  Na 
portále obchodu najdete též detailní 
mapu závozu  se specifi kovanými zóna-
mi, ve kterých se podle vzdálenosti od 
centra Prahy liší příplatky za dopravu. Při 
větší vzdálenosti platí individuální dodací 
podmínky.  Podle informací na portálu je 
mapa platná už od roku 2002. Podle ní 
bych měla se svým bydlištěm v Letech 
připlácet za dopravu 125 Kč bez DPH za 
závoz. Evidentně se však změnily dodací 
podmínky co se dopravného týká, protože 
jsem dopravné zvlášť naúčtované nemě-
la. A to zdaleka oba mé nákupy nedosa-
hovaly částky 3500 Kč, která je uvedena 
jako podmínka pro zavážku zdarma.

Pro stálé klienty je zaveden bonusový 
systém a speciální slevy. Množstevní 
slevu ve výši 2 % z nákupu získá zákaz-
ník při realizaci objednávky nad 5000 
Kč. Toto přesně ověřené nemám, ale zá-
jemce o investikativní žurnalistiku může 
tuto mezeru případně doplnit.

Platbu za zboží 
lze provést třemi 
způsoby:  v ho-
tovosti, fakturou 
se splatností 14 
dnů nebo plateb-
ní kartou u řidiče 
v okamžiku dodání 
přes přenosný pla-
tební terminál úplně 
stejným způsobem, 
jakým platíte kartou 
v kamenném ob-
chodě. 

Pro platbu plateb-
ní kartou je možné 
použít karty EC 
MasterCard, Ma-

estro, MasterCard 
Electronic, VISA, 
VISA Electron a 
MAX. Platit můžete 
také poukázkami 
GASTRO TOUR a 
TICKET RESTAU-
RANT.

OBJEDNÁVÁNÍ
Zboží v tomto vir-

tuálním supermar-
ketu je roztříděno 
do sortimentních 
kategorií. V levé 
části obrazovky se 

ZKUSILI JSME ZA VÁS

Nákup potravin - objednávání

nachází seznam všech kategorií. Klik-
nutím na řádek zvolené kategorie v levé 
části obrazovky se v hlavní části okna 
zobrazí katalog zboží. A můžete vybí-
rat. Vybírání položek, tedy internetové 
vkládání zboží do košíku, je intuitivní a 
jednoduché, pokud si však stejně nevíte 

s něčím rady, najdete podrobný návod 
k ovládání nabídky v liště nahoře pod zá-
ložkou „Jak nakupovat“.

Při vlastním objednávání zboží si mů-
žete zvolit možnost nahrazovat chybějící 
zboží podobným. Ze své zkušenosti to 
nedělám, ale vy můžete mít jiný názor. 
Ještě abych nezapomněla – mám mož-
nost vybrat si denní tisk, a to zdarma. 
Zvolila jsem z několika alternativ Mladou 
frontu Dnes.

Při objednání je v objednávkovém for-
muláři možné určit hodinové rozmezí 
pro dodání nákupu.

Zboží je rozváženo v pracovní dny od 
7.30 do 21 hodin a v sobotu od 8.30 Nákup - platba přes terminál

Nákup - dovoz autem  
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ší položky objednávky, které se nevešly 
do oné krabice (v mém případě se jedna-
lo o 15kg balení granulí pro psa). Zapla-
tila jsem kartou, zkontrolovala a uklidila 
nákup a mohla jsem pokračovat v přípra-
vě večeře.

Jen pár připomínek bych dodala závě-
rem. Určitě není nad osobní výběr ovoce 
a zeleniny v kamenném obchodě. Ten-
hle sortiment se do virtuálního obchodu 
prostě nehodí. To samé platí o čerstvém 
masu, které ani v nabídce Z-marketu ne-
najdete.  Ostatní čerstvé výrobky jako 
mléko, sýry a jogurty byly dodány v po-
žadované kvalitě s odpovídající dobou 
trvanlivosti. Žádný obal objednaných 
výrobků nebyl porušen. Co se reklamace 
týká, musela jsem ji uplatnit jednou, kdy 
došlo k záměně granulí pro psa. Oprav-
du velmi jednoduše jsem telefonicky 
kontaktovala provozovatele a při násled-
né dodávce se balení granulí vyměnilo za 
správné. (bt)

do 13 hodin. Pokud si zboží objednáte 
do 14 hodin (v sobotu do 10 hodin), je 
nákup možné dodat týž den. 

V případě, kdy si zvolíte takovou dobu 
závozu, kdy ji prodejce nemůže z logis-
tických důvodů realizovat, kontaktuje 
vás telefonicky, abyste mohli společně 
najít takovou dobu, která bude přijatelná 
pro obě strany. V mém případě, jsem si 
stanovila dobu na 8. hodinu ráno. Proto-
že však auta se zbožím vyjíždějí z Pra-
hy, jejich závoz začíná tam, takže jsme 
po telefonu dohodli odpolední závoz.

Po prohlédnutí a porovnání ceny v ko-
šíku (čerstvé mléko, chleba, polohrubá 
mouka, cukr krupice, sůl, šťáva Jupí, 
tvarohy Lučina, loupáky, jogurty Florián, 
džusy a také jsem vyzkoušela objednat 
zeleninu a ovoce) musím konstatovat, že 
ceny z Lidlu to nejsou, ale hodně se blíží 
úrovni v ostatních supermarketech v okolí 
(např. Eso, Nosek, Albert v Radotíně). 

Po potvrzení úplnosti nákupu jsem do-
stala možnost nákup zkorigovat a ještě 
jednou objednávku před jejím odesláním 
obchodníkovi odsouhlasit.

Po registraci zákazníka s uvedením 
jména adresy, e-mailové adresy a tele-
fonního čísla mi přišlo mailem téměř oka-
mžitě potvrzení objednávky z virtuálního 
obchodu. 

NÁKUP AŽ DO PŘEDSÍNĚ
No řekněte, milé dámy, maminky či te-

tičky, kdy se vám poštěstí, aby nákup 
přišel po svých až do předsíně (tedy po-
kud nemáte po boku obětavého přítele 
či manžela, který vám udělá, co na očích 
vidí). V případě nákupu v tomto virtuál-
ním obchodě se to opravdu stalo. Přijelo 
auto s logem „Z-market, obchod, který 
přijde za Vámi!“, šikovný pan řidič, nosič 
a prodavač v jedné osobě nejprve přine-
sl krabici se stejným označením jako na 
autě s mým jménem na víku a pak dal-

Supermarket ESO v Letech

Nakupní košíky u supermarketu

Nákup až do domu
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· Rehabilitaèní lékaø
· Komplexní fyzioterapie a rehabilitace
· ORL, komplexní gastroenterologie
· Individuální a rodinná psychoterapie
· Masáže: léèebné, lymfatické, reflexní
· Shiatsu, Dornova metoda, Thajská masáž
· Kraniosakrální terapie, medová masáž
· Víøivka, aroma koupel, rašelinová koupel
· Laser, magnet, ultrazvuk, solux 

· Kojenecké plavání, cvièení pro nejmenší
· Jóga, tìhotenské cvièení, Nordic walking
· Bioenergetická cvièení, zážitkové skupiny
· Cvièení na míèích a cvièení s overbally
· Program „Rozumná cesta k redukci váhy“ 
· Individuální lázeòské programy
· Semináøe urèené odborníkùm i veøejnosti
· Prodej rehabilitaèních pomùcek

723 603 677
723 603 600

257 713 076

Naše recepce Vás
objedná

od 8 do 20h.

Standardní péèe hrazena zdravotními pojiš�ovnami. Ostatní programy za pøímou úhradu.

Na Vyhlídce 582

252 29 Dobøichovicehttp://www.ckp-dobrichovice.euweb.cz/



DOBNET, o.s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 775 362 645 | www.dobnet.cz

DOBNET zpravodajčíslo 6 I ročník 2

11 strana

INZERCE

Měsíčník DOBNET zpravodaj vydává občanské sdružení DOBNET, o.s.,
je rozšiřován prostřednictvím e-mailu členům a zákazníkům občanského sdružení DOBNET, o.s., IČ: 26630214,
registrován u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 17623
Řídí jej redakční rada ve složení: Lenka Kupková - šéfredaktor, Barbora Tesařová, Michal Nešpor, Bohumil Ruml, 
Martin Šrámek, Radka Beránková, Kateřina Ostatnická
(e-mailové adresy členů rady jsou dle schématu: jmeno.prijmeni@dobnet.cz)
Kulturní příspěvky: Václav Kratochvíl, Miloslav Frýdl. Fotografi e: členové redakční rady, není-li uvedeno jinak.
Datum vydání: 6. června 2008

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

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

Požadavky: znalost práce na PC, spolehlivost, peèlivost

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

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

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

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: barbora.tesarova@dobnet.cz

Kontaktní informace: bohumil.ruml@dobnet.cz

operátor technické podpory HelpDesk

dopisovatel pro DOBNET zpravodaj

vedoucí technické skupiny

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

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

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

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: michal.nespor@dobnet.cz

DOBNET, o.s., 5. kvìtna 40, 25229 - Dobøichovice, info@dobnet.cz, www.dobnet.cz
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objednáte na internetu...
...vyzvednete v DOBNETu


