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Mateřské školy

Do tohoto čísla zpravodaje jsme se 
rozhodli zařadit téma mateřských škol 
(MŠ). Naší snahou bylo zmapovat situ-
aci, zjistit, jaké jsou možnosti a nabíd-
ky současných státních či soukromých 
zařízení v oblasti od Černošic až po 
Všeradice. V přehledu mateřských škol 
nechybí kontakty na jejich vedení, adre-
sy, pro zajímavost a srovnání uvádíme 
i výši základního měsíčního školného 
na jedno dítě umístěné do MŠ na celý 
den. 

Velmi důležitý ukazatel, který nelze  
v našem seznamu MŠ přehlédnout, je 
kapacita jednotlivých školek. Je to limit, 
nepřekročitelná laťka, která řadě rodičů 
překazila nebo přinejmenším zkompli-
kovala plány při návratu do zaměstnání 
poté, co jim skončila rodičovská dovole-
ná, a jejich ratolest zůstala v přijímacím 
řízení pod čarou. Právě z důvodu napl-
nění kapacity školky.

Oslovené ředitelky státních mateřských 
školek poukazovaly na různou proble-
matiku, která je tíží a proč stále nelze 

vyhovět potřebám a poptávce ze strany 
rodičů, hlavně co se týče množství přijí-
maných dětí. Jediné dítě přijaté nad limit 
povolené kapacity MŠ znamená totiž pro 
vedení školy sankci ve výši desítek tisíc 
korun. 

Vedení soukromých školek zajišťuje  
pro svěřené děti do své péče velice 
zajímavé programy. Mnohdy by veli-
ce rádi vyhověli zájmu rodičů po svých 
službách, ale bojují s malými prostora-
mi stejně jako školky státní. Nabídka 
dostatečně velkých prostor za slušný 
pronájem je v blízkém okolí velice nízká, 
takřka nulová.

Do budoucna přejme radnicím, jako 
zřizovatelům mateřských škol, aby měly  
a využívaly co nejvíce příležitostí, jak 
získávat finance na rozšiřování a zkvalit-
ňování těchto služeb pro nejmenší oby-
vatele dolního Poberouní. Vždyť tolik 
dětí je známka toho, že tento kraj mladí 
lidé neopouštějí, naopak je především 
mladými rodinami vyhledáván.

Barbora Tesařová

dostat své dítě do místní mateřské školy bez ohledu na to, zda je to 
státní nebo soukromá instituce, je v současné době v celé naší oblasti 
velmi tvrdý oříšek.

více na stranách        a          8 9praskají ve švech

svatováclavské slavnosti 
V sobotu 13. září 

začnou na dobříš-
ském zámku (i když 
poněkud s předsti-
hem) slavnosti Sv. 
Václava. Dozvíte 
se, co bude čekat 
na návštěvníky a na 
jaká lákadla se mohou těšit hlavně 
děti.

rozhovor
Je Ondřej Hejma, 

známý hudebník, žur-
nalista a filolog, poto-
mek řevnického pře-
vozníka? Kde má své 
kořeny a další zajímavé 
odpovědi si můžete 

přečíst v rozhovoru.

ozdoba českého krasu 
Ozdobou Českého 

Krasu jsou Koněprus-
ké jeskyně. Počasí 
stále ještě vybízí k vý-
letům, a tak se zkuste 
nechat inspirovat na-
ším tipem! Vidět může-
te nejen samotné jeskyně, ale i krásné 
okolí v blízkosti jeskyň. 

logo v novéM kabátě
V polovině prázdnin 
jsme schválili návrhy 
na grafickou moder-
nizaci našeho loga. 
Další grafické změny 
byly provedeny rovněž 
na portále sdružení 

www.dobnet.cz. Věříme, že se vám 
budou nové grafické prvky líbit ještě 
více než ty původní.

anketa
Chceme se vám co 

nejvíce líbit, a proto 
jsme připravili anketu  
s otázkami týkající se 
našeho zpravodaje. 
Kdo odpoví, nepro-
hloupí, protože má 
šanci získat týdenní pobyt… 
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z regionu

leteM světeM dolní berounkou

Nové sochy na Cestě mramoru mezi Dobřichovicemi a Karlíkem

předběžný prograM konference

čtvrtek 25. září

7.30 - 9.00 Příjezd starostek a starostů měst a obcí

9.00 - 9.20
Zahájení konference
ing. petr bendl, hejman Středočeského kraje

9.20 - 12.00

josef Martinic, náměstek hejtmana pro oblast majetku 
Možnosti rozvoje obcí - financování místních 
komunikací a chodníků a revitalizace center a 
veřejných prostranství
- prostředky EU, dotace a půjčka Středočeského
  kraje
- diskuse

13.00 - 14.30 Jak prosazovat zájmy obce vůči investorům

14.30 - 15.00 přestávka

15.00 - 17.00
Potíže s novým stavebním zákonem, novinky 
v územním plánování - diskuze

19.00 - 22.00 Společenský večer a noční prohlídka zámku Loučeň

pátek 26. září

9.00 - 11.30

Pracovní snídaně a dopolední jednání
Dopravní stavby a nejvýznamější investiční akce
- Pražský okruh, D3, další dopravní stavby, železniční
  koridory

události v regionu
pravidelná rubrika událostí a zajímavostí našeho re-

gionu...

15 Míst pro skuhrovské děti
Zastupitelstvo obce Skuhrov schválilo na svém posledním 

zasedání 26. června smlouvu o spolupráci s obcí Svinaře,  
ve které se zavazuje obci Svinaře poskytnout finanční částku 
700 000 korun za to, že každým rokem bude v mateřské škole 
Svinaře vyčleněno 15 míst pro děti ze Skuhrova a okolí.

cesta MraMoru je v polovině
Na chodníku mezi Dobřichovicemi a Karlíkem přibyla další tři 

sochařská díla v rámci sympozia Cesta mramoru. Malou slav-
ností byl 17. srpna otevřen další úsek cesty pro pěší, která se 
tak přiblížila polovině zamýšlené vzdálenosti mezi oběma ob-
cemi. Účastníci slavnosti si mohli prohlédnout nově umístěné 
sochy vzniklé při loňském 3. ročníku. Poprvé tak bylo možné 
na svém definitivním místě vidět sochy La Grande Passage (Je-
an-Paul Chablais), Geometrie růstu (František Svátek) a Průzor 
(Cordel Taylor). Další ročník v roce 2009 se začíná organizačně 
připravovat. Více na www.symposium.fabian.cz.

veřejná sbírka pro prŮlezku 
Občanské sdružení Domov Lety zorganizovalo veřejnou sbírku na 

novou průlezku pro tamní hřiště v ulici Na Vrších v Letech. Průlezka  
o velikosti 13 x 18 metrů v celkové hodnotě 75 000 korun bude 
instalována 10. září. Dětem nabídne vedle klouzačky a houpaček 
také hrazdy, síť, průlezy a plošiny. Na průlezku kromě samotné-
ho občanského sdružení přispěla řada soukromých dárců-rodi-
čů, obec (5 000 korun), Sokol Lety (1 500 korun) a senátor Jiří 
Oberfalzer (13 000 korun). Sousedskou solidaritu v Letech oslaví 
pořádáním sportovního odpoledne v neděli 21. září na hřišti.

veřejnoprávní MultipleX z cukráku
Start multiplexu veřejné služby a vypnutí analogového vysílá-

ní ČT2 z vysílače Praha - Cukrák se blíží. Těsně před spuštěním 
vysílání DVB-T v sítích 1 a 2 bude proto definitivně ukončeno 
analogové pozemní vysílání ČT2. Na Cukráku se jedná o 53. 
televizní kanál. Analogový signál Dvojky, který bude ke konci 
září respektive v říjnu vypnut, lze již nyní jednoduše rozeznat 
podle známého speciálního symbolu (piktogramu v podobě 
čtyř čtverců v pravém spodním rohu obrazovky). Diváci ze 
středních Čech registrující na ČT2 piktogram a lištu se musí 
připravit na digitální příjem. 

Přesný termín vypnutí analogové ČT2 a startu veřejnopráv-
ního multiplexu z Cukráku bude stanoven v první dekádě září  
a veřejnost se o něm dozví právě ze zmiňované textové liš-
ty, ze zpravodajství, informačních spotů a dalšího vysílání ČT,  
z teletextu ČT1 (strana 650), na speciálním webu České televize  
k digitalizaci www.digiCT.cz (nabízí také přehledného rádce pro 
přechod na digitální příjem i další užitečné rady a informace), 
na stránkách časopisu ČT+ a mimo jiné i z tisku a rozhlasu.  
(převzato z www.rozhlas.cz)

geologické vycházky
Mgr. Filip Stehlík nabízí cyklus vycházek za geologickou mi-

nulostí Prahy a okolí, při kterých se účastníci mohou postupně 
seznamovat se zajímavostmi vývoje Země od nepředstavitelně 
vzdálených dob až po dnešek. Vycházky se v případě zájmu 
budou konat na jaře a na podzim v roce 2009. Budeme rádi za 
každý předběžně projevený zájem i za případné podněty, které 
posílejte na adresu: Alena.Sahankova@seznam.cz.

notičky slaví 10 let
V neděli 28. září se v kině Řevnice uskuteční od 16 hodin slav-

nostní koncert nazvaný 10 let radosti s Notičkami. Po koncer-
tě jsou všichni hosté zváni na pohoštění, posezení a společné 

vzpomínání. Na oslavu 10. výročí schválilo městské zastupitel-
stvo finanční příspěvek 20 000 korun.

jak získat peníze na opravy a budování
koMunikací

Konferenci, která by měla starostům v kraji poskytnout návod, 
jak získat finance na opravy místních komunikací a na stavbu 
nových, jak hledat a najít prostředky na revitalizaci center a 
veřejných prostranství, připravuje na dny 25. a 26. září Středo-
český kraj. Na jednání bude otevřeno také aktuální téma pro-
sazování zájmu obcí v jednání s investory a developery. Kon-
ference, jež se bude konat v prostorách nedávno opraveného 
zámku Loučeň u Nymburka, zprostředkuje informace o přípra-
vě klíčových dopravních staveb, jako jsou Pražský okruh, dál-
nice D3, rychlostní komunikace R6, železniční koridory a nové 
dopravní cesty. Tohoto jednání se budou účastnit odborníci na 
danou problematiku a členové vlády a Parlamentu ČR. (bt)
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z kultury

svatováclavské slavnosti už 13. září

Pro ty, kteří zavítají do místního zámku, budou pořádány pro-
hlídky s literárním námětem a hudebním doprovodem. Navíc 
budou mít možnost v Zrcadlovém sále spatřit (a třeba i ochut-
nat) něco ze svatební tabule, kterou zajišťuje exkluzivně několik 
cateringových společností.

Pokud dorazíte na slavnost i s dětmi, tak ty se mohou těšit 
na sladkou pozornost po ukončení prohlídky. Tatínky jistě 
potěší malé pivo podávané zdarma ke každé vstupence. 
Bude se podávat také pravý zvěřinový gulášek báječné chu-
ti, a to za cenu symbolickou, což garantuje Slovanka Dobříš. 
Zámecká restaurace bude otevřena po celý den. Také na 
nádvoří zámku najdete stánky s občerstvením a suvenýry, 
takže by hlady neměl trpět snad nikdo. Navíc je zajištěn  
i prodej cukrářských výrobků z cukrárny paní Jarolímkové  
z Mníšku pod Brdy.

Nebudou chybět ani ukázky zhotovování kovářských výrob-
ků, něco z produkce umělecké slévárny ze Staré Huti, výroba 
dřevěných hraček nebo malování na sklo.

 Ve francouzském parku vystoupí šermířská skupina Páni ze 
zvěřince. Tamtéž uvidíte i historické sokolnické ukázky s dra-
vými ptáky. Program pro děti zajišťuje Mateřské centrum Dob-
říše.

 Časy jednotlivých ukázek budou upřesněny na progra-
mech umístěných na stojanech na nádvoří zámku. Na další 
dotazy vám rádi zodpoví v návštěvním a informačním centru 
zámku.

za kulturou v září

záMek dobříš
slavnosti sv. václava v dobříši se budou letos ko-

nat poněkud s předstihem, a to už v sobotu 13. září  
od 9 do 18 hodin. co vás na dobříšském zámku bude 
čekat?

sobota 6. 9.  

Dobřichovice 5. ročník 
historického a šermířské-
ho festivalu Černošic-

ká Alotria, prostor před zámkem,  
od 13 do 23 hod.

Karlík Koncert - barokní 
trubka a zpěv (Charpentier, 
Scarlatti, Albinoni, Händel, 

Bach, Šaroun, Mozart). Vystoupí 
Jaroslav Šaroun (klavír a varhany), 
Miroslav Kejmar (trubka) a Michiyo 
Keiko (soprán), kostel, od 18 hod.

pátek 12. 9. 

Řevnice Představení Sou-
sedé od fontány, repríza 
hry Michaely Šmerglové  

v podání ochotníků, Lesní divadlo,  
od 20 hod.

sobota 13. 9.  

Dobříš Svatováclavská 
slavnost, zámek a zámecký 
park, od 9 do 18 hod.

Všenory Hudební inspirace 
mistrů staré hudby, Jiří Sti-
vín, Centrum pro improviza-

ci v umění CAP-ART, hudební nástroj  
s sebou, přihlášky zasílejte do 8. 9.  
na adresu office@ ttproduction.cz

Dobřichovice Vernisáž  
Moniky Sichrovské: Kra-
jinomalba, zámek – sál  

s krbem, od 16 hod.

sobota 13. 9. 

Řevnice Představení 
Sousedé od fontány, 
repr íza hry Michaely 

Šmerglové v podání  ochotníků, 
Lesní  divadlo,  od 20 hod.

neděle 14. 9. 
Svatý Jan pod Skalou  Kon-
cert Spirituál Kvintet, kostel 
Narození sv. Jana Křtitele, 

od 15 hod.

Řevnice Představení 
Sousedé od fontány, 
repr íza hry Michaely 

Šmerglové v podání  ochotníků, 
Lesní  divadlo,  od 20 hod.

pátek 19. 9.
Dobřichovice Komedie G. 
Faydeaua: Ten, kdo utře nos 
v podání řevnických ochot-

níků, režie Petr Říha, zámek - velký sál, 
od 19.30 hod.

sobota 20. 9. 

Dobřichovice Komedie G. 
Faydeaua: Ten, kdo utře nos 
v podání řevnických ochot-

níků, režie Petr Říha, zámek - velký sál, 
od 19.30 hod.

Všeradice Kuchařská soutěž 
O pohár Magdaleny Dobro-
mily Rettigové, více info na 

www.vseradice.cz/kulturakce.htm

sobota 20. 9. 

Dobřichovice Cestovatelská 
beseda RNDr. Karla Wolfa  
s promítáním: Peru - Machu 

Picchu…a život v horách, sál Dr. Fürs-
ta, od 19 hod.

neděle 21. 9. 

Dobřichovice Komedie G. 
Faydeaua: Ten, kdo utře nos 
v podání řevnických ochot-

níků, režie Petr Říha, zámek - velký sál, 
od 17 hod.

sobota 27. 9.

Karlík FOLIA OSTINATA 
aneb barokní variace na po-
pulární témata. Autoři: G. G. 

Kapsperger, A. Piccinini, S. de Murcía, 
R.de Visée, hraje Jan Krejča na teorbu 
a barokní kytaru, kostel, od 17 hod.

Srbsko Jablečné posvícení, 
jehož součástí bude i vy-
hlášení soutěže o nejlepší 

jablečné jídlo a fotografické soutěže 
na téma Jablko v jakékoli podobě, 
kulturní dům a prostranství u lávky, od 
10 do 18 hod., více informací na www.
obecsrbsko.cz/aktuality.htm

Svinaře Václavské posví-
cení, nohejbalový turnaj na 
sokolských kurtech, večer 

taneční zábava v restauraci U Lípy

sobota 27. 9.

Točník Svatováclavské slavnos-
ti, 27. – 28. 9. na hradě Točník, 
více na www.tocnik.com

Karlštejn XII. Karlštejnské 
vinobraní, 27. – 28. 9. na 
hradě a v podhradí Karlštej-

na, od kuropění do klekání

neděle 28. 9.

Dobřichovice Pohádka  
O Růžence, divadlo Kapsa, 
zámek, od 15 hod.

Řevnice Koncert 10 let 
radosti s Notičkmi, kino,  
od 16 hod. 

pátek 10. 10.

Točník Kepler na Toční-
ku - prezentace pražského 
gymnázia Jana Keplera. 

Koncerty, výtvarné dílny, divadla, šerm 
aj., hrad, od 10 do 16 hod., pak na-
vazuje prezentace hvězdárny Žebrák,  
do 22.00 hod.

výstavy

Dobřichovice Od 14. 9. do 5. 10.  
na zámku je vždy ve středu až neděli 
od 13 do19 hod. otevřena výstava 
Krajinomalba Moniky Sichrovské

Černošice Výstava k 95. výročí založe-
ní TJ Sokol Černošice se koná od 19. 
do 22. 9. v tělocvičně Sokola        (bt)

 Více informací o zámku, prohlídkách a Svatováclavské slav-
nosti najdete na www.zamekdobris.cz. (bt)

Zámek Dobříš

ceny vstupenek na celou slavnost

Plné vstupné: 160 kč

Snížené vstupné pro děti, důchodce a studenty: 90 kč

Rodinné vstupné: 290 kč

pouze francouzský park

Plné vstupné: 160 kč

Snížené vstupné pro děti, důchodce a studenty: 90 kč
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rozhovor

Byl tenhle převozník opravdu váš pří-
buzný?

Tak to je pro mě novinka, ale docela se 
mi líbí: potomek řevnického převozníka... 
Nicméně pravda je asi jinde. Mé kořeny 
sahají z matčiny strany někam k Příbra-
mi a z otcovy zase směrem ke Kladnu, 
starosta Lidic v tom tragickém roce byl 
také Hejma. Mé řevnické kořeny jsou pak 
dílem mé manželky Vlaďky rozené Kle-
mentové.

S Internetem a na Internetu v posled-
ní době žijete. Kdy se můžeme těšit na 
nové www stránky Žlutého psa a se-
znam vámi avizovaných 22 koncertů? 
Nebo je jich v této době nasmlouva-
ných i více?

Nové stránky Žlutého psa - to je bolavá 
otázka. Prodeje cédéček jsou mizerné a 
vydavatel, který se o stránky staral, už na 
to nemá prostředky, takže je to na nás. 
A protože už jsme staré páky, tak to vy-
padá, jak to vypadá. Seznam koncertů 
tam snad je, někdo udělal náš profil na 
myspace.com, ale jinak je to bída. Kdy-
by se našel nějaký dobrovolník, který by 
nám pomohl, budeme ho na rukou no-
sit...

Vaše internetové rapperské zprávy 
Rap ‘n’ News nemají u nás konkuren-
ci a naopak mají spoustu pozitivních 
ohlasů. Jak jste přišel na myšlenku, že 
rap je to pravé pro vás? Máte teď za 
sebou 22. díl s reakcí na právě ukon-
čené OH v Číně…

Rapandnews je vlastně pokračování 
sloupku Psí život, který jsem dlouhá léta 
psal do Reflexu. Politika v tom běžném 
podání už mi připadala nudná, tak jsem 
se snažil to nějak ozvláštnit. Spousta lidí 
si myslí, že jsem se zbláznil, ale mě to 
baví. Doporučuji aktuální 23. díl - Karel 

rozhovor s ondřejeM hejMou

když jsem se připravovala na 
rozhovor s frontmanem skupiny 
žlutý pes ondřejem hejmou, který 
je zároveň i hudebním skladate-
lem, překladatelem, tlumočníkem, 
novinářem a moderátorem, dočet-
la jsem se ve zpravodaji obce lety 
letováku 1/2008, že „… v domku 
u berounky bydlel převozník pan 
hejma. jelikož byl letovský most 
postaven až v roce 1937, spojoval 
lety s řevnicemi jenom přívoz. po 
zániku své živnosti si na letovské 
straně mostu otevřel hospodu, 
dnes už také zaniklou.“ a protože 
ondřej opravdu bydlí v řevnicích, 
nemohla jsem se na úvod naše-
ho rozhovoru nezeptat, jak pevně 
jsou jeho kořeny přimknuté k be-
rounce.

Ondřej Hejma, skupina Žlutý pes Zdroj: www.efestivaly.cz

check it out

Gott a studená válka. (Uvedený díl na-
jdete na adrese www.stream.cz/porad/
Ondrej_Hejma.)

Předposlední víkend v srpnu probě-
hl v Řevnicích - tak jako každoročně 
- festival Řev Řevnice. Lišil se pro vás 
v něčem letošní ročník?

Lišil se tím, že jsme na něm na rozdíl 
od minulých ročníků hráli. „Lesňák“ je 
unikátní koncertní prostředí, vždycky mě 
překvapí, jak je komorní, přestože je to 
vlastně amfiteátr. Po dlouhé době jsem 
viděl Anetu (Langerovou – pozn. red.) a 
vůbec jsme si to hezky užili. Škoda jen, 
že jsme nemohli zůstat až do konce, 
museli jsme jako většina kapel jet dál na 
další koncert.

Máte ještě čas kromě rapperských 
news pracovat jako žurnalista?

Ale ano, pracuji stále jako reportér tis-
kové agentury AP, takže musím být v ob-
raze.

Máte široký záběr svých dovednos-
tí a zájmů, které se často prolínají 
– novinařina a filologie, hudba v rap 
news… Co děláte nejraději? Co vás 
nejvíc baví?

Tuhle otázku slýchám často a nedá se 
na ni odpovědět. Mám to rád všechno, ji-
nak bych to nedělal. Někdy se daří víc to, 
jindy zas ono, ale společným jmenovate-
lem je asi to mé filologické vzdělání - od 
toho se to všechno odvíjí, i muzika.

(bt)
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turistika

ozdoba českého krasu

Lom na Kobyle Zdroj: jeskyne.cesky-kras.cz

proč: Zajímavá podívaná kaM:      5 km od Berouna

jak taM: Autem, autobusem

info: jeskyne.cesky-kras.cz

na jak dlouho: Minimálně dvě hodiny

kdy:        Vždy mimo zimní měsíce 

koněpruské jeskyně
impozantní zážitek nabízí ná-

vštěva koněpruských jeskyní. na-
cházejí se uvnitř návrší zlatý kůň 
nad obcí koněprusy, asi 5 kilome-
trů od berouna, a veřejnosti jsou 
přístupné už od roku 1959. jedná 
se o rozsáhlý komplex vápenco-
vých chodeb, na kterých pracova-
la voda přibližně 400 milionů let. 

pohled do Minulosti
Objeveny byly v roce 1950 při těžbě 

vápence na jižním svahu Zlatého svahu. 
Průzkumné práce postupně odhalily přes 
2 kilometry chodeb ve třech patrech.  
V jeskyni bylo objeveno velké množství 
zvířecích kostí a také kostí pravěkého 
člověka. Ve svrchním patře byly naleze-
ny pozůstatky po penězokazecké dílně  
z 15. století. 

Jeskyně vznikaly činností vody, která si 
razila cestu vápencovým masivem. Hlavní 
etapa vývoje probíhala před 25 – 30 milio-
ny let. Některé prostory jsou pokryty kráp-
níkovou výzdobou, která je stará asi jeden 
milion let. Můžeme zde vidět stalagmity 
rostoucí ze země, stalaktity rostoucí ze 
stropu a stalagnáty, které jsou spojené.

co čeká návštěvníky jeskyní
Pro návštěvníky je připravena prohlídková 

trasa ve dvou patrech jeskyně. Je dlouhá 

necelých 600 metrů a překonává se přibliž-
ně 500 schodů. Na trase je osm zastávek 
s výkladem průvodce, bez kterého nelze 
návštěvu absolvovat. Teplota vzduchu se 
pohybuje kolem 10°C, proto je dobré vzít si 
s sebou teplé oblečení. Celá prohlídka trvá 
asi hodinu. Na rozdíl od jiných turistických 
atrakcí je sem zakázán vstup se zvířaty - 
navštěvník se zvířecím miláčkem nebude 
do jeskyně vpuštěn. Po prohlídce jeskyně 
se nabízí ještě procházka po blízkém okolí. 
Naučná stezka Zlatý kůň vede mezi vápen-
covými lomy. Houbův lom je vzdálen asi 
450 m od východu jeskyně. Západně od 
Zlatého koně navštivte národní přírodní pa-
mátku Kotýz. Dále stezka vede na vyhlídku 

na Kobyle, do lomu na Kobyle a končí na 
parkovišti před jeskyněmi.

jak se k jeskyníM dostaneMe
Návštěvníci mohou přijet autem, auto-

busem nebo přijít pěšky. Přímý autobus 
jede ze železniční stanice v Berouně a za-
stavuje na parkovišti, odkud vede asfal-
tová cesta až k pokladně. Zde si zakou-
píme vstupenky na nejbližší prohlídku,  
v případě dlouhého čekání se tu můžeme 
občerstvit či nakoupit suvenýry. Prohlíd-
ka jeskyní se zahajuje na seřadišti, kam 
nás od pokladny dovedou bílé šipky. Zde 
průvodce vpustí návštěvníky po scho-
dech dolů ke dveřím jeskyně. (lk)

Věčná touha Mincovna Zlatý kůň          Zdroj: jeskyne.cesky-kras.cz

Vchod do Koněpruských jeskyní
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z dobnetu

Mydlák – pohodová dovolená

aktuálně z dobnetu

POzOR zMĚNA ÚČTU
Nejdůležitější aktualitou je v měsíci září změna bankovního 

účtu pro zákazníky a členy sdružení. Ke změně účtu jsme se 
rozhodli proto, že na stávajícím systému banky nebylo mož-
né provádět některé úkony tak, aby se správně zanesly do 
systému. Proto jsme přešli na nový moderní systém, který 
již tyto konkrétní úkony provádí správně. Jedná se zejména 
o platby v hotovosti pokladnou přímo v bance, které do této 
doby nebylo možné správně identifikovat.

Nové číslo účtu je 237861060/5500 a bankovní ústav zůstal 
stejný, tedy Raiffeisenbank a.s. 

Při platbách na tento nový účet nezapomínejte opět uvádět 
jako variabilní symbol svoje zákaznické číslo. Toto číslo na-
jdete uvedené společně s dalšími potřebnými údaji na faktu-
ře za služby, kterou obdržíte podle zvolené periody účtování 
elektronickou poštou.

NOVÉ LOGO A GRAFICKÉ PRVKY
Přibližně v polovině prázdnin jsme schválili návrhy na gra-

fickou změnu našeho loga. Rozhodli jsme se za-
chovat původní motiv beze změny, pouze některé 
grafické prvky byly zmodernizovány a zjednodušili 
jsme barevnost loga. V nejbližší době se s naším 
novým logem začnete postupně setkávat ve všech 
podobách tak, jak jste byli zvyklí u starší verze. 

Další grafické změny budou postupně prováděny rovněž  
na portále sdružení www.dobnet.cz. Věříme, že se vám budou 
nové grafické prvky líbit ještě více než ty původní. 

SITUACE NA SÍTI
Vzhledem k uzavření skládky v Řevnicích (EKOS), kde bude 

probíhat rekultivace složiště, jsme nuceni na dva až tři mě-
síce opustit tento prostor s našimi převáděcími body. Sou-
časně budujeme náhradní trasy, které zastoupí na tuto dobu 
původní spoje. Již nyní je přepojen na novou trasu přístupo-
vý bod LET-01 a budou následovat další z celé západní větve 
sítě. Při tomto přepojování bude docházet ke krátkým nepra-
videlným výpadkům, a proto všechny prosíme o shovívavost 
při řešení daného problému. Tato záležitost se bude týkat 
přístupových bodů v obcích Svinaře, Lhotka, Halouny, Hatě, 
Všeradice, Vižina, Chlumec, Skřipel, Liteň, Měňany a Korno.

POUŽITÍ CIzÍCH SMTP SERVERŮ
Ze sítě DOBNET není možné odeslat poštu jiným způso-

bem než přes server posta.dobnet.cz. Vzhledem k tomu, že 
se chceme přiblížit standardu ostatních poskytovatelů těchto 
služeb, pracujeme na tom, aby bylo možné používat zevnitř 
sítě DOBNET i jiné servery pro odesílání pošty. Tato služba 
by měla být funkční nejpozději do konce roku 2008. (br)

Rybník Mydlák, nebo správněji Mydlo-
varský rybník, se nachází 15 kilometru 
od Českých Budějovic na okraji města 
Zliv. Kolem rybníka se nachází několik 
desítek chat a chalup a také oblíbený au-
tokempink  stejného jména. Provoz za-
číná zpravidla v polovině května a končí  
v polovině října, podle zájmu rekreantů.

V kempu najdete mimo jiné i rekreační 
objekty občanského sdružení MYDLÁK, 
o.s.. Jedná se o dvojité chalupy pod jed-
nou společnou střechou, se samostat-
ným vchodem a terasou. Jsou umístěny 
přímo na okraji Mydlovarského rybníka, 
ideálně pro koupání a rybaření. Chat-
ky jsou vybaveny kuchyňskou linkou 
s kompletním nádobím, vestavěným 
vařičem, ledničkou. K sezení je uvnitř 

k dispozici dřevěný stůl a židle, venku 
na terase totéž v plastovém provedení. 
Dominantní v místnosti je patrová po-
stel se dvěma lůžky velikosti 2x2 metry,  
na které se bez větších problémů vy-
spí až 6 lidí. Pro uložení šatů pak slouží 
velká skříň s regály. V chladnější dny je 
možné s výhodou využít přímotopného 
radiátoru a z pohodlí postele sledovat 
TV program.

V těsném sousedství chalup se nachází 
výčepní stánek PAST-1 (Plně Automati-
zovaný Stánek), ve kterém lze natočit  
s pomocí přístupové karty točené pivo a 
limonádu. Pro zájemce lze zprostředko-
vat dodávku výborných chlazených ho-
tových jídel Apetit, které se pouze ohří-
vají v mikrovlnné troubě.

WC, umývárna a kuchyňka na mytí 
nádobí se nachází v areálu kempu.  
Ve městě lze najít prodejnu potravin, vý-
bornou pekárnu, jídelnu, restauraci a ně-
kolik běžných hospod.

Na výlet rozhodně lze doporučit 5 kilo-
metrů vzdálený zámek Hluboká nad Vlta-
vou, platbu lodí po Vltavě, návštěvu ZOO 
Ohrada Hlukoká nebo třeba Černou věž 
v Českých Budějovicích. Zájemci o cyk-
loturistiku nebo kolečkové brusle mohou 
využít rozsáhlé sítě cyklostezek. V pří-
padě horšího počasí je ideální koupání  
v 30 kilometrů vzdáleném komplexu lázní 
Aurora v Třeboni nebo v krytém bazénu  
v Českých Budějovicích.

Další podrobnější informace lze nalézt 
na www.mydlak.cz.  (PR článek)

anketa

Každý čtenář, který odpoví na níže 

uvedené otázky, má šanci získat týden-

ní pobyt pro čtyři osoby na Mydláku,  

v libovolném termínu s datem ukon-

čení pobytu nejpozději 18. 10. 2008. 

Výherce může pobyt přenechat bezú-

platně jiné osobě nebo rodině, nebo ve 

výjimečném případě požádat o termín 

v období 16. 5. - 27. 6. 2009.
Odpovědi na výše uvedené otázky zasílejte prosím na e-mailovou adresu redakce@dobnet.cz  

do 30. 9. 2008. Nezapomeňte se prosím na závěr e-mailové zprávy podepsat a připojit kontaktní údaje.

1.

2.

3.

4.

5.

v jakém kraji se nachází rekreační středisko Mydlák?

jaké je obchodní označení automatického výčepního stánku na Mydláku?

čtete dobnet zpravodaj pravidelně?

uvítali byste tištěnou podobu dobnet zpravodaje?

jsou pro vás vybíraná témata a články zajímavé?

 ANO    Většinou ANO    Málokdy    NE
(pokud ne, co byste chtěli změnit na obsahu DOBNET zpravodaje?)
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záchranná služba

trans hospital podruhé…
vyjádření řevnické radnice

„Na stránkách DOBNET zpravodaje jste poskytli prostor  
k rozhovoru s panem Bořkem Bulíčkem, který na otázku: Při-
spívá město nebo stát na provoz Trans Hospital? uvedl: „Kupo-
divu město Řevnice již třetím rokem nepřispívá, a to i přesto, že 
na každý rok schválí pro záchranku 30 000 korun. Nikdy jsme 
nic nedostali.“ K tomuto sdělujeme:

• V roce 2004 schválilo ZM (zastupitelstvo města) ve svém 
rozpočtu částku 20 000 korun pro Trans Hospital a následně 
byla uzavřena Smlouva mezi Městem Řevnice a Trans Hospital 
dne 27. 5. 2004 a peníze zaslány na účet.

• V roce 2005 ZM ve svém rozpočtu vyčlenilo příspěvek  
30 000 korun pro Trans Hospital opět, ale nedošlo k podpisu 
smlouvy, neboť o tuto částku firma neprojevila zájem (nepožá-
dala o dotaci).

• V roce 2006 ZM ve svém rozpočtu opět vyčlenilo částku  
30 000 korun pro Trans Hospital, ale situace se zase opakova-
la. Nedošlo k podpisu smlouvy.

• Na RM (rada města) dne 14. 8. 2006 proběhlo jednání  
o problémech s dispečinkem záchranné služby, který vysílá 
do Řevnic a okolí vozy z jiných základen, ač je v Řevnicích  
k dispozici Trans Hospital, čímž se prodlužují dojezdové doby 
a v konečném důsledku je ohroženo zdraví a život lidí. A dále 
na RM pan Bulíček sdělil, že nadále trvají finanční problémy 
s útvary Středočeského kraje v oblasti spolupráce a finan-
cování Záchranné služby Trans Hospital. RM  konstatovala, 
že je obecným zájmem, aby byla Záchranná služba v Řev-
nicích, a panu Bulíčkovi opakovaně nabídla pomoc v řešení 
této situace. Rovněž rada města zajistila, aby byly opakovaně  
v Ruchu a na webových stránkách města zveřejňovány kon-
taktní údaje na Trans Hospital, aby občané měli možnost si 
tyto údaje uložit a sami v případě potřeby volat přímo zá-
chrannou službu Trans Hospital.

• V roce 2007 ZM ve svém rozpočtu vyčlenilo opět příspě-
vek 30 000 korun pro Trans Hospital a opět nedošlo k podpisu 
smlouvy.

• V roce 2008 se situace opakuje. Finanční prostředky jsou 
vyčleněny z rozpočtu, ale do dnešního dne Trans Hospital ne-
projevil vůli k podpisu smlouvy a o prostředky nepožádal.

• Je možné předložit listinné důkazy, ze kterých je i vidět vra-
cení finančních prostředků zpět do rozpočtu.

Je dost nepochopitelné, že pan Bulíček o prostředky, které 
má město v rozpočtu vyčleněné pro Trans Hospital, nepožádá, 
a to i přesto, že mu bylo opakovaně vysvětleno, že pravidla fi-
nančního hospodaření obcí vyžadují, aby na dotaci pro soukro-
mou firmu, kterou Trans Hospital je, byla uzavřena na základě 
žádosti příjemce dotace smlouva. Tyto finanční prostředky jsou 
v rozpočtu města k dispozici vždy pro ten který kalendářní rok. 
Je proto smutné, že si pan Bulíček stěžuje na problémy spoje-
né s finančními prostředky a přesto jako „dobrému hospodá-
ři“ mu již za poslední čtyři roky utekla částka 120 000 korun,  
o kterou neprojevil zájem.“

vyjádření bořka bulíčka
Pan Bořek Bulíček v reakci na výše uvedené vysvětlení uvá-

dí:
„Každý rok posílám žádost o finanční příspěvek pro Trans 

Hospital na město. Dříve jsem byl po schválení vyzván  
k podpisu smlouvy tak, jak to dělají ostatní obce. V posled-
ních třech letech vždy, když jsem se dotazoval, jak to bude se 
smlouvou, mi bylo sděleno, že už je pozdě a peníze dostal ně-
kdo jiný, nebo ať podám novou žádost, že se někdo ozve atd. 

Letos jsem celou situaci řešil i s radním panem Bergrem, kte-
rý toto přednesl na radě města. Bohužel do dnešního dne jsem 
opět k podpisu smlouvy vyzván nebyl.“

Oběma stranám sporu jsme poskytli dostatečný prostor 
k vyjádření.

Dále se touto záležitostí nebudeme zabývat, neboť je 
to věc přímé komunikace a jednání zástupců radnice  
v Řevnicích a firmy Trans Hospital. (bt)

na tomto místě jsme v minulém  čísle dobnet 
zpravodaje zveřejnili v rámci tématu zdravotnictví a 
záchranná služba rozhovor s majitelem řevnické trans 
hospital bořkem bulíčkem. na jednu otázku a odpověď 
ze zmíněného rozhovoru zareagovala řevnická radnice 
následujícím vysvětlením:

foto: archiv Trans Hospital Řevnice

Řevnická radnice
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Mateřské školy

najdou se peníze pro školky?

teřskou školu finanční ztrátu. Například 
v řevnické MŠ je z 65 zapsaných dětí 40 
předškoláků. V současné době, kdy rodi-
če předškolních dětí podle platné právní 
normy za své děti neplatí školné, je to pro 
zdejší mateřskou školku velmi nepříjem-
ná situace. Jak říká zdejší ředitelka Hana 
Kvasničková: „Školné za předškoláky se 
k nám nedostane ani formou refundace 
od města či státu.“

obcíM chybějí peníze
V 90. letech se školky z důvodu nad-

bytečnosti rušily, nebo se začaly využívat 
k jiným účelům. Teď je situace opačná. 
Na rekonstrukce a přístavby z důvodu 
zvýšení kapacity školek ale obce nemají 
peníze. „Už v roce 2003, kdy jsem na-
stoupila do funkce ředitelky všenorské 
MŠ, jsem podávala návrh na rekonstruk-
ci půdních prostor školky, které jsou 
úžasné, obrovské, nicméně nevyužité.  

Někteří z těchto rodičů se snažili odvo-
láním ještě o prázdninách nějak bojovat 
a pro ně nepříznivou situaci (zamítnutí 
přijetí jejich dítěte do dané MŠ) zvrátit  
v jednáních na krajském úřadě na odbo-
ru školství. Samozřejmě víceméně neú-
spěšně.

Pár z nich, kteří se dosud nevzdali, 
ještě na konci prázdnin marně usilovalo 
o umístění svého synka či dcery do ně-
které místní školky. Příkladem může být 
mateřská škola v Zadní Třebani, jejíž ře-
ditelka Božena Musilová popisuje situaci 
takto: „Začátkem září k nám nenastoupi-
lo jedno dítě. Na toto místo však čekají 
další děti v pořadníku.“ Jak se nám po-
dařilo zjistit, jediná školka v okolí, která 
měla k 5. září ještě dvě místa volná, byla 
MŠ v Litni. 

kde je zakopaný pes?
Co způsobilo tento zoufalý stav? Fakto-

rů je více. Zřejmá je souvislost s rozsáh-
lou výstavbou v celém kraji, kdy se na 
územních plánech obcí orná půda mě-
nila na obytné zóny. Obce ve svém jed-
nání s developery v zájmu svých občanů 
- současných i budoucích - měly tlačit na 
to, aby při výstavbě nových domů a bytů 
byl zohledněn také nárůst nároků na ob-
čanskou vybavenost, kam školství a do-
pravní obslužnost v oblasti jasně patří.  
A to se neděje, nebo dříve nedělo.

Dalším faktorem je také to, že ve škol-
kách zůstává stále více šesti- a sedmile-
tých dětí, které dostaly odklad ke vstu-
pu do školy. Takové děti zabírají místo 
mladším a zároveň představují pro ma-

kauza Mateřské školy
v mateřských školách v regionu 

chybí místa pro několik set dětí. 
tato situace byla jasná již na jaře, 
kdy docházelo k zápisu dětí do 
školek. řadě rodičů byl poté do-
ručen dopis se zprávou o nepřije-
tí jejich dítěte do mateřské školy, 
kterou si zvolili.

V té době se bohužel nenašly peníze. 
Tehdy byla kapacita školky deklarována 
na 31 dětí. Když se nemohlo stavět, vzali 
jsme aspoň metr a všechny stávající pro-
story přeměřili. S mírami v ruce se nám 
podařilo vybojovat na úřadech alespoň 
7 míst navíc. Takže dnes máme povole-
nou kapacitu 38 dětí. Ale stále je to málo. 
Budu dál zkoušet prosadit tu možnost, 
abychom mohli zrekonstruovat podkro-
ví,“ doplňuje k tématu ředitelka mateřské 
školy Všenory Marta Sklenářová.

i soukroMé školky bojují  
o své Místo

V Řevnicích, Dobřichovicích a v Černo-
šicích vznikly a dále vznikají soukromé 
školky, které se snaží vyrovnat poptávku 
po službách mateřských školek s nabíd-
kou. Nejnověji své služby začalo nabízet 
centrum Lumen, a to nejen dětem před-
školním, ale svou nabídkou zájmových 
kroužků oslovuje i školáky a dospělé. 
Dětský klub Lumek začínal v prostorách 
dobřichovické základní umělecké školy, 
která je v dopoledních hodinách nevyuži-
tá. Z provozních a kapacitních důvodů si 
však o prázdninách začal Lumek hledat 
místo nové, které by lépe vyhovovalo po-
třebám dětí i učitelů. Prozatímně zakotvil 
v budově o prázdninách žijící aktivitami 
JEKA naproti druhému stupni ZŠ. Ale ani 
toto místo není optimální, děti zde mo-
hou trávit pouze čas v dopoledních hodi-
nách. Prostory na obědy a klidovou zónu 
stále chybí. Proto organizátorky stále pá-
trají, jestli by se v okolí Dobřichovic ne-
vyskytla nějaká stavba jako stvořená pro 
potřeby malých človíčků. Pokud byste 
věděli o nějaké, dejte vědět na adresu 
redakce redakce@dobnet.cz. (bt)

I taková je školka....

Veselý vstup do školky v Letech
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Mateřské školy

přehled Mateřských škol okolo dolní berounky

Mš i. černošice Mš ii. černošice
ADRESA: Karlická 1170 ADRESA: Topolská 518
KONTAKT: Tel.: 251 642 433

Ředitelka: Alena Janovská
KONTAKT: Tel.: 251 642 185

Ředitelka: Kateřina Mandová
KAPACITA: 100 dětí, Počet zapsaných dětí: 100 KAPACITA: 46 dětí, Počet zapsaných dětí:  46, 3 třídy

ŠKOLNÉ: 690,- Kč ŠKOLNÉ: 1200,- Kč

Mš všenory Mš dobřichovice
ADRESA: V. Křena 139 ADRESA: Březová 680
KONTAKT: Tel.: 257 711 692

Ředitelka: Bc. Marta Sklenářová
KONTAKT: Tel.: 257 712 406

Ředitelka: Monika Víšková
KAPACITA: 38 dětí, Počet zapsaných dětí: 38, 2 třídy KAPACITA: 96 dětí, Počet zapsaných dětí: 96, 4 třídy

ŠKOLNÉ: 450,- Kč ŠKOLNÉ: 450,- Kč

Mš lety Mš řevnice
ADRESA: K Mateřské škole 507 ADRESA: Míšecká 676
KONTAKT: Tel.: 724 267 412

Ředitelka:  Marie Cvancigerová
KONTAKT: Tel.: 257 720 581

Ředitelka: Hana Kvasničková
KAPACITA: 50 dětí, Počet zapsaných dětí: 50, 2 třídy KAPACITA: 65 dětí, Počet zapsaných dětí: 65, 4 třídy

ŠKOLNÉ: 750,- Kč ŠKOLNÉ: 550,- Kč

Mš zadní třebaň Mš Mořina
ADRESA: Školní 219 ADRESA: Mořina 57
KONTAKT: Tel.: 257 720 403 - 4

Ředitelka: Božena Musilová
KONTAKT: Tel.: 257 720 409

Ředitel:  Mgr. Petr Sodomka

KAPACITA: 
28 dětí, 2 třídy, Počet zapsaných dětí:  27 (k 1.9. se 
uvolnilo místo pro jednoho náhradníka v pořadníku)

KAPACITA: 35 dětí, Počet zapsaných dětí: 35, 2 třídy

ŠKOLNÉ: 250,- Kč pro místní děti, pro ostatní 400,- ŠKOLNÉ: 350,- Kč

Mš karlštejn Mš svinaře
ADRESA: Karlštejn 67 ADRESA: Svinaře 64
KONTAKT: Tel.: 311 681 149

Ředitelka: Mgr. Jiřina Janovská
KONTAKT: Tel.: 311 684 163

Ředitelka:  Jana Saneistrová
KAPACITA:  28 dětí, Počet zapsaných dětí:  28, 2 třídy KAPACITA: 39 dětí, Počet zapsaných dětí:  39, 2 třídy

ŠKOLNÉ: 200,- Kč ŠKOLNÉ: 300,- Kč

Mš všeradice Mš liteň
ADRESA: Všeradice 147 ADRESA: V Zámeckém parku 178
KONTAKT: Tel.: 311 684 281

Ředitelka:  Hana Hanzlíková
KONTAKT: Tel.: 311 684 234

Ředitelka: Jaroslava Čampulová
KAPACITA: 24 dětí, Počet zapsaných dětí:  24 dětí, 1 třída KAPACITA: 50 dětí, Počet zapsaných dětí:  48 přijatých, 2 třídy

ŠKOLNÉ: 300,- Kč ŠKOLNÉ: 350,- Kč

(poznámka ke školnému – jedná se o základní polatek za celodenní pobyt dítěte v MŠ)

soukroMé Mateřské školy
kryštof – anglická školička pro kluky a holky 3 – 7 let luMek – dopolední klub předškolních dětí Dobřichovice

ADRESA: Sadová 61, Černošice ADRESA: Dobřichovice, Palackého 147, budova JEKA (naproti ZŠ)
KONTAKT: www.klckrystof.cz, tel./fax: 222 516 578

info@klckrystof.cz
KONTAKT: Mgr. Renáta Bartoníčková – ředitelka klubu Lumek, 

tel. 604 134 434, soc. ped. Dita Šmídová - Hejníková 
– vedoucí klubu Lumek, tel. 728 934 233

KAPACITA: cca 20 dětí KAPACITA: 12 dětí (v roce 2008), cca 20 dětí (od ledna 2009)

ŠKOLNÉ: info zašleme po dohodě ŠKOLNÉ: 2.950,- Kč (dopoledne 8-12 hodin)
Námořníky čeká každodenní plavba mořem anglických příběhů za do-
provodu kapitánů z tajuplných ostrovů, kde se mluví pouze anglicky. 
Poplují zajímavými vodami, vstřebají atmosféru plavby - zvuky, slova 
i melodii, ochutnají exotiku cizích zemí - zvyky a tradice. Pospěšte si, 
právě vyplouváme!

Vzdělávací program Lumek (program je sestavován na základě RVP 
pro předškolní vzdělávání, principů programu Škola podporující zdraví 
Státního zdravotního ústavu, principů osobnostní a sociální výchovy 
odpovídajícím předškolnímu věku a je inspirován prvky Waldorfského 
školství)

Mš bambinárium řevnice Mš kvítek černošice

ADRESA: Řevnice, Čsl. Armády 139 ADRESA: Černošice, Střední ul. (200m od ZŠ)
KONTAKT: Ing. Dagmar Hrabová – ředitelka, tel. 775 665 090

tel. 257 720 362, www.bambinarium.eu
KONTAKT: Mgr. Vladimíra Ottomanská – ředitelka,  

tel. 603 745 576, www.ottomanek.cz
KAPACITA: 18 dětí KAPACITA: 25 dětí

ŠKOLNÉ: 6.500,- Kč včetně stravy ŠKOLNÉ: 7.500,- Kč
Vzdělávací programy - Principy Montessori pedagogiky.
Příchod do školky a odchod dítěte v jakoukoliv provozní hodinu, smí-
šená třída s dětmi různého věku, respektujeme děti, které nechtějí po 
obědě spát, 2x týdně aktivní angličtina formou hry, individuální přístup 
k dítěti, vedení dětí k úplné samostatnosti.

 Školní vzdělávací program, který vychází z projektu Státního zdravot-
ního ústavu „Zdravá mateřská škola“ –  vztahy – životní styl – výživa. 
Práce s dětmi vychází z ročního plánu, který je dále rozpracován do 
měsíčních a týdenních plánů. Každý den má své zaměření: hudebně-
pohybová průprava, jóga, výtvarka, sportovky, divadlo.
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Popis práce: zajišování 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 
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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
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svého volného èasu, možnost seberealizace, možnost práce z domova, pøíjemný pracovní kolektiv, práce v rámci 
èlenství ve sdružení, pøípadnì na VPP

Region: Dobøichovice, Dolní Berounka

Kontaktní informace: michal.nespor@dobnet.cz
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