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Asi většina z nás někdy věřila, nebo dokon-
ce dosud věří, že najde poklad. Romantická 
touha po dobrodružství, opředená tajem-
stvím z očekávání, vyhání nadšené hledače 
tam, kam by se bez této záliby těžko vydá-
vali, aby se brodili bahnem nebo plavali jen 
tak na ostrůvek uprostřed rybníka.

Mudlové, tedy hantýrkou nazvaní ti ne-
zasvěcenci, kteří o hledání novodobých 
pokladů nemají ani zdání, podobně jako 
v příbězích Harryho Pottera, vůbec netu-
ší, že se to u nás keškami, tedy různými 
skutečnými pokládky, přímo hemží. 

Jarní počasí už láká ven, a tak si třeba 
i vy, v případě, že jste kouzlu hledání po-
kladů a luštění jejich místa výskytu dosud 
nepropadli, aspoň jednou vyzkoušíte vý-
pravu s cílem najít poklad. 

Plánování takového rodinného výletu 
s vidinou nalezení pokladu je dokonce 
doporučeníhodné.

Když děti vědí, že jdou za pokladem, 
tak je nožičky nějak méně bolí, přesto-

že urazí notný kus pěšky nebo na kole. 
Samozřejmě v závislosti na terénu, pro-
tože většina zajímavých kešek je právě 
v místech, kde je prostředí nejnáročnější: 
v kopci, na skále, v lese, daleko od ofi -
ciální cesty. Je jisté, že ujdete méně ki-
lometrů, pokud se důkladně připravíte 
a pracujete s informacemi na internetu, 
s mapou a GPS ještě předtím, než vyra-
zíte. A jak se dozvíte uvnitř našeho ča-
sopisu, v některých případech uspějete 
i bez velké techniky. 

Jestli jste tento sport ještě nezkusi-
li a naše povídání o geocachingu bude 
pro vás zajímavé natolik, že si zahraje-
te na hledače pokladů, nebo dokonce 
po několikeré zkušenosti s keškami za-
toužíte nějakou vlastními silami založit 
a připravit tak pro ostatní dobrodružný 
zážitek, pak budeme spokojeni. A napí-
šete-li svůj příběh o hledání pokladu, rádi 
ho při podobné příležitosti otiskneme.
 Barbora Tesařová

Pro dobrodruhy, sportovce i turisty, pro malé, mladé i starší se může 
stát hra nazývaná geocaching zábavou, při níž hledají a možná i najdou 
poklad, projdou se v přírodě nebo objeví zajímavé zákoutí města.

více na str.                 až8 10VE HŘE ZVANÉ GEOCACHING

LOVCI POKLADŮ

Z REGIONU
Dozvíte se o no-

vinkách v síti DOB-
NET, co to je Dobři-
chovická míle 2011 
nebo že brdskou 
stezkou se může-
te projet opatrně 
nebo dobrodružně 
na dvoukolce! Dočtete se na strán-
kách našeho zpravodaje a na portálu 
iDobnet.cz.

SPORT
Ukončení jedné 

sezony a příprava 
na novou. Když se 
letos dařilo, proč 
v tom nepokračo-
vat v dalším roce? 
V našem okolí je 
stále na co se dívat 

a ve sportovních kláních nás leckdo 
může překvapit a potěšit. Mezi námi 
jsou i takoví, kteří se jeden bez dru-
hého neobejdou, a čím více se tým 
sjednotí, tím lepší výsledek můžeme 
očekávat.

ROZHOVOR
Máme za sebou 

období masopus-
tu, kdy se od konce 
ledna až do března 
víkend co víkend 
po celém dolním Po-
berouní a Podbrdsku 
vesnicemi procháze-
ly maškary za doprovodu skupiny Tře-
husk. Jejím kapelníkem je již dlouhá 
léta energický a optimistický Miloslav 
Frýdl. Ale Třehusk není zdaleka jediná 
jeho aktivita.

VÝLET
Zvu vás za medvě-

dy a dalšími zajíma-
vostmi do Berou-
na. Není to daleko 
a prožijete zde zá-
bavné odpoledne či 
celý den. Výlet může 
absolvovat celá ro-

dina i s malými dětmi. Také pro ně se 
tu najde spousta atrakcí.
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LETEM SVĚTEM DOLNÍ BEROUNKOU

SÍŤ DOBNET V BŘEZNU,
PĚT ZREKONSTRUOVANÝCH VYSÍLAČŮ

Zima se vzdala vlády a naši technici se vydali na stožáry naplno 
pokračovat v tom, co na konci loňského roku nenadále přerušila.

Hned na samém začátku měsíce jsme spustili technolo-
gii 5.5G a stávající síť přestavěli na rychlost Plus na vysílači 
REV-04 v Kozinově ulici v Řevnicích. O dva dny později se 
nové sítě dočkali i naši zákazníci ve Vižině.

18. března 2011 jsme přestěhovali náš vysílač v Halounech, je 
na něj nyní lepší viditelnost a můžeme připojovat i klienty, kteří 
dosud neměli signál. I zde je teď k dispozici technologie 5.5G.

24. března 2011, respektive 30. března, jsme síť 5.5G spustili 
na obou vysílačích v Letech, kde se stávající síť potýkala se 
silným rušením, které části zákazníků značně znepříjemňovalo 
používání služby.

V dubnu se na výrazné zkvalitnění připojení k internetu mohou 
těšit obyvatelé Hlásné a Zadní Třebaně. V plánu je rekonstruk-
ce všech tří existujících vysílačů. Vzhledem k tomu, že kromě 
sítě 5.5G zahrnuje i obnovení stávající sítě na rychlost Plus, 
pocítí Třebaňští skutečně významné posílení připojení.

Jaroslav Mareš, tajemník sdružení DOBNET, o. s.

DOBŘICHOVICKÁ MÍLE 2011
Po kratší odmlce je tu opět Dobřichovická míle, kterou pořá-

dá dne 16. 4. 2011 od 13:00 hodin Základní škola Dobřichovice 
společně s klubem přátel školy a klubem F. H. Tenis Dobři-
chovice, a to již její 14. ročník. Od posledního závodu došlo 
k velkým změnám.

Celý závod se přestěhoval do prostor parku před městský 
úřad a do přilehlého okolí. Všichni si zde přijdou na své, ne-
bude to akce jen sportovní, ale i kulturně-společenská. Kromě 
jednotlivých závodů budou pro účastníky připraveny sportov-
ně-zábavné soutěže a atrakce, ukázky závěsného posilovacího 
systému TRX, na pódiu několikrát vystoupí taneční seskupení 
Dancing Crackers a skupina Olgy Kepkové Rope skipping. At-
mosféru podbarví hudební skupina. Pro všechny budou připra-
veny stánky s občerstvením a s různým sportovním zbožím.

Měření závodů zajistí profesionální cílová kamera. Závodní-
ci se mohou přihlašovat přes internet. Zúčastní se tenisové 
legendy Pála, Suk či Vacek. Konferování celé akce se ujme 
známá moderátorka Nicol Lenertová. A ceny budou jako vždy 
hodnotné. Hlavním sponzorem je UniCredit Bank Dobřichovi-
ce. Takže už zbývá jen pořádně trénovat a včas se přihlásit, 
protože každý závod má konečnou kapacitu.

Další aktuální informace najdete na stránkách základní školy 
www.zsdobrichovice.cz. Bohumil Stejskal

STUDENÝ VRCH OPĚT V ROCE 2011
Sdružení za ekologic-

ký rozvoj krajiny, o. s., 
Velký Chlumec a Turis-
té severních svahů Brd 
zvou všechny turisty 
na návštěvu rozhledny 
Studený vrch.

V dubnu bude rozhledna 
otevřena pouze o víken-
dech v sobotu a neděli, 
vždy od 10:00 do 16:00 
hodin. Občerstvení je za-
jištěno přímo ve věži.

Měřicí věž se nalézá 
na vrcholu Studeného 
vrchu, který je součástí 
hřebenů Brd. Nejbližší 
obcí směrem na sever 
je Malý Chlumec (cca 
2,5 km), nejbližším měs-
tem jsou Hostomice (cca 6 km směrem na severovýchod). K věži 
se lze dostat buď vlakem, autobusem, nebo autem.

Nejbližší železniční stanicí jsou Hostomice nebo Osov, obě 
vzdáleny zhruba 6 km. Zastávky jsou na trati Zadní Třebaň 
– Lochovice. 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 Hos-
tomic. Po příjezdu na nejvyšší bod této silnice následuje po-
stupné klesání lesem dolů do Hostomic. Vlevo z hlavní silnice 
odbočuje vzhůru rovná asfaltová lesní cesta. Tady je nutné 
zastavit a někde zaparkovat, 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)

PING-PONG OPEN 2011
Klub českých turistů v Zadní Třebani zve všechny účastníky 

i diváky na 11. ročník pingpongového turnaje Ping-pong Open 
2011, který se bude konat v sobotu 9. dubna 2011 v zadotře-
baňském Společenském domě. V sobotu se mohou účastníci 
registrovat od 9:30 hodin, turnaj začíná v 10:00 hodin.

Naposledy pořádal Klub českých turistů v Zadní Třebani 
18. prosince 2010 dětský pingpongový turnaj Junior Ping-pong 
Open 2010. Fotografi e z této soutěže je možné si prohlédnout 
na internetu na adrese www.zadnitreban.cz. (mn)

UDÁLOSTI V NAŠEM REGIONU
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Dobřichovická míle 2005 Zdroj: dmile.studio-ld.net

Rozhledna Studený vrch
Zdroj: s.krajina.sweb.cz
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SČÍTÁNÍ DO 14. DUBNA 2011
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým 

zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze 
efektivně získat jiným způsobem.

Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracová-
ní a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona 
č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český 
statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních 
prací při sčítání je Česká pošta, s. p.

Důležitou součástí přípravy na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
bylo zkušební sčítání, které proběhlo v dubnu 2010.

Sčítací formuláře je nutné vyplnit a odevzdat nejpozději do 
14. 4. 2011. Formulář je možné vyplnit i prostřednictvím inter-
netu, z papírového sčítacího formuláře je ovšem třeba opsat 
některé údaje.

Další informace, včetně detailního návodu na vyplnění for-
mulářů, lze nalézt na internetu na adrese www.scitani.cz nebo 
na telefonním čísle 800 87 97 02. (mn)

BRDSKOU STEZKOU NA DVOUKOLCE
Dvoukolka je unikátní dopravní prostředek, který bude vším, 

čím chcete, aby byl. Užitečným pomocníkem, „němým“ sluhou, 

jenž vás s něžnou péčí bude přepravovat, kamkoli si vzpome-

nete, nebo pozorným přítelem, s nímž můžete tiše sdílet ro-

mantickou krásu přírody ve všech jejích ročních obdobích.

Dvoukolka představuje revoluční technologii v přepravě osob. 

Je poháněna elektromotorem, který čerpá energii z lithium-ion-

tových baterií. Onu zpočátku nepochopitelnou stabilitu zajišťu-

je síť senzorů, které kontrolují změny terénu a pozici lidského 

těla 100x za vteřinu. Tedy podstatně rychleji, než je lidský mo-

zek schopen myslet.
Půjčovna dvoukolek sídlící v Nové Vsi pod Pleší připravila 

pro své zákazníky mírně dobrodružný výlet po brdských lesích. 
Obtížnost trasy je možné zvolit dle přání klienta, vybrat lze i tra-
sy pro děti školního věku.

Pro další podrobnější informace stačí navštívit na internetu 
portál www.dvoukolky.cz. (mn)

PÁLENÍ ČARODĚJNIC ZA TŘI TÝDNY
Stejně jako loni připomínáme všem organizátorům pálení ča-

rodějnic, které již tradičně připadá na poslední dubnový den, 
že existuje možnost ohlásit pálení prostřednictvím internetu 
přímo Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje.

Aplikace pálení je k dispozici na adrese www.hzssk.webrex.cz. 
Je určena pro právnické a podnikající osoby, ale také pro fy-
zické nepodnikající osoby, které musí každé jednotlivé pálení 
hasičskému sboru ohlásit. Ohlášení pálení ovšem nesouvisí 
přímo s jeho povolením, v některých obcích může pálení za-

kazovat místní úprava. Za zanedbání ohlášení pálení může být 
uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. (mn)

CYKLOBUS JIŽ V PROVOZU!
Po šestiměsíční přestávce začíná společnost Martin Uher, 

s. r. o., opět provozovat speciální autobusovou linku v rámci 
Pražské integrované dopravy v našem regionu, a to od soboty 
2. dubna 2011.

Linka cyklobusu PID je v provozu v nepracovní dny od 2. dub-
na 2011 do 2. října 2011 na trase Dobřichovice, nádraží – Čer-
nolice – Řitka – Mníšek pod Brdy, náměstí – Mníšek pod Brdy, 
kaple – Kytín. Spoje linky navazují v Dobřichovicích na vlaky 
linky S7 na trati 171 Praha – Řevnice – Beroun.

Nástupní zastávka na nádraží v Dobřichovicích není jako 
u běžných spojů před nádražní budovou, ale je umístěna 
na parkovišti vedle nádražní budovy. Cyklobus zlepšuje pří-
stupnost výše položených cyklisticky atraktivních oblastí Brd 
veřejnou dopravou pro Pražany i obyvatele údolí Berounky. 
Provoz linky je zajištěn autobusem upraveným pro přepravu 25 
jízdních kol připevněných v úchytech.

Na lince platí tarif PID. Za přepravu jízdního kola se v cyk-

lobusu platí 32 Kč bez ohledu na vzdálenost, ale při předlo-

žení platného dokladu ČD o přepravě jízdního kola ve vlaku 

do Dobřichovic je přeprava jízdního kola v cyklobusu za 16 Kč. 

Ve vlacích je nutné odbavit jízdní kolo dle tarifu ČD jako spolu-

zavazadlo za 25 Kč. (mn)

BOTANICKÁ ZAHRADA V NOVÉM
Venkovní expozice Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji 

se od dubna významně mění. Návštěvníci již nebudou blou-

dit mezi několika samostatnými expozičními celky oddělenými 

od sebe ploty, ale budou moci navštívit jednu velkou a pře-

hlednou venkovní expozici s množstvím zajímavých výsadeb. 

Na trávníky botanické zahrady je také nyní možné vstupovat, 

polehávat na nich a používat je k piknikům!
Venkovní expozice se od dubna rozkládají na ploše téměř 25 hek-

tarů a jsou přístupné celoročně. Kromě hojně navštěvované Orna-
mentální zahrady, nejstarší části venkovních expozic, a Japonské 
zahrady jsou od dubna zpřístupněny další expoziční celky.

Velkým lákadlem pro všechny milovníky kaktusů a sukulentů je 

nepochybně sbírka zimovzdorných 

kaktusů v expozici Severoameric-

ká polopoušť. Uvidíte tu především 

opuncie a jehličnany. Mokřad a je-

zero paří k jedněm z mála míst, kde 

mohou žáby na jaře klást svá va-

jíčka. Kromě zajímavých vodních, 

bahenních, ale i masožravých 

rostlin zde můžete po celé jaro sle-

dovat vývoj našich domácích žab 

a čolků. (mn)
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Dvoukolka Segway Zdroj: www.dvoukolky.cz

Uchycení kol v cyklobusu Zdroj: Martin Uher, s.r.o.
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SPORT V DOBŘICHOVICÍCH A OKOLÍ
AKTUALITY Z NAŠEHO REGIONU

VOLEJBALOVÁ SEZONA JE U KONCE
V posledním zápasu  1. ligy volejbalu mužů v  této sezoně 

zvítězili hráči TJ Sokol Dobřichovice, kteří „drtivě porazili“  MFF 
Praha 3 : 0,  na body 25 : 19, 25 : 15  a 25 : 12. Krásný zá-
věr a zisk třetího místa v žebříčku. Jak už jsme informovali, 
družstvo žen A si po 16 vítězstvích 1. místo zaslouženě uhá-
jilo a s naprostou převahou ve skupině zvítězilo se 67 body 
oproti 62 bodům druhého družstva Loko Liberec. Zajistilo si 
tudíž postup do vyšší soutěže. Úspěch lze připočítat velmi 
dobré tréninkové morálce všech hráček a vynikající práci tre-
néra J. Zacha, veselému přístupu V. Sejka a pečlivé a starost-
livé vedoucí Ivanky Caldové. V neposlední řadě je to zásluha 

skvělého kolektivu družstva, které tvoří kapitánka R. Pourová 
(smečařka), blokařky K. Filípková, D. Černá, K. Bednárková, 
univerzály G. Poláková, T. Matysová, libero H. Kodedová, na-
hrávačky B. Skalníková, I. Caldová, smečařky R. Polanecká,  
J. Voborská, D. Jetmarová.  Účast diváků nebyla ohromující, 
ale ten, kdo přišel, byl určitě spokojen s dobrou a nápaditou 
hrou. Na další utkání mužů a žen se můžeme těšit zase na pod-
zim tohoto roku.

DĚTSKÝ AEROBIK V OLYMPIA WELLNES
Ve všenorské Olympii se můžeme setkat s dětským aerobi-

kem a budoucími hvězdami AC Olympia. V září 2010 vznikl při 

fi tcentru Olympia Wellnes ve Všenorech  klub pod vedením 

Kateřiny Černé, který sdružil již existující soubor Jižní vítr Pet-

řiny a začínající sportovce z okolí Všenor. Děti trénují ve třech 

úrovních. Nejmladší do 9 let se učí základní kroky, držení těla 

a věnují se obecně správným sportovním návykům. Starší děti 

od 9 let se už snaží zvládnout náročnější krokové a prostorové 

variace, studují nové sestavy, rozvíjejí fl exibilitu a sílu. Ti nejna-

danější jsou pak vybráni do týmu, který se zúčastňuje závodů 

a soutěží. Se společnou sestavou vystupují na různých akcích. 

Pro letošní rok klub zvolil sestavu na téma Pravé blondýny, 

která dívky hodně baví a cvičí ji rády. Brzy se vám představí 

i na Leťánkově olympiádě 5. června. V Olympii také již dru-
hým rokem pod vedením Tamary Jiříkové trénují děti ve věkové 
kategorii od 11 do 15 let, a to každé pondělí od 17:30 hodin. 
Zatím to na závodění není, jelikož jedna hodina týdně je velmi 
málo. Malí sportovci se musí nejdříve naučit základy, aby bylo 
na čem stavět. Postupem času se jistě dopracují k závodům 
jednotlivců, párů či družstev jako jejich cvičitelka Tamara Jiří-
ková, která soutěží v kategorii žen, což je královská disciplína 
tohoto sportu, a v kategorii párů s mistrem světa Janem Po-
chobradským. Mezi její největší úspěchy patří titul mistryně ČR 
z roku 2008 a 2010, dále je vicemistryní Evropy z roku 2009, 
obsadila 2. a 3. místo na mistrovství Evropy 2010 a 2. místo 
na mistrovství světa 2010. Více se o cvičitelce a mistryni Tama-
ře Jiříkové dozvíte v  rozhovoru nadcházejícího vydání.

PÁTÉ KOLO BADMINTONU
V dobřichovické hale Bios jsme 19. 3. mohli zhlédnout 

5. kolo Středočeského oblastního přeboru v badmintonu. 
Družstvo Sokola Dobřichovice opětovně kontumačně vyhrá-
lo 8 : 0 nad klubem Štamanga Praha, který se k mistrovským 
zápasům znovu nedostavil. 
Proto byly jeho zápasy skre-
čovány ve prospěch soupeřů. 
V souladu s RS 2010/2011 je 
družstvo vyloučeno ze soutě-
že a do uhrazení PP 600 Kč 
má zastavenu závodní čin-
nost. Ve druhém utkání zví-
tězili badmintonisté z Dobři-
chovic nad Sokolem Svatá 
8 : 0. K hladkému vítězství nad 
soupeřem dopomohla značná 
zdravotní indispozice borců 
ze Svaté. Průběžné pořadí 
SOP II dospělých po 5. kole 
je: 1. Sokol Jílové u Prahy 
s 21 body, 2. Sokol Dobřicho-
vice s 18 body, 3. Sokol Sva-
tá B s 21 body, 4. Letov Pra-
ha s 16 body, 5. Loko Praha 
s 15 body a „poslední“ Šta-
manga Praha (vyloučena ze 
soutěže). Poslední kolo letoš-
ní sezony se uskuteční 9. 4. 
v hale Bios v Dobřichovicích. 
Ti, kdo chtějí podpořit tým 
Dobřichovic, jsou srdečně 
zváni. Jaromír Horáček

Ukončení jedné sezony a příprava na novou. Když 
se letos dařilo, proč v tom nepokračovat v dalším 
roce. V našem okolí je stále na co se dívat a ve spor-
tovních kláních nás leckdo může překvapit a potěšit. 
Mezi námi jsou i takoví, kteří se jeden bez druhého 
neobejdou, a čím více se tým sjednotí, tím lepší vý-
sledek můžeme očekávat. Podívat se na souhru ja-
kékoli věkové kategorie, která je podpořena tvrdým 
tréninkem, je obzvlášť příjemné. Jaro už je tady!

Volejbal Autor: Ivanka Caldová

Aerobik Autor: Katka Černá

Badminton
Autor: Bohouš Kos, archiv



Vy a Naše noviny stojíte 
za existencí řady akcí v ce-
lém Poberouní - sotva končí 
masopust, přicházejí ča-
rodějnice, po nich začínají 
máje, jezdí parní vláček… 
Pomalu se přehoupne léto, 
kdy si střihnete režii Noci 
na Karlštejně či Postřižin, 
a hned začínáte připravovat 
posvícení, pak advent a tak 
dále. Spíte vůbec? 

Děkuji za optání. Poslední mě-
síce to s mým spaním opravdu 
není valné – ani ne tak kvůli ak-
cím, které organizujeme, jako 
kvůli půlroční dceři Anežce. Má 
se k světu a dává nám to svým 
velmi znělým a sytým hlasem 
dost často na vědomí.

Nejbližší nadcházející akcí, 
kterou organizujete, budou 
máje - podle jakého klíče 
vybíráte soubory, jež se 
účastní?

Poberounský folklorní festival 
Staročeské máje byl od po-
čátku koncipován jako setkání 
souborů (nejen) tohoto žánru 
působících ve středních Če-
chách a v Praze. Jak šel čas 
a festival „rostl“, přibývalo 
účinkujících, rozšiřoval se dra-
maturgický záběr. Nyní už kaž-
doročně u Berounky vystupuje 
několik desítek souborů z celé 

republiky a vždy i jeden dva 
ansámbly ze zahraničí. Kromě 
„domácích“ a léty prověřených 
seskupení se snažíme pokaždé 
zvát i kvalitní „nováčky“, repre-
zentující pokud možno nějaký 
výrazný národopisný region. 
Letos takto poprvé dorazí folk-
lorní skupiny z Prácheňska, Vy-
sočiny či Mladoboleslavska.

Letos je zastoupení folk-
lorních souborů skutečně 
bohaté, přijedou dvě skupi-
ny i z Rumunska. Jak jste se 
seznámili? 

V roce 2009 jsem se po pat-
nácti letech vypravil do čes-
kých vesnic v rumunském 
Banátu. Dělal jsem jakéhosi 
průvodce starostovi Všera-
dic panu Stibalovi, který tam 
jel hledat partnerskou vesnici 
pro „své“ Všeradice. V obci 
Gerník jsme se poznali ne-
jen se sympatickými „domo-
rodci“, ale také s muzikanty 
zdejší kapely. Loni jsme je 
i s tanečníky pozvali na Sta-
ročeské máje prvně. Vystupo-
vali v Letech i ve Všeradicích, 
měli obrovský úspěch, takže 
letos přijedou znovu.

Plánujete letos v létě ob-
novit Benátskou noc na os-
trově v Zadní Třebani? 

Plány na obnovu Benátské 

noci v Zadní Třebani skuteč-
ně existují. Nespřádám je ale 
já, leč místní radnice. Pokud 
bude stát o nějakou formu 
spoluúčasti Našich novin, 
zřejmě se s kolegy rádi zapo-
jíme. Bylo by hezké opět po-
dobnou letní akci na ostrově 
uspořádat. Poslední jsme totiž 
dávali dohromady přesně před 
deseti lety – v roce 2001. Rok 
nato přišla povodeň – a bylo 
po Benátských nocích.

Hrajete také ve staropraž-
ské kapele Třehusk. Můžete 
říci, že vaší domovskou scé-
nou je Zadní Třebaň, odkud 
pocházíte? Nebo jsou místa, 
kde si zahrajete raději?

V Zadní Třebani jsme před 
šestadvaceti lety skutečně 
začínali. Byli jsme tehdy čtyři, 
z toho tři ze Třebaně – proto 
jsme si také začali říkat Tře-
husk, TŘEbaňská HUdební 
SKupina. Poslední roky ovšem 
v této vesnici příliš často ne-
vystupujeme – rozhodně jsou 
v Poberouní obce, kde hrajeme 
mnohem častěji. Mimocho-
dem – ze Zadní Třebaně jsem 
v Třehusku po těch letech zů-
stal sám. I když teď už jsme 
vlastně dva – poslední asi dva 
roky s námi občas „vystupuje“ 
i můj nyní čtyřapůlletý syn Mil-
dík. A pokud se týká toho, kde 
hrajeme rádi, před časem jsme 
na toto téma dělali pro potřeby 
webových stránek kapely an-
ketu. Každý z muzikantů to má 
jinak – já hraju nejraději 

v jižních Čechách či na akcích, 
jako jsou Chodské slavnosti, 
znojemské vinobraní atd. Pro-
stě všude tam, kde je vřelé, sr-
dečné a otevřené publikum se 
vztahem k lidové muzice.

Máte mnoho aktivit - hu-
dební, divadelní, novinář-
ské, producentské… Kte-
rá je vám svou podstatou 
nejbližší a činí vám největší 
radost? 

Je to klišé, vím, ale v mém 
případě, použiju-li parafráze, 
stoprocentně sedí: Čím jsem, 
tím jsem rád! Třehusku i Na-
šim novinám jsem před dva-
ceti šesti, respektive dvaceti 
dvěma, roky pomáhal na svět, 
takže se to s nimi má tak tro-
chu jako s dětmi. Snažím se je 
piplat, kultivovat, „vychovávat“ 
a starat se o to, aby se jim ved-
lo dobře a ještě lépe. K ochot-
nickému divadlu jsem se dostal 
v době, kdy v Řevnicích zachá-
zelo na úbytě a mně to bylo 
líto. To, že i po mnoha letech 
jsou Noc na Karlštejně stejně 
jako Postřižiny stále vyprodané 
a zájem o ně mají diváci doslo-
va v celé republice, je samo-
zřejmě skvělé. No a co se týče 
produkce…, organizovat, dá-
vat dohromady různé kulturní, 
ale třeba i turistické akce mě 
zkrátka baví. Tak to, pokud čas 
dovolí, prostě dělám…

Přeji vám, ať se daří 
ve všem, co děláte rád! Dě-
kuji za rozhovor.

Ptala se Barbora Tesařová
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ROZHOVOR

SRDEČNĚ VÁS ZVU NA MÁJE!

Máme za sebou období masopustu, kdy se od konce 
ledna až do března víkend co víkend po celém dolním 
Poberouní a Podbrdsku vesnicemi procházely maškary 
za doprovodu skupiny Třehusk. Jejím kapelníkem je již 
dlouhá léta energický a optimistický Miloslav Frýdl. Ale 
Třehusk není zdaleka jediná jeho aktivita. Stojí za Na-
šimi novinami, za produkcí téměř všech „tradičních 
akcí“ v okolí, režíruje zdejším ochotníkům oblíbené 
Postřižiny či Noc na Karlštejně. A nejen o tom, co se 
chystá v nejbližším období, je i následující rozhovor.

M. Frýdl jako režisér muzikálu Noc na Karlštejně
 Zdroj: archiv M. Frýdla

Kapela Třehusk - se synem Mildíkem Zdroj: archiv M. Frýdla

VZKAZUJE NAŠIM ČTENÁŘŮM MILOSLAV FRÝDL
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KULTURA

Sobota 9. 4.
Dobřichovice Vietnam 
– mýma očima, Alice 
Čermáková a její cesta 

po Vietnamu. Beseda je dopl-
něna výstavou velkoformáto-
vých fotografi í, sál Dr. Fürsta, 
od 20:00 hod.

Řevnice Sázení Porta 
lesíku, sraz u Lesního 
divadla v 9:00 hod.

Čtvrtek 14. 4.
Beroun Caveman – 
slavná one-man show, 
Caveman je nejen ob-

hajobou jeskynního muže, ale 
hlavně obhajobou inteligentní-
ho humoru, www.caveman.cz, 
sál České pojišťovny, od 19:00 
hod.

Pátek 15. 4.
Dobřichovice Debata 
s akademickým malí-
řem Zdeňkem Proko-

pem, který vystavuje své obrazy 
z cyklu OBRAZY S HUDBOU, 
zámek, velký sál, od 19:00 hod.

Všeradice Zámecké 
večery s P. Jančaří-
kem a hosty – Naďou 

Konvalinkovou a Květou Fia-
lovou, galerie M. D. Rettigové, 
od 18:00 hod.

Sobota 16. 4.
Dobřichovice Jarní 
trhy, od 13:00 hod. 
ve spodním sále ruko-

dělné dílničky, od 15:00 hod. 
koncert souboru Chorus An-
gelus, od 16:00 hod. pohádka 
Letem světem, divadlo Ančí 
a Fančí, zámek, od 12:00 hod. 

Točník Astronomie 
středověku na hradě 
Točníku aneb Pozoro-

vání oblohy přenosnými dale-
kohledy z hradeb hradu. Dopl-
něno vyprávěním o středověké 
astronomii, hrad od 20:00 hod. 

Neděle 17. 4.
Lety Velikonoční vajíč-
ko – tvořivá dílna, www.
letanek.cz, sál U Kafků, 

od 15:00 hod.

úterý 19. 4.
Řevnice Prasátka a vlk, 
pohádka pro děti od 3 
do 6 let v podání Pro-

Divadla, vstupné 50 Kč, kino, 
od 10:00 hod., repríza 26. 4.

Sobota 23. 4.
Mořinka Mořinkafest – 
festival rockových kapel, 
náves, od 14:00 hod.

Neděle 24. 4. 
Karlík Velikonoční kon-
cert, účinkují Marie 
Mátlová, Xenie Podol-

chová, Jaroslav Šaroun, kostel, 
od 18:00 hod.

Pátek 29. 4.
Točník „Mamuti na Toč-
níku“ – pravěký průvod-

ce zasvěceně provádí pravěkem, 
uvidíte řemeslné dílny, kuchyni. 
Program doplňuje soutěž o ma-
muta, hrad, akce probíhá do 1. 5. 
od 10:00 do 16:00 hod.

Sobota 30. 4.
Lety Trans Brdy Kolo 
pro život, závod, www.
transbrdy.cz, náves, 

od 10:00 hod.

Lety Čarodějnice, prů-
vod od sokolovny, sraz 
ve 20:00 hod.

Květen 2011

Neděle 1. 5.
Lety Pohádkový les – jarní po-
chod pohádkami z Letů do Mo-
řinky pro celou rodinu, www.le-
tanek.cz, sraz u kopce Čabrák, 
od 13:00 hod.

ZA KULTUROU V DUBNU 

STAROČESKÉ MÁJE
FOLKLOR I TRHY

Již podvanácté se bude 
v průběhu celého května ko-
nat poberounský folklorní 
festival Staročeské máje. Le-
tos ho bude hostit rekordních 
sedm obcí: Černošice-Mo-
kropsy, Lety, Hlásná i Zad-
ní Třebaň, Mníšek pod Brdy, 
Všeradice a Karlštejn.

Příznivci folkloru se mohou 
těšit na tři desítky souborů – 
k Berounce dorazí dudáci, cim-
bálovky i dechovky, zastoupen 
bude folklor moravský, sloven-
ský i chodský, své reprezen-
tanty tu kromě středních Čech 
a Prahy budou mít tak výrazné 
národopisné oblasti, jako je Prá-

cheňsko, Slovácko, Valašsko, 
jihočeská Blata či Horácko. 

Ani letos nebudou chybět 
tradiční součásti akce – sty-
lové jarmarky, pobožnosti, 
průvody, ceremoniály žádá-
ní o právo či taneční zábavy. 
Kromě nich ale na návštěv-
níky čeká několik novinek – 
jeden festivalový den bude 
například věnován vínu, další 
pivu, program premiérově 
zpestří také farmářské, re-
spektive sedlácké trhy.

Už podruhé z hor nad Du-
najem dorazí dva soubory ru-
munských Čechů, které měly 
loni obrovský úspěch. (mif)

Na XII. ročník poberounského folklorního festivalu 
přijedou desítky souborů z celé republiky, podruhé 
se představí také rumunští Češi.

PROGRAM XII. POBEROUNSKÉHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU

ČERNOŠICE-MOKROPSY
Masopustní náměstí, neděle 1. května 2011
14:00 – ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU A PREZENTACE VÍN
14:00 – TŘEHUSK – poberounská hudební skupina
14:45 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ od mokropeské
 kapličky
15:00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, slavnostní otevření májového vína
15:05 – VYSTOUPENÍ ČERNOŠICKÝCH DĚTÍ
15:30 – VONIČKA, Čestlice
16:00 – ŠARVANCI, Praha
16:30 – KRUŠPÁNEK, Praha
17:00 – CIMBÁLOVKA KYČERA
17:30 – PRAMÍNEK, Černošice
17:55 – SLEZSKÁ BESEDA pod májí 
18:10 – DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE

LETY
náves, sobota 7. května 2011
10:00 – POBOŽNOST U KAPLIČKY
10:00 – ZAHÁJENÍ JARMARKU
11:00 – 12 PLZEŇ, Plzeň
12:10 – NEKTARKA, Strakonice
13:30 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ
13:45 – PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ, ZAHÁJENÍ
 FESTIVALU
14:00 – VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z LETOVSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY
14:20 – ŠKUBÁNEK, Světlá nad Sázavou
14:50 – DUHA, dudácká muzika, Bechyně
15:30 – PROMĚNY, Řevnice
16:00 – CHODOVARKA, Chodová Planá
17:10 – TŘEBOŇSKÁ 12, Třeboň
18:20 – TŘEHUSK, Poberouní
19:00 – KÁCENÍ MÁJKY
19:15 – CLUARAN, Beroun
20:00 – MEDICIMBAL, Velké Pavlovice

MNÍŠEK POD BRDY
náměstí, sobota 14. května 2011 od 9:00 hodin

HLÁSNÁ TŘEBAŇ
náves, sobota 14. května 2011, trhy po celý den, zahájení
vystoupení od 15:00 hodin

VŠERADICE
u hospody, sobota 21. května 2011 od 12:30 hodin

ZADNÍ TŘEBAŇ
náves, sobota 28. května 2011 od 8:00 hodin

KARLŠTEJN
náměstí, neděle 29. května 2011 od 13:00 hodin



DOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz

DOBNET zpravodajčíslo 4 I ročník 5

7 strana

INZERCE

 

 

 

 

 

Díky spolupráci se všemi významnými 
bankami a staveními spořitelnami Vám 
pomohu vybrat nejvýhodnější nabídku 
na trhu a vyřídím za Vás veškeré 
formality. 
 

Váš budoucí finanční poradce: Helena Rečková 

E-mail: helena.reckova@gmail.com   Tel.: 724 302 094 
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GEOCACHING

Cílem této sportovně-turistic-
ké hry je za použití GPS navi-
gačního systému nebo pouze 
mapy najít jiným hráčem ukry-
tý předmět, kterému se říká 
„cache“ (angl. úkryt, vyslovu-
je se „keš“). Hráč přitom má 
k dispozici pouze zeměpisné 
souřadnice, na nichž je plasto-
vá schránka ukrytá. Vše za po-
moci internetu, kde si jednodu-
še po zadání např. PSČ vybere 
zajímavou kešku z okolí, kterou 
bude později hledat. 

V praxi někteří geocacheři 
navigační systém GPS vůbec 
nepoužívají. Cache vyberou 
například na serveru www.
geocaching.com, podle mapy 
si najdou příslušný GPS bod, 
použijí nápovědu umístěnou 
u cache na internetu a vyra-
zí do terénu pouze s mapou. 
Hledání cache je jistě výrazně 
komplikovanější, ale o to zají-
mavější.

Geocacheři, někdy také 
česky geokačeři, se vžívají 
do role novodobých hledačů 
pokladů. Jednou z jejich met 
je zdolání výzvy k nalezení 
kešky, případně vychutnání 

si pocitu správného vyluš-

tění polohy pokladu. Pak si 

prohlédnou obsah krabičky, 

mohou vyplnit zadání úkolu 

v ní obsažené, podepíší se 

do logbooku (záznamového 

aršíku nebo sešitku), chvíli vy-

dechnou, pokochají se výhle-

dem do krajiny. Než odejdou 

domů, krabičku opět uloží 

na místo, kde ji našli, nebo 

podle svého předchozího plá-

nu pokračují v hledání další 

schránky. 

Pokud máte vlastnosti de-

tektivů, pátračů, luštite-

lů a milujete hlavolamy, pak 

máte ty správné vlastnosti pro 

to, abyste se stali úspěšným 

geocacherem.

NUTNÁ PŘÍPRAVA
Na internetu (např. www.

geocaching.cz) najdete pěk-

ně zpracovaný návod, jak 

začít s hledáním i jak založit 

první kešku poté, co odlovíte 

alespoň stovku jiných. Získá-

te zde i výukové video.

Krátce tedy, jak se připra-

vit, když se chystáte najít 

třeba i svůj první poklad. 

Na internetových stránkách 

www.geocaching.com si pod 

přezdívkou vytvoříte vlastní 

účet, jehož základní verze je 

zadarmo. 

Po přihlášení si zvolíte 

na mapě libovolné místo, kam 

se chystáte na výpravu. Po za-

dání jeho názvu nebo PSČ 

obdržíte přehled nejbližších 

kešek. U každé je určitý počet 

hvězdiček – ty označují její ob-

tížnost a velikost. Po kliknutí 

na vybranou kešku dostanete 

všechny informace, které chtěl 

její zakladatel světu sdělit. 

Obsahují samozřejmě i údaje 

o daném místě a jeho souřad-

nice. Návod mimo jiné zahrnuje 

pokyny pro vyzvednutí pokladu 

a nápovědu, která bývá zašif-

rovaná. Najdete i popis terénu, 

v němž se keška nachází.

Je dobré se hned také po-

dívat na některý z mapových 

internetových serverů, kam 

zhruba souřadnice ukazují. 

Pokud máte GPS, uložte si 

souřadnice, nezapomeňte 

mapu a můžete vyrazit pro 

poklad, v hantýrce „na lov“.

 JAK VYPADÁ KEŠKA?
Keška bývá označena 

svým jménem a nickem své-
ho zakladatele. Může být 
různě veliká, od velikosti 
nano, mikro (krabička od fi l-
mu nebo kinder vajíčka) přes 
regular až large. Doporučo-
vána je regular keška ve ve-
likosti obědové krabičky. 
Ta je dostatečně prostorná 
na to, aby obsahovala malý 
sešit – logbook, do něhož se 

zapisují nálezci pokladu 

HLEDAČI POKLADŮ S GPS
GEOCACHING NA INTERNETU, V PŘÍRODĚ I VE MĚSTĚ

Jako děti jsme moc rádi 
hráli stopovanou nebo 
bojovky, jejichž cílem 
bylo nalezení pokladu. 
Na podobném principu 
spočívá i hra vyžadující 
zapojení hledačova moz-
ku, nohou, GPS a inter-
netu. Tato hra se jmenuje 
geocaching.

SLOVNÍČEK POJMŮ:

Geocaching – hra pro malé i velké, spočívá v ukrytí a hle-
dání krabičky s pokladem, do níž se úspěšný hledač zapíše, 
poté vymění, případně obohatí obsah pokladu a jde hledat 
o kešku dál.
Cache, česky keška – ukrytá, převážně plastová schrán-
ka (z angl. „cache“ – úkryt, vyslovuje se „keš“), má různé 
varianty velikostí, a jak se dočtete v textu, existuje několik 
typů kešek. 
Geocacher – lovec pokladů, kešek, který má v ruce či 
v kapse mapu, GPS, někdy i kompas, tužku, občas i geo-
mince či travel bug (brouka cestovatele) a v hlavě cíl objevit 
podle souřadnic poklad.
Mudla – nezasvěcenec do hry, ten, kdo geocachingu ne-
rozumí nebo o něm vůbec neví, výraz převzatý z příběhů 
Harryho Pottera.

Ukázka jednoho z logbooků Foto: Jiří Tesař
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Podíváte-li se na cachema-
pu (mapu kešek) v Praze, zjis-
títe, že je jimi velmi hustě osá-
zena. Na některých místech 
není ani dodržena předepsa-
ná vzdálenost mezi dvěma 
keškami, což je 161 metrů.

Pro ty, kteří hrají na počet 
ulovených kešek, je to však 

velká výhoda, protože trasu 
jednoho výletu lze napláno-
vat tak, že se dá ulovit více 
než desítka schránek najed-
nou. Častokrát jen s mapou 
v ruce.

Pražské kešky jsou dobře 
dohledatelné, ale dá velmi 
mnoho práce je hlavně ne-
nápadně objevit, ještě nená-
padněji prozkoumat a nevidi-
telně vrátit zpět, aby mudlové 
nic nezaznamenali a keška 
nebyla v ohrožení. Zkoumej-
te „nepozorovaně“ možná 
místa uložení kešky, když je 
zrovna sobota a v ulicích se 
pohybuje mnoho lidí, strážní-
ků, prodavačů, taxikářů… To 
si pak člověk vzpomene, jak 
skvělé to bylo při trmácení 
se do kopce uprostřed lesa. 
V Praze je také nutné vymýš-
let důvtipná upevnění, využí-
vat magnetů a znalostí fyzi-

kálních zákonů k tomu, aby 
bylo možné krabičku s pokla-
dem ukrýt.

Nápadné je samozřejmě i to, 

že geocacheři často prozkou-

mávají křoví, takže ti, kteří způ-

sobně spěchají po chodníku, 

si nemohou nevšimnout často 

umouněných postav hledačů.

Na to, kolik má Praha pa-

mětihodností, jsou však 

některé kešky na skutečně 

ohavných místech. Jeden 

ze známých to komentoval 

slovy „tam, kde bezdomovci 

dávají dobrou noc“. Pokud 

se člověk dostane do po-

dobně špinavých míst lidské 

existence, ztrácí chuť cokoli 

hledat.

Najdete ale i promyšlené 

úkryty s krásným výhledem 

na Prahu z míst, jež by člověk 

bez této záliby jen těžko na-

vštívil. Nebo odhalíte i noční 

kešky, nesoucí úkol vyfotit 

se za úplňku v místě nálezu 

apod. Naopak do prostor, 

které mají určité otevírací ho-

diny, tedy parků a některých 

památek v exteriérech, se 

po jejich zavírací době ne-

dostanete. Což se v přírodě 

nestane.

V Praze se dá naplánovat 

výprava i pro technicky zají-

mavé kešky – třeba podzem-

ní či vodní. Na internetu lze 

v jejich popisu vybírat podle 

hodnocení hledačů, kteří pá-

trali před vámi, dle referencí 

známých nebo samotných 

logů kešky.

Shrnu-li to, pak se v Pra-

ze jistě dá objevit pár kešek 

cestou z práce, vyšplhat ještě 

v obleku na strom nebo se-

stoupit s kufříkem k Vltavě, 

jak popisoval nedávno jeden 

známý, ale s notnou dávkou 

adrenalinu – nezasvěcenců je 

tam příliš.

V přírodě a na venkově je 

geocaching to správné odrea-

gování, i když často s mnoha 

kilometry v nohách. (bt)

MĚSTSKÁ VERSUS VESNICKÁ KEŠKA
JAKÉ JSOU VÝHODY HLEDÁNÍ VE MĚSTĚ V POROVNÁNÍ S PŘÍRODOU?

Zajímavé je zamyslet se nad tím, jak náročné je lovit 
poklady ve městě v porovnání s vesnicí nebo příro-
dou. Vezměme si například Prahu.

 (stejný záznam pak ge-
ocacher provede i na webo-
vé stránce), tužku, výměnné 
předměty nebo objekty pu-
tující mezi keškami. Těm se 
říká travel bugy – cestující 
brouci. Často najdete i min-
ce, v poslední době jsou to 
třeba dřevěné gravírované 
mince podobné turistickým 
známkám, ale menší.
Podle velikosti v sobě mohou 
některé poklady ukrývat drob-
né předměty určené na výmě-

nu. Pokud si některý chcete 
odnést, musíte za něj nechat 
ve schránce náhradu. Dále keš-
ka obsahuje list s pokyny pro 
náhodného nálezce, mudlu.

MYSTERY A MULTIKEŠKY
Ke všem pokladům se ale 

nedostanete tak, že si pouze 
opíšete souřadnice z internetu. 
Některé souřadnice musíte vy-
luštit, rozkódovat a jinak na ně 
přijít, může se stát, že jste někde 
udělali chybu, ale to zjistíte až 
na místě, kde poklad nenajdete. 
Tyto kešky se nazývají mystery. 
V případě multikeše souřadnice 
nevedou přímo k pokladu, ale 
k jinému místu, kde budou další 
indicie. Takto získaná čísla pak 
dosadíte do rovnice podle ná-
vodu. Tím dostanete fi nální sou-
řadnice bodu, kde se schránka 
nachází. Čeká vás tak příjemná 
procházka spojená s poznává-
ním dané lokality.

Jiné typy pokladů nemají 
podobu hmatatelné krabičky, 
ale úkolu, kdy musíte najít in-
formaci nebo místo, kde se 
vyfotografujete nebo natočíte 
na kameru. Záznam nebo údaj 
pak pošlete tomu, kdo virtuální 
poklad založil.

NAŠLI JSTE POKLAD?
Hurá! Co tedy vzít a co na-

opak nebrat: Určitě poté, co 
do logbooku zapíšete svůj nick 
a datum, uveďte i věci, které ze 
schránky vezmete, a naopak 
vámi vložené nové. Pak jej vrať-
te zpět do krabičky. Určitě ne-
odnášejte tužku či ořezávátko. 
Větší krabičky obsahují věci vý-
měnné a putovní. Platí zásada, 
že pokud měníte, ve schránce 
musí zůstat předměty stejné 
nebo vyšší kvality. Putovní ge-
ocoins nebo travel bugy vez-
měte jen v případě, kdy víte, že 

během 14 dnů budete hledat 
další kešku a do ní je chcete 
přenést.

Krabičku s pokladem musíte 
po svém nálezu dobře uzavřít 
a vrátit na místo.

POZOR NA MUDLY
Na místě samém je třeba 

dávat pozor na nezasvěce-

né lidi, kteří o geocachingu 

nemají ponětí. Bezpečnostní 

opatření mají zabránit nejen 

případnému zájmu zvědavců 

o ukrytou schránku, ale ze-

jména jejímu zničení.

GEOCACHING PATŘÍ 
KE SPORTŮM VEDOUCÍM 
K POZNÁVÁNÍ MÍST, KTERÁ 
BY ČLOVĚK TŘEBA I KAŽDÝ 
DEN MÍJEL A NENAPADLO 
BY HO SE NA NICH 
ZASTAVIT. NEBO LOKALIT, 
JEŽ LEŽÍ STRANOU 
VŠECH CEST A PŘITOM 
STOJÍ ZA POZNÁNÍ 
A PROZKOUMÁNÍ. NAVÍC 
S ODMĚNOU ZA UŠLÉ 
NEBO UJETÉ KILOMETRY 
A ÚSPĚŠNÉ PÁTRÁNÍ, 
A TOU JE PRÁVĚ KRABIČKA 
S POKLADEM. JE TO MÁLO?
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Mapy se stahují on-line, 
takže kromě aktivního GPS 
modulu musíme mít v iPhonu 
SIM kartu s nějakým datovým 
tarifem. Ale mapové podklady 
(lze volit silniční, topografi cké 
nebo satelitní), případně další 
informace ke keškám, se sta-
hují vcelku svižně.

Na úvodní obrazovce vidíme 
svoji aktuální polohu v souřad-
nicích nebo přímo na mapě.  
Z této obrazovky se můžeme 
hned přesunout do vyhle-
dávání kešek v našem okolí. 
Přehledně vidíme, jak kompli-
kované ulovení nejspíš bude, 
jaká je obtížnost terénu a ve-
likost kešky.

Pokud si vybereme někte-
rý cíl, dostaneme se k dalším 
zajímavým informacím: kdy 

byla keška založena, kdy byly 
provedeny poslední on-line zá-
znamy (logy), získáme detailní 
informace o místě, radu k na-
lezení (hint), typ kešky, případ-
ně fotografi e místa nebo okolí.

K vlastní kešce se potom 
můžeme vydat podle smě-
rovky na mapce nebo pomocí 
kompasu. Pokud si zapneme 
kompas na mapce, bude se 
nám mapka otáčet podle ori-
entace iPhonu, přičemž mi 
připadá, že iPhone 4G má 
kompas přesnější a rychlejší 
než starší verze iPhonu, takže 
reaguje prakticky srovnatelně 
s klasickým kompasem.

Kompas bych použil spíše 
pro dohledání keše, protože 

zde vidíme důležité informace 
vzdálenosti spolu s ukazate-
lem směru.

V rámci přípravy je možné 
si vybrané keše ukládat i pro 
použití off-line – tj. bez inter-
netového připojení. Potom 
si můžeme v terénu přečíst 
kompletní popis, nápovědu 
i poslední logy. Přímo v teré-
nu lze také zapsat log, který 
se takto dostane do „Field 
Notes“ na webu geocaching.
com. V klidu doma u počíta-
če stačí takto připravený log 
upravit nebo rovnou odeslat.

Aplikace umí vyhledávat pod-
le trackovacího čísla i informace 
pro travelbugy nebo geocoiny, 
podobně jako pro keše.

Aplikace Geocaching je vý-
bornou alternativou ke kla-
sické GPS, případně pro 
příležitostné nebo občasné 
geocachery. Jako hlavní vý-
hodu vidím právě její on-line 
režim. Přímo v terénu si tak-
to lze vyhledat aktuální kešky 
v okolí, zobrazit si popis nebo 
nápovědu i podívat se na po-
slední logy. Jiří Tesař

Uživatelé přístroje Apple iPhone mohou vyzkoušet 
velmi zajímavou aplikaci „Geocaching“. Vydal ji přímo 
Groundspeak, provozovatel hry geocaching. Aplikaci 
lze snadno nainstalovat z App Store. I když stojí 9,99 $, 
což ji řadí mezi dražší aplikace, nadšený lovec kešek 
určitě nebude vynaložených asi 200 Kč litovat.

IPHONE JAKO ALTERNATIVA K GPS
APLIKACE GEOCACHING JE VÝBORNÁ PRO PŘÍLEŽITOSTNÉ NEBO
OBČASNÉ GEOCACHERY



DOBNET, o. s. | Palackého 27 | Dobřichovice | tel.: 277 001 111 | www.dobnet.cz

DOBNET zpravodajčíslo 4 I ročník 5

11 strana

INZERCE

Náplň práce:
 - Administrativa, korespondence, objednávky, reklamace
 - Komunikace s úřady, obchodními společnostmi, obchodními partnery
 - Asistence při organizaci a realizaci obchodních jednání, školení,
  služebních cest

Požadujeme:
 - VŠ nebo SŠ (nejlépe technického zaměření), 
 - Vhodné i pro absolventy (zaškolíme)
 - Samostatnost, odpovědnost
 - Organizační schopnosti, komunikativnost, flexibilita, důslednost
  a spolehlivost, příjemné vystupování, schopnost asertivního jednání
 - Dobrá znalost práce v MS – Office a orientace na internetu, 
  celková počítačová gramotnost
 - Znalost cizích jazyků výhodou
 - Řidičský průkaz sk. B 

Nabízíme:
 - Příjemné pracovní prostředí v dobrém pracovním kolektivu, zaškolení, 
  zaměstnanecké výhody (stravné, služební vůz)

Asistent/ka 
ředitele

V případě zájmu volejte tel.: 251 642 213, linku 310 nebo zašlete 
svůj životopis na e-mailovou adresu: storkova@aquaconsult.cz

AQUACONSULT, spol s r.o.
pitné - odpadní - průmyslové vody

Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

    Nabízíme 
volné místo na pozici:

VSENORY
SPORTOVNÍ CENTRUM

Olympia Wellnes 
K. Mašity 409, 252 31 Všenory
tel.: 257 710 249, 257 711 071 www.olympwel.cz
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srdečně Vás 
   zveme 
do naší restaurace na nové speciality 

české a mezinárodní kuchyně
 vybíráme z jídelního lístku

...krevety ve vinném těstíčku 

...španělský ptáček

...utopenci

...záhorácký závitek ...atd.
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DĚTSKÉ BOTIČKY
Rádi bychom vás pozvali do našeho obchůdku 

s botičkami. Můžeme vám nabídnout velký výběr jar-
ních botiček od osvědčených českých značek FARE, 
PEGRES, KTR, DPK, PROTETIKA a dalších. Dále 
máme v prodeji obuv SUPERFIT.

 Nově dětské „botasky“ 
značky OBUTEX ve vel. 24 až 
35, vhodné na hřiště, písek...

 Nově boty velikosti 
36 až 41 – zatím omezený 
výběr (např. baleríny, tenisky), 
ale rádi bychom do budouc-
na i tyto velikosti měli ve stan-
dardní nabídce. Botky pro 
školní děti, chlapce a slečny.

 Nově boty značky 
KEEN – (v prodeji od dub-
na, např. oblíbené sandá-
ly ve vel. 28 až 39) úžasně 
pohodlné dětské univerzální 
outdoorové boty. Svršek vy-
robený z kůže a textilie doko-
nale ochraňuje nohy našich 
nejmenších. Díky patentované 
ochraně prstů, kvalitní gumo-
vé podrážce, minimální váze 
a snadnému nazouvání jsou 

ideální univerzální dětskou 
outdoorovou obuví zaručující 
zdravou a pohodlnou chůzi.

DÁLE V PRODEJI
Velký výběr krásných jarních 

bavlněných čepiček, ale i let-
ních kloboučků, dívčích šáteč-
ků, pirátských šátků s kšiltem 
i bez kšiltu různého provedení. 
Ve variantě „levnější“ bavlně-
né, nebo „dražší“ s UV fi ltrem 
až do 50 ºC - dokonale chrání 
děti před slunečním zářením.

 Máme pro vás i několik novinek!

Otevírací doba: ZMĚNA V MĚSÍCI DUBNU

PO – PÁ 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00, SO 8:30 – 12:00
Možnost platby kartou.

Adresa: DĚTSKÉ BOTIČKY, Palackého 20, 252 29 Dobřichovice

Kontakt: 777 347 864

Všechny srdečně zveme k návštěvě naší prodejny!

NOVINKANOVINKA

PRO DVOJČATA
Rádi bychom vám po-

mohli alespoň částečně 
regulovat výdaje spojené 
s nákupem. V této souvis-
losti poskytujeme pro rodi-
če s dvojčátky slevu 10 % 
při koupi dvou párů boti-
ček. Tuto slevu nelze načí-
tat na již zlevněné botičky.

KOSMETOLOGIE A KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE

K omlazení obličeje pou-
žíváme metodu vyplňování 
vrásek kyselinou hyalurono-
vou. Kyselina hyaluronová 
je tělu vlastní aminokyseli-
na, na jejímž množství závi-
sí proces stárnutí pleti. Čím 
jsme starší, tím je této ky-
seliny méně, proto dochází 
k dehydrataci a ke stále vět-
šímu prohlubování vrásek. 
Tuto zázračnou kyselinu mů-
žeme použít k mezoterapii, 
k výplním hlubokých vrásek 
nebo k velkému tvarování 
obličeje. Např. ke zvětšování 
rtů, k vyplňování jizev a dal-
ším zákrokům.

Mezoterapie je první krok 

v aplikaci, jedná se o hyper-

hydrataci velmi jemnou ky-

selinou hyaluronovou, která 

se aplikuje do povrchních 

vrstev pokožky a hyperhyd-

ratuje problematické partie – 

okolí očí, krku, dorza rukou... 

Vzhledem k jemnosti může 

být považována i za preven-

ci, eventuálně oddálení tvor-

by vrásek u mladých pletí 

a doplněk výplní hlubokých 

vrásek u pletí starších.

Výplně hlubších mimických 

vrásek se provádějí po lo-

kálním znecitlivění hustšími, 

tedy trvanlivějšími druhy zmi-

ňované kyseliny. To platí také 

o tvarování rtů, zdvihání úst-

ních koutků, vyhlazování vrá-

sek na čele apod. 

Přijďte se do našeho salonu 

nezávazně informovat o omla-

zovacích novinkách, rádi vám 

vše vysvětlíme a v případě zá-

jmu i provedeme.

„Těším se na vaši  návštěvu 
v Salonu Klementýna.“
dermatoložka MUDr. Hana Šípová

Jako další novinku pro zkrášlení vašeho těla nyní 
nabízíme ve spolupráci s kožní lékařkou MUDr. Ší-
povou omlazení vaší pleti a odstranění vrásek. Paní 
doktorka bude mít v salonu konzultační hodiny a zá-
roveň zde provede uvedené kosmetické zákroky.

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

Před zákrokem

Před zákrokem

Po zákroku

Po zákroku

Před zákrokem

Po zákroku

NOVINKA V SALONU KLEMENTÝNA
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TIP NA VÝLET

VYDEJTE SE NA ROZMANITÝ VÝLET

ZAČNĚTE NA NÁMĚSTÍ
Husovo náměstí tvoří 

přirozené centrum města. 
Po povodni roku 2002 prošlo 
komplexní rekonstrukcí, díky 
níž vynikly opravené fasády 
domů i starobylost historické-
ho jádra. Jeho dominantou  je 
budova berounské radnice. 

V horní části náměstí se na-
chází kašna z roku 1729 s ko-
pií sochy sv. Jana Nepo-
muckého. Historii připomíná 
i socha Záboje na pomníku 
padlým v 1. světové válce 
od sochaře Karla Opatrného 
z roku 1924 a socha mistra 

Jana Husa od kameníka Fran-
tiška Velíka z roku 1908.

DVĚ BRÁNY
Pražská brána vznikla na pře-

lomu 13. a 14. století. Jejím hlav-
ním účelem bylo chránit vstup 
do města a sloužit jako pozoro-
vatelna. Interiéry jsou přístupné 
veřejnosti. Točité schodiště vede 
do dvou klenutých místností, 
kde je výstavní síň. Z okének 
brány se otevírá krásný pohled 
na centrum města.

Plzeňská brána je patr-
ně nejstarší částí městského 
opevnění, procházela jí ob-
chodní stezka z Prahy do Plz-
ně. Do vyvýšené věže se do-
stanete točitým schodištěm. 
V prostorách bývalé zbrojnice 
je umístěna stálá expozice 
zaměřená na historii této kul-
turní památky. Do druhého 
patra pak vede původní stře-
dověké schodiště v šířce zdi. 
Až do roku 1972 zde býval byt 
hlásného, dnes je tu k vidění 
expozice věnovaná Berounu. 

Pro návštěvníky je zajímavá 

i prohlídka mechanismu věžních 
hodin. Vyhlédnete-li z ochozu, 
budete mít město jako na dlani.

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Až se nabažíte památek, 

můžete si vybrat z několi-
ka sportovních a turistických 
možností. Okolo řeky vedou 
dva in-line okruhy o délce 
423 a 153,9 metru, v blízkos-
ti hlavního nádraží najdete 
skatepark, za severním okra-
jem města začíná naučná stez-
ka Brdatka – Talichovo údolí.

Co vás však jistě potěší, 
jsou místní medvědi. Medvě-
dárium leží jen asi deset mi-
nut pěšky z Husova náměs-
tí. Cestou projdete hřištěm 
v lesoparku, kde je ráj pro 
malé i velké děti. Stoupáte-li 
výše, uvidíte medvědí trojčata 
Matěje, Vojtu a Kubu, jak se 
baví louskáním oříšků nebo 
zkoumáním medem namaza-
ných stromů. To ošetřovatelé 
vymýšlejí pro svoje svěřence 
nejrůznější zábavu. 

A pokud ještě vystačíte s de-
chem, můžete vystoupat až 
k rozhledně z roku 1936 a po-
hlédnout na město i jeho okolí. 

Cestou dolů si můžete od-
dychnout a nabrat síly s pala-
činkami, které jsou v prodeji 
v místním srubovém stánku. (lk)

Není to daleko a prožijete zde zábavné odpoledne 
či celý den. Výlet může absolvovat celá rodina i s ma-
lými dětmi. Také pro ně se tu najde spousta atrakcí.

ZA MEDVĚDY DO BEROUNA

PROČ: výlet pro celou rodinu

NA JAK DLOUHO:   celodenní či odpolední výlet

INFO: www.mesto-beroun.cz

KAM: Beroun

KDY: na jaře, v létě i na podzimJAK TAM:    vlakem nebo autem

TIPY: Na jaře 7. a 8. květ-

na se zde konají vyhlášené 

hrnčířské trhy. Novinkou 

jsou farmářské trhy, které 

tu budou pořádat každou 

lichou sobotu. 

Rozhledna
Na hřišti u medvědária

Autor: Barbora Tesařová

Zvláštní železné kameny v parčíku

Berounské hrnčířské trhy Autor: Iveta Matoušková

Medvěd Kuba Autor: Iveta Matoušková
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VOLNÝ ČAS, LUŠTĚNÍ A ZÁBAVA 

ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA S TAJENKOU

 ČÍSLO
Najděte čtyřciferné číslo bez nul, u kterého první číslo je pětiná-
sobek posledního, druhé číslo je o čtyři více než první a trojná-
sobkem třetího a třetí je o dva méně než první.

 LOĎ
Loď pluje proti proudu do bezpečí. Za ní je vodopád a před ní je 
ostrov ve vzdálenosti 14 km. Loď se pohybuje rychlostí 2 km/h 
a voda teče proti ní rychlostí 1 km za 2 hodiny. Dopluje na ost-
rov včas, jestliže spotřebovává 2 litry paliva za hodinu a má 
ještě 9 litrů paliva?

 JAK JE TO MOŽNÉ
Jak uděláte, že polovina dvanácti je sedm?

Správné řešení kvízů uveřejníme v příštím čísle.

Řešení z minulého čísla:
1. Věk: Muži je 52 a ženě 39 let.
2. Dvě čísla: čísla 23 a 24
3. Výlet: 800 dětí

NA PORTĚ V ŘEVNICÍCH VE DNECH 24. AŽ 26. 6. 2011 USLYŠÍTE VĚRU MARTINOVOU, TOMÁŠE KLUSE A ...

SOUTĚŽ  O PERMANENTKU

PRO CHYTRÉ HLAVY

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA

„Místo pro pohodovou rodinnou dovolenou.“

Vylosovaný výherce:
Jan Šoltés, Praha 8
Vylosovanému výherci gratulujeme! Výhru je možné si vy-
zvednout nejpozději do 30. 4. 2011 v informační kanceláři 
sdružení DOBNET, o. s., v Dobřichovicích.

Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu krizovka@dobnet.cz nebo 
DOBNET, o. s., Palackého 27, 252 29 Dobřichovice, a to 
nejpozději do 20. dubna 2011. Vylosovaný výherce obdrží 
ZDARMA permanentku na volný vstup po celé tři dny konání 
festivalu Porta Řevnice 2011.

NOVINKA! Pokud zašlete spolu se správným zněním tajenky 
také alespoň dva správné výsledky uvedených kvízů, šance při 
losování výher se zdvojnásobí!

Ceny do soutěže věnovala sdružení Porta, o. s.
Prosíme luštitele, aby při zasílání tajenky e-mailem uvedli 
také svoji plnou poštovní adresu. Děkujeme.

24. až 26. června 2011
ŘEVNICE
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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 už za 190 Kč měsíčně

Vysokorychlostní Internet bez limitu FUP už za 330 Kč měsíčně

Měsíčník DOBNET Zpravodaj zdarma do 5000 schránek

Výkonný Internet DOBNET 5,5G

2,4G Internet DOBNET

DOBNET v březnu - čtyři zrekonstruované vysílače
V průběhu března jsme zrekonstruovali tyto vysílače: HAL-01, VIZ-01, LET-01, LET-02

Všude jsou k dispozici naše nejnovější služby: Vyšší tarify i hlasové služby. 
Máte-li zájem o přechod na novou technologii a chcete-li si ověřit její dostupnost, kontaktujte 

naši informační kancelář. V dubnu pokračujeme v Hlásné a v Zadní Třebani.


