
PŘILÁKALY PŘES TŘI STA LIDÍ

Dobřejovické čarodějnice 
měly skvělou atmosféru 

Košťata, špičaté klobouky, 
pobíhající malé čarodějky 
a čarodějové, pohádkové 
písničky, stavění májky 
a opékání špekáčků. 

T ak vypadalo tradiční pá-
lení čarodějnic v Dobřejo-
vicích. Hudební program 

s Yvettou Blanarovičovou, soutě-
že pro děti, tanec čarodějnic i ob-
čerstvení u stánků přilákalo ten-
tokrát ke skále u rybníka více než 
tři sta lidí, kteří si tu užili skvělou 
atmosféru. Více než třetina z nich 
odcházela domů až dvě hodiny po 
půlnoci.

Hlavním hostem letošního 
pálení čarodějnic byla herečka 
a zpěvačka Yvetta Blanarovičo-
vá, která si pro malé i velké děti 
připravila soutěžně–zábavný pro-
gram Z pohádky do pohádky. Tý-
my na pódiu i ostatní návštěvníci 
hádali a zpívali známé pohádko-
vé písně, tančili a následně získá-
vali i spoustu sladkostí a odměn. 
A zpívat museli i dospělí. Nechy-
běla autogramiáda, a kdo chtěl, 
mohl se i se známou herečkou vy-
fotit. Během slunečného odpole-
dne si děti mohly namalovat ob-
rázek čarodějnice a zapojit ho do 

soutěže (sešlo se více než čtyři-
cet nádherných kreseb) nebo 
si zatančit na koštěti kolem vel-
ké hranice. Pořadatelé ze spol-
ku Moderní Dobřejovice pro ma-
lé ratolesti připravili spoustu 
sladkostí a drobných dárků. Žád-
né dítě tak neodešlo s prázdnou. 
„Povedlo se i počasí. Bylo to moc 
fajn, vládla skvělá nálada. Pří-
pravě jsme věnovali hodně času. 
Je pro nás důležité, aby se na na-
šich akcích cítili lidé dobře a měli 
chuť přijít i příště. Žijeme v krás-
né obci a vidíte, že i obyvatelé 
jsou tu skvělí,“ uvedl Martin Joza 
ze spolku Moderní Dobřejovice.“ 

Součástí setkání bylo vzty-
čení májky nad skálou. Před sa-
motným zapálením ohně zhléd-

Úvodník
Dámy a pánové, milí sousedé. Tyto 
noviny přinášejí celou řadu dob-
rých zpráv, a to by nebylo možné, 
kdyby se v Dobřejovicích mnoho 
dobrého neodehrávalo. Slet ča-
rodějnic se opravdu vydařil a ne-
jen mě potěšilo pěvecké vystou-
pení našich dětí. Nezapomeňte se 
podívat na fotografie, odkaz na 
ně najdete pod reportáží z toho-
to pohodového večera. Máme pro 
vás i příjemné překvapení, hereč-
ka a zpěvačka Yvetta Blanarovi-
čová, která na pálení čarodějnic 
přijala naše pozvání, svolila ta-
ké k rozhovoru pro naše noviny. 
Doufám, že vás rozhovor s touto 
příjemnou dámou potěší. Společ-
ně se určitě uvidíme na další kul-
turní události, kterou pro všechny 
připravuje spolek Moderní Dob-
řejovice. Večer s muzikou nás če-
ká již 26. 5. od 18.00, kde budou  
hrát heligonkáři ze Psár pod ná-
zvem Šraml Parta. Jsem ráda, 
že se v Dobřejovicích našla opět 
spousta lidí, kteří se zúčastnili bě-
hu Run and Help pro osmiletou 
Simonku z Mladé Boleslavi. Více 
než dvacetitisícový příspěvek na 
protézu, aby mohla sportovat, je 
opravdu výborný výsledek akce. 
Dobrou zprávou je určitě smlou-
va s průhonickými hasiči, kteří no-
vě ochrání před požárem a živly 
i naši obec. Sbor hledá v souvis-
losti s tím posily u nás v obci. Na-
jdou se? Protože nás skutečně za-
jímá, co vás pálí a těší, zopakuji na 
závěr i výzvu, abyste nám průběž-
ně psali své náměty a postřehy, co 
by  se v  obci mělo změnit, vylep-
šit  anebo vybudovat. Milí souse-
dé, přeji vám příjemné čtení. 

Jolana Jozová
předsedkyně spolku

li Dobřejovičtí krátké divadelní 
představení a pak už v podvečer 
filipojakubské noci začala hořet 
také velká hranice s čarodějni-
cí a u menšího ohně se opékaly 
buřty. Hrála reprodukovaná hud-
ba a na odbyt šlo samozřejmě pi-
vo a další občerstvení u stánků. 
„Rád bych poděkoval všem, kte-
ří na čarodějnice přišli a vytvořili 
opravdu skvělou atmosféru. Tolik 
lidí jsme nečekali, ale udělali nám 
velkou radost. Motivuje nás to 
i k pořádání dalších akcí a rozví-
jení tradic v Dobřejovicích. Již ny-
ní připravujeme na červenec po-
pulární neckyádu a na polovinu 
září Burgerfest,“ dodal člen spol-
ku Moderní Dobřejovice a zdejší 
zastupitel Martin Sklenář. n

www.modernidobrejovice.cz
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Na Dobřejovice budou nově 
dohlížet dobrovolní hasi-
či z Průhonic. Protože jed-

notka SDH Dobřejovice už několik 
let není funkční, podepsala obec 
novou smlouvu o zajištění ochra-
ny životů, zdraví a majetku ob-
čanů před požáry, živelními po-
hromami a jinými mimořádnými 
událostmi právě s průhonickými 
„dobráky“. 

„Sbor dobrovolných hasi-
čů z Průhonic má výjezdní jed-
notku s mnohaletými zkušenost-
mi a profesionálním vybavením. 
Před čtyřmi roky jim posvětil no-
vý zásahový vůz Mercedes-Benz 
Atego pražský arcibiskup kar-
dinál Dominik Duka. Jednot-
ka disponuje třeba i ponorným 
a plovoucím čerpadlem, PS 12, 
motorovou i elektrickou pilou, 
elektrocentrálou či ventilátorem 
na odvětrávání zakouřených míst-
ností. V loňském roce vyjížděli ke 
třinácti závažnějším událostem, 

například k požáru zemědělské 
haly mezi Čestlicemi a Dobřejo-
vicemi nebo k požáru osobní-
ho automobilu v Herinku. Likvi-
dovali i následky říjnové větrné 
smršti Herwart,“ informoval za-
stupitel za Moderní Dobřejovice 
Martin Sklenář. Letos už má jed-
notka za sebou například výjezd 
k požáru  prvního patra rodinné-
ho domu v ulici Tulipánová v Prů-
honicích. „Navíc jsme spolupráci 
již dříve navázali i na jiné úrovni. 
Mnohokrát jsme služeb průho-
nických hasičů využili na akcích 
pořádaných naším spolkem Mo-
derní Dobřejovice přímo v obci,“ 
dodal Martin Sklenář.

Obecní zastupitelstvo vzhle-
dem k rozšíření působnosti prů-
honického sboru dobrovolných 
hasičů na území Dobřejovic aktua- 
lizovalo obecní vyhlášku o za-
jištění požární ochrany. Obec 
bude sboru přispívat za jeho 
neocenitelné služby ochrany roč-

Před požáry Dobřejovice  
nově ochrání průhoničtí hasiči  

ním poplatkem 50 tisíc korun.                 
„Zároveň zveme všechny dobřejo-
vické muže, aby se i sami aktiv-
ně na ochraně naší obce podíleli 
a rozšířili řady hasičů v průhonic-
kém sboru. Je to příjemný kolek-
tiv, který nabízí práci s moderní 
technikou, ale, jak sami hasiči ří-
kají, především hrdost a radost 
z dobře odvedené práce při po-

moci druhým,“ poznamenal Mar-
tin Sklenář.

Do výjezdové jednotky při-
jme sbor muže ve věku od 18 do 
40 let. „Musí mít dobrý zdravotní 
stav a zvládat fyzickou i psychic-
kou zátěž. Těšíme se na vás,“ zve 
Dobřejovické mezi své hasiče ve-
litel JSDH Průhonice Jaroslav Ko-
márek. n

A NABÍRAJÍ NOVÉ ČLENY

www.modernidobrejovice.cz
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Tak trochu 
utajená 
památná lípa
T aké jste se dozvěděli, že 

v Dobřejovicích byla vysa-
zena památná lípa, a to 

v rámci akce Run and Help? Ta-
ké jste neměli předem informaci 
o tomto záměru? Víte, kde tento 
památný strom byl zasazen? Ná-
pad je to jistě dobrý, ale vzhledem 
k symbolu, který strom předsta-
vuje, a důvodu, kterým je význam-
né výročí 100 let republiky, by si 
jistě zasloužil větší propagaci. Vě-
říme, že i mnozí obyvatelé Dob-
řejovic by rádi přišli a přivedli své 
děti, aby osobním zážitkem při 
vysazení lípy jako českého národ-
ního symbolu mohlo být zapuště-
no do srdcí mladé generace se-
mínko pouta k místu, kde žijeme, 

sémě sounáležitosti a snad i hr-
dosti na naši obec a zemi. Právě 
u našich babiček a dědečků bylo 
vždy krásné poslouchat, jak vy-
právějí o historii s vlastním pro-
žitkem. O to byla řada lidí připra-
vena, což je opravdu škoda. Co 
oceňujeme, je výběr patrona celé 
akce Marka Hilšera.

Domníváme se, že sázení pa-
mátného stromu má být dopředu 
plánovanou akcí, aby se mohlo 
zúčastnit co nejvíce lidí. Bohužel, 
i z uveřejněných fotografií je zřej-
mé, že účast Dobřejovických byla 
spíše symbolická. Nestálo by za to 
naplánovat takovou akci se širším 
konceptem a větší propagací? 
n	Spolek Moderní Dobřejovice

Spalničky ve 
Středočeském kraji

Hygienici ve Středočeském 
kraji mají od začátku roku hlá-
šených 13 případů spalniček, ka-
ranténa se dotkla téměř 200 lidí. 
Mezi nemocnými jsou tři děti, je-
den mladistvý a devět dospělých, 
žádný senior. Pět nakažených ne-
bylo očkováno vůbec, dva jen 
jednou dávkou a u jednoho ne-
lze zjistit, zda byl očkován. Po-
dle mluvčí středočeské záchranné 
služby Petry Effenbergerové bylo 
také 13 zdravotníků dáno do ka-
rantény. Krajský úřad oslovil sta-
rosty obcí, kteří jsou zřizovate-
li mateřských a základních škol, 
včetně Dobřejovic, aby věnova-
li zvýšenou pozornost preventiv-
ním opatřením. Obdrželi dopis 
s informacemi o výskytu spalni-
ček i možnostmi, jak jim předchá-
zet a jak se při výskytu zachovat. 
Veřejnost by o informace měla žá-
dat také své praktické lékaře. „Po-
kud jsou ti, kteří se dostali do 
styku s infikovanou osobou, očko-
váni do 72 hodin, snižuje se riziko 
o 90 procent. V rámci republiky 
se držíme sice na 87 procentech 
proočkovanosti, ale jsou kraje, 
kde je nižší,“ uvedla pro ČTK ře-
ditelka středočeské hygienické 
stranice Jarmila Rážová. Spalnič-

D O B Ř E  V Ě D Ě T

ky jsou infekční nemoc, která se 
šíří kapénkami. Onemocnění za-
číná horečkou, kašlem, rýmou, 
světloplachostí a zarudnutím oč-
ních spojivek, ještě před objeve-
ním prvních příznaků jsou vysoce 
nakažlivé. V Česku se děti očkují 
proti spalničkám od přelomu 60. 
a 70. let minulého století. Dopis 
krajského úřadu k výskytu spal-
niček si můžete přečíst na strán-
kách obce dobrejovice.eu. 

Obecná doporučení:
n Vyhněte se kontaktu s nemoc-

nými
n Nechoďte na místa s vysokou 

koncentrací lidí
n Myjte si často a opakovaně ru-

ce mýdlem pod teplou vodou
n Pokud není k dispozici voda 

a mýdlo, používejte dezinfek-
ci na ruce s obsahem alkoholu

n Při kašli a kýchání si kapes-
níkem zakrývejte nos a ústa 
a poté kapesník vyhoďte

n Nedotýkejte se rukama obli-
čeje, nemněte si oči

n Nepůjčujte si mobilní telefo-
ny, sklenice, příbory atd.

n Při zdravení se vyhněte podá-
vání rukou, objímání a líbání

n Při příznacích onemocnění 
ihned vyhledejte lékaře

n Pokud onemocníte, buďte 
ohleduplní a nešiřte jej dále. 
Zůstaňte doma

Rozechvěly lidská srdce
Nádherným zážitkem bylo živé pě-
vecké vystoupení trojice děvčat 
z Dobřejovic v rámci akce pále-
ní čarodějnic. Všemu předcházela 
skromná žádost, zda si mohou za-
zpívat na mikrofon jednu písničku. 
Následně pak Šárka Pešková, Lu-

K R Á S N Ý  Z Á Ž I T E K

cie Holetová a Lucie Nimrichtová 
zazpívaly s hudebním podkresem 
píseň Karla Kryla Morituri te salu-
tant.  Rozezpívaly a roztleskaly také 
celé publikum… Až šel mráz po zá-
dech. Děkujeme za krásný kulturní 
zážitek. 

www.modernidobrejovice.cz
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Co se vám 
v Dobřejovicích líbí? 
Co byste naopak 
změnila?

Dobřejovice jsou mou rodnou 
obcí a jsem na to hrdá. V době mé-
ho dětství byly obcí rušnou, aktiv-
ní, ve které byl obchod, kde se 
dalo koupit od rohlíku až po prač-
ku téměř všechno, knihovna, ve-
řejná prádelna, mateřská škola, 
kam chodily děti i z okolních obcí. 
Dnes je tento objekt využíván jako 
Spolkový dům. V hospodě u Ho-
ráčků byl velký společenský sál, 
kde se promítaly i filmy. Jako děti 
jsme převážnou většinu času trá-
vili u rybníka Skalník. V zimě se 
na rybníku bruslilo, na přilehlé 
Adamcovce sáňkovalo a lyžovalo 
a v lesíku jsme si dělali dráhu na 

bobování. Dětství jsme prožíva-
li v pohybu a myslím, že šťastně. 
A přesně to bych si pro naši obec 
a nastupující generace přála i na-
dále zachovat a rozvíjet. 

Líbí se mi a aktivně se zapo-
juji do obnovování tradic, pře-
devším společných oslav svátků, 
a jsem ráda, že se na přípravách 
a organizaci podílí čím dál tím ví-
ce sousedů. Dobřejovice už dáv-
no, vlivem rozvoje územního plá-
nu a díky své poloze na okraji 
Prahy, nejsou klasickou vesnicí, 
ale kulturní obcí stále zůstávají. 
S radostí sleduji, jak tu vznikají 
spolky a sdružení a snaží se pro 
své spoluobčany připravovat, i za 
finanční podpory obce, příležitos-
ti k setkávání. 

Na Dobřejovicích mám ráda 
zeleň. V tomto jarním období je 
moc příjemné vracet se domů, ne-
boť celá obec je z pohledu od bý-
valých kasáren (příjezd od Čest-
lic)  schovaná pod listy stromů. To 
v dnešní době není úplnou samo-
zřejmostí.

Na otázku, co bych v obci rá-
da změnila, je celkem jednoduchá 
odpověď. Především bych sníži-
la dopravní zatížení centrem ob-
ce! S nárůstem počtu obyvatel je 
podle mě potřeba vybudovat širší 
sociální zázemí, především zdra-
votní středisko, adekvátní prosto-
ry s možností vrátit do obce ta-
neční zábavy apod. V neposlední 
řadě musíme vybudovat zázemí 
i pro seniory, kterým se, dle mého 
názoru, v současné době moc po-
zornosti nevěnuje. n

OTÁZKA PRO…  
PAVLU MIKUŠKOVOU 

Pripominame, ze tuto nedely se 
od 13h. na zadnim fotb. hristi 
kona 3. rocnik charitat. akce 

Run and Help...

“... neděly, 
nebo neděli? To je asi jedno.”  

HRÁTKY S ČESKÝM JAZYKEM 

Také dostáváte prostřednictvím informačního kanálu obce Dobřejovice SMS 
s důležitými a zajímavými informacemi? Většina z nich obsahuje gramatické 
chyby, které nelze přehlédnout. Pane starosto, polepšete se J.

PAVLA MIKUŠKOVÁ (54)
Je matkou dvou již dospělých synů, Tomáše a Marka, a dcery Anny. 
Má středoškolské ekonomické vzdělání a již více než 20 let pracuje 
v ekonomickém odboru obce Průhonice. „Své zkušenosti z letité pra-
xe na obci se pokouším přinést i do Dobřejovic. Stále doufám, že ví-
ce a více aktivit, které bych ráda změnila k lepšímu, se setká s poro-
zuměním zejména při vyjednáváních na úřadě, v souvislosti s mojí 
funkcí v zastupitelstvu a v kulturní komisi,“ říká Pavla Mikušková. 
Zaměstnání, práce spojená funkcí v zastupitelstvu a především péče 
o rodinu jí zabírá téměř veškerý čas. Když jí ale zbyde volná chvíle, 
je jejím velkým koníčkem rok a půl stará fenka briarda, které se sna-
ží intenzivně věnovat. „Ráda jezdím na kole, přečtu si hezkou knihu, 
občas navštívím divadlo či kino. Příležitostně si s Aničkou uděláme 
„holčičí“ den a společně strávených chvil si moc užíváme,“ prozradi-
la ze svého soukromí Pavla. 

www.modernidobrejovice.cz
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Zveme  
na Taneční večer

Vyběhali tisíce pro 
osmiletou Simonku

Zveme  
na Dětský den

Ve stylu latinskoamerických rytmů 
se ponese Taneční večer, který po-
řádá 8. června od 19:00 ve Spol-
kovém domě spolek Moderní Dob-
řejovice. Během večera se bude 
možné naučit základy salsy, bacha-
ty a merengue, ale i „klasických“ 
latinskoamerických tanců – čača, 
rumba, jive. Přijďte se osvěžit mí-
chanými nápoji z Kuby a rozvlňte 
svá těla v rytmu podmanivé hudby 
zpod tropických palem. 

V Dobřejovicích se už potřetí bě-
halo pro dobrou věc. Díky aktivitě 
a přípravě spolku Duha Dobřejo-
vice se v neděli 22. dubna i naše 
obec připojila k charitativně-osvě-
tové akci Run and Help na pomoc 
hendikepovaným. Všech 121 účast-
níků vyběhalo pro Konto Barié-
ry, respektive na sportovní proté-
zu pro osmiletou Simonku z Mladé 
Boleslavi, 20 000 korun. Do celko-
vé částky přispěl i výdělek z kulinář-
ského stánku dobřejovických obča-
nů. Krásným gestem jistě Simonku 
potěší i malí radošovští fotbalis-
té, kteří v ten den vyhráli na turna-
ji v Dobřejovicích první místo a di-
plom spolu se vzkazem jí poslali. 
Simonce půl roku po narození dia-
gnostikovali lékaři agresivní zhoub-
ný nádor nožičky. Operativní zákrok 
byl komplikovaný a holčička bojova-
la o život. Prošla mnoha chemotera-
piemi, rok strávila s rodiči v nemoc-
nici. Dostala druhou šanci a ukázala 
se jako opravdová bojovnice. Dnes 
chodí do třetí třídy běžné základní 
školy, nemá žádné úlevy, reprezen-
tuje školu v plavání. Jezdí na kole, 
bruslích, motorce, tancuje, běhá, 
závodí za dobrovolné hasiče a bě-
há extrémní překážkové běhy. Lep-
ší sportovní protéza, kterou zdra-
votní pojišťovna nehradí, jí pomůže 
být více soběstačná a obratná. Pro 
tuto bojovnici tedy Dobřejovičtí bě-
hali. V rámci akce také vysadili pa-
mátnou lípu. Pomohl i patron celé 
letošní akce, prezidentský kandidát 
a lékař Marek Hilšer. 
Druhým patronem akce byl Petr 
Chára, manažer a učitel matemati-
ky, zeměpisu a ekonomie na Open 
Gate. Nultý ročník akce Run and 
Help se běžel v roce 2014 právě ve 
škole Open Gate. Od té doby se kaž- 
dým rokem přidávají další zúčast-
nění. Dobřejovice byly první připo-
jivší se obcí.

Co byste chtěli v Dobřejovicích vy-
lepšit, změnit nebo vybudovat? 
Napište nám své nápady a postře-
hy. Kdykoliv. Můžete na mailovou  
adresu info@modernidobrejovi-
ce.cz nebo nám svůj vzkaz vhoďte 
do schránky spolku Moderní Dob-
řejovice ,která je umístěná na dob-
ře přístupném místě na adrese: 
Košumberk 24 (naproti autobuso-
vé zastávky). Děkujeme vám.

V sobotu 26. května se od 13:00 
koná na zadním fotbalovém hřiš-
ti oblíbený Dětský den s bohatým 
programem. Tentokrát se ponese 
v duchu Divokého západu. Tradiční 

Krátké zprávy P Ř I P R A V U J E M E D O B R Á  Z P R Á V A

N A P I Š T E  N Á M

A K T U Á L N Ě

akce pod záštitou obce Dobřejovi-
ce se zúčastní všechny místní spol-
ky. Přijďte si s dětmi užít odpoled-
ne s kovboji a indiány.

www.modernidobrejovice.cz
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Známá herečka a zpěvačka 
Yvetta Blanarovičová zaví-
tala poslední dubnový den 

do Dobřejovic. Na tradiční pá-
lení čarodějnic si pro zdejší dě-
ti připravila soutěžní program  
plný písniček Z pohádky do po-
hádky. Přestože si zahrála ve 
spoustě vážnějších rolí, větši-
na lidí si ji spojuje s čertíkem 
z Princezny ze mlejna nebo s ča-
rodějnicí Černavou z pohádky 
O princezně Jasněnce a létajícím 
ševci.

Jak se vám 
v Dobřejovicích líbilo?

Nebyla jsem tu poprvé. Kdy-
si jsem měla v Říčanech u Prahy 
parcelu a trávila jsem v této loka-
litě hodně času. Dobřejovice jsou 
velice malebné a musím uznat, že 
když jsem přijela ke skále a vidě-

la ten váš rybník, musela jsem se 
sama sebe ptát, co vlastně dělám 
v Praze.

Snad všechny děti 
i většinu dospělých 
jste rozezpívala. Máte 
ráda vystoupení pro 
děti?

Ano. Je jasné, že prvních pět 
deset minut mě dětičky spíše oku-
kují a čekají, co se bude dít. Ale 
nakonec se vždycky všichni baví 
a zpívají. Miluji tyhle letní akce 
a pak se vždy těším na ty vánoč-
ní, kdy jsou zas děti převlečené 
za andílky, Mikuláše a čerty. V té-
hle branži jsem už pětatřicet let 
a ještě se mi nestalo, aby z akce li-
dé neodcházeli alespoň s dobrým 
pocitem. Tohle je moje radost. 
Když se lidé baví a smějí se.

Yvetta Blanarovičová: 
Mám ráda, když se lidé smějí

Jaká byla vaše 
nejoblíbenější filmová 
role?

Nejraději vzpomínám na po-
hádková strašidla z pohádek. Ty 
už mi nikdo neodpáře. Velká leg-
race bylo i samotné natáčení. 
Kdyby někdo sestříhal materiál 
z nepovedených klapek, tak to bu-
de komedie tisíciletí. Samozřejmě 
jsem měla i hezké vážné role, ale 
u tragédií se člověk moc nezasmě-
je. Spíš řešíte, aby vše dopadlo 
dobře. Proto nejradši vzpomínám 
na ta strašidla. 

Máte ráda svátek 
pálení čarodějnic?

Pálení čarodějnic je pohanský 
svátek, o kterém v dnešní době 

málokdo něco ví. Není o tom, že 
čarodějnice kdysi čarovaly a děla-
ly zlo, ale šlo o takzvané bílé ča-
rování, které plnilo přání. Letos 
byl zároveň úplněk, a to se říká, 
že by měl každý zapálit bílou svíci 
a do plamene vyslovit přání. To se 
pak promění v popel. Zbylý vosk 
bychom pak měli zakopat do ze-
mě nebo hodit do řeky, aby na-
še přání vzala voda. Je nesmírná 
škoda, že lidé už pomalu ani ne-
vědí, proč se tyto svátky uctívaly. 
Jsou to přitom tak krásné a míru-
milovné věci. Myslím si, že obno-
va tradic upevňuje naše kořeny. 
Měli bychom vědět a naše dě-
ti učit, čím jsou a z jaké země po-
cházejí. n
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Japonsko za humny

P růhonická botanická zahra-
da, kterou máme z Dobřejo-
vic co by kamenem dohodil, 

celý Průhonický park jsou nej-
krásnější na jaře a v časném létě, 
kdy tu kvetou tisíce odrůd růží, 
rododendrony, kosatce i lekníny 
a mnohé další okrasné rostliny 
ze sbírek Botanického ústavu AV 
ČR. Procházku kvetoucí voňavou 
přírodou můžete spojit s návště-
vou některé z akcí v zahradě. O ví-
kendu 2.–3. června se v botanic-
ké zahradě koná Trvalkový víkend 
a Japonský den. Během celého ví-
kendu bude v zahradním stanu 
výstava ikebany, tedy japonského 
umění aranžování květin, kterou 
připravila Prague Sogetsu Stu-
dy Group. V sobotu si tu návštěv-
níci vyzkoušejí lukostřelbu i nau-
čí oblékat tradiční oděv kimono, 
mohou také zkusit umění sklá-
dání z papíru origami. Zhlédnou 
ukázky boje s japonským mečem 
iaidó a mohou navštívit workshop 
sumie, neboli tušové malby. Ná-
vštěvníci ochutnají originální ča-
je Matcha nebo tradiční japon-
ské cukroví – wagashi zdobené 
sezónními motivy – a později si 
budou moci prohlédnout speci-
ální japonské cukrářské náčiní 
a podívat se na základní techni-
ky zdobení wagashi a možná si je 
i vyzkoušet. Eduard Chvosta bude 
přednášet o botanických zahra-
dách města Kjóto a Ondřej Fous 
vyprávět o perenářových postře-
zích z Japonska. 

Po oba víkendové dny se pak 
veřejnost může zúčastnit vždy od 
14:00 provázení po sbírkách Prů-
honické botanické zahrady a me-
zi zahradními scenériemi si děti 
budou moci i od 10:00 do 17:00 
malovat. Výkres pak odevzdají ve 

T I P  N A VÝL E T

stánku, kde za něj dostanou drob-
nou odměnu. Pokud se nezapome-
nou podepsat a napsat adresu, 
postoupí jejich obrázek do vyhod-
nocení odbornou porotou, která 
bude složena z botaniků a uměl-
ců. Porota do prázdnin vybere nej-
lepší díla v jednotlivých věkových 
kategoriích (předškoláci, mladší 
a starší školáci), ohodnotí je cena-
mi a zveřejní na internetu. n

DALŠÍ AKCE V PRŮHONICKÉ 
BOTANICKÉ ZAHRADĚ:

9.–10. 6. Provázení po sbír-
kách – pivoňky – sraz ve 14:00

23.–24. 6. Provázení po sbír-
kách – japonské a spuriové 
kosatce – sraz ve 14:00

30. 6.–1. 7. Růžový víkend 
– výstava sortimentu růží 
v Průhonickém zámku, prová-
zení po sbírkách botanické za-
hrady od 14:00

14.–15. 7. Provázení po sbír-
kách – denivky – sraz ve 14:00

AKCE
od 1. 6. – 30. 6. 2018  
nebo do vyprodání zásob.
Foto je pouze ilustrační.

39,90 Kč

Dámský  
a pánský 
sprchový  
gel F A  
různé druhy

63 KčÍ

www.modernidobrejovice.cz
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VODOROVNĚ
A: Svazek roští; Kopytnatec; Vynálezce krasobruslařského skoku; Hnisavé ložisko 
v těle; Ruská řeka, B: Velmi; Africký slon; Anebo (zast); Kachyňův film; Čidlo 
zraku, C: Chobotnatci; Český zpěvák (1965-2010 ); Sloven. orel; Tvar; Čidlo čichu, 
D: Technika ruční výroby koberců; Hospodin; Moment; Psací potřeby; Bochánek 
(angl.), E: Spz Nymburka; Základní číslovka; Technika práce s tekutinou; Sex 
(polsky); Očista prádla, F: Babylonský bůh moru a zkázy; Ostrov USA (stát Aljaška); 
Tábor; Hra s míčkem a holemi; Severozápad, G: Podnik v Kladně a v Bratislavě; 
Hýkavci; Půl (německy); Ruské mužské jméno (25.6.); Spz Klatov, H: Tajenka 1, 
I: Sněžný muž; Maýrovy iniciály; Prkno na zdi; Peřej; Sloven. jak, J: Vzorec nitridu 
Tantalu; Řeka protékající Paříží; Angl. ztratit; Jemenský přístav; Island. sídlo,  
K: Značka počítačů; Lákati; Vzpoura slang.; Latin. klesnout, L: Zvuk hodinek; 
Korálové ostrovy; Vřava; Mužské jméno (22.2.); Označení letadel Jordánska,  
M: Jméno pěvkyně Nordenové; Angl. ano; Fašizující polit. skupina v pomnichovské 
ČR; Hrdinka Tomb Rider; Jméno papouška; Nemluvící herec, N: Kříženec klisny 
koně s hřebcem osla; Domácí hrabavý pták; Město v USA stát Oklahoma; 
Cyklistický časopis; Úřední značka na šperku, O: Muslimský duchovní či vládce; 
Autor křížovky; Bojový plyn; Pot; Ženské jméno (11. 7.)

SVISLE
1: Staročesky otec; Spz Strakonic; V žádném čase; Žíněnka pro džudo, 2: Ruské 
město; Angl. statečný; Kyselina, 3: Antický bajkář; Část staré Moskvy; Nepoctivá 
(soutěž), 4: Pyj; Lojza; Jméno režis. Anderssona; Zn. Americia, 5: Osobní zájmeno; 
Švéd. obchod s nábytkem; Nález; Pohyboval se tečením, 6: Český zpěvák (Aleš); 
Početní výraz znamenající odmocňování; Cizí ženské jméno, 7: Část rostliny 
k vegetativnímu rozmnožení; Amer. válečný seriál (1972); Český bájný kníže; 
Egypt. bůh Slunce, 8: Popěvek; Silnější tyč; Rusky štěnice; Hlaváček (botan),  
9: Taneční skupina R. Hese; Vedro; Modla; Dívčí jméno (20. 1.), 10: Angl. výraz; 
Divadelní zařízení pro obsluhu zavěšených elementů; Hrdinka z F. L. Věka;  
Pc hra Lord Of the Rings, 11: Tajenka 2; Rakouský architekt (Yadegar); Barmský 
ostrov, 12: Zkr. Ampérhodiny; Stroj na lisování; Část zad nad lopatkami; Skopec,  
13: Citosl. bafnutí; Sloní zub; Nemoc šílených krav; Univerzitní hala; Inic. Závady, 
14: Nasečené obilí ovázané povříslem;  Autokemp v GB u hradu Bamburgh; 
Pakostnice; Textilní rostlina, 15: Druh rostlinného tuku; Naříkat; Vodní sport,  
16: Enterprise Land Mobile Radio; Čerstvý lehký sníh; Rusky hrdina, 17: Angl. moře; 
Hebrejský prorok bratr Mojžíše; Inic. Pilarové; Dopravní prostředky; Zn. Polonia, 
18: Ukrajinské území okupované Ruskem; Druh tabáku; Gáza, 19: Sladkovodní 
ryba; Kontaktovat; Princip čínské filosofie, 20: Nazální; Španělská provincie;  
Zkr. amer. organizace pro mládež.

Vyluštěné křížovky vhazujte, prosím, do schránky spolku  
Moderní Dobřejovice na adrese: 
Košumberk 24 v Dobřejovicích do 12. června 2018.  
Nezapomeňte uvést jméno, příjmení, adresu  
a číslo telefonu nebo mailovou adresu.  
Na tři vylosované výherce čekají dárkové poukazy  
do místního obchodu Můj obchod v hodnotě 250 Kč, 150 a 100 Kč.  

Nápověda: Bun, Irra, Amak, Asar, gutta, Inola, Roy, Sue, Asisi, Kaims, 
Knastr, Zamora

Jak se Dobřejovice rozvíjely, přibývali podnikatelé a v roce 1932, kdy měla obec 412 obyvatel, byly evidovány tyto živnosti a obchody: cihelna, dvě 
hospody, pražírna kávy, kolář, kovář, krejčí, obuvník, řezník, trafika, truhlář, dva velkostatky a dokonce i Tajenka 1., Tajenka 2.

Výherci z minulého čísla: 
1. Jana Urbanová (poukaz 250 Kč), 2. Zdeněk Pešek  
(poukaz 150 Kč), 3. Jindřiška Uhrová (poukaz 100 Kč).

Jsme velmi rádi, že každým vydáním DN významně narůstá počet 
luštitelů. Děkujeme.

Text tajenky: 
1. díl:  .......................................................................................................
2. díl: ....................................................................................................... .
Jméno a příjmení .....................................................................................
Tel.:  ................................ , e-mail:  ..........................................................  

"
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