
Zpracování výsledků 
dopravního průzkumu  
v naší obci je v plném proudu
Co vyřeší vybudování 
plánovaného kruhového 
objezdu v centru obce, je 
však stále otázkou.

N a pěti klíčových místech 
v katastru naší obce se 
uskutečnil 16. května čty-

řiadvacetihodinový dopravní prů-
zkum. Jeho provedení schválilo 
na základě návrhu Jana Chváta-
la zastupitelstvo obce a potřebné 
technické vybavení, tedy kame-
ry se záznamovým zařízením, po-
skytla společnost Akustika Praha 
s.r.o. zastoupená dobřejovickým 
občanem Milanem Pospíšilem.

Cílem dopravního průzku-
mu je zjistit intenzity a směry do-
pravy, jejíž hustota je v součas-
né době již na hranici únosnosti. 
„Klíčovým místem průzkumu by-
la křižovatka v centru naší obce, 
kde se na návrh bývalého staros-
ty J. Kappela a současného staros-
ty J. Krejčího a s podporou části 
zastupitelstva má vybudovat kru-
hový objezd. Prvotní data z té-
to křižovatky máme již k dispo-
zici. „Z nich vyplývá, že doprava 
v tomto místě převažuje ve smě-
ru z ulice Čestlická na ulici Kašta-
nová (směr do Jesenice) a opačně. 
Naopak ulice U Zámku je v po-
rovnání s ostatními komunika-
cemi využívána spíše sporadic-
ky. „Z pohledu dopravy se jedná 
o křižovatku typu T s odbočkou na 
místní komunikaci s výrazně jed-
nosměrným zatížením,“ konsta-
toval Martin Sklenář. I po měření 
zůstává otázkou, co by měl kruho-
vý objezd v tomto místě a s tímto 
směrovým zatížením vyřešit. „Po-
dle mého názoru nebude mít vy-
budování kruhového objezdu zá-
sadní vliv na snížení dopravního 

zatížení obce a bezpečnost do-
pravy nikterak nezvýší,“ podotkl 
zastupitel Martin Sklenář z SNK 
Moderní Dobřejovice.

Samotné sčítání intenzit do-
pravy s rozdělením do přísluš-
ných kategorií vozidel je zdlou-
havý a časově náročný proces. „Je 
nutné všechny čtyřiadvacetihodi-
nové záznamy z kamer prohléd-
nout a údaje zapsat do připra-
vených archů. Abychom zajistili 
co nejpřesnější data pro případ-
nou dopravní simulaci, je sčítání 
rozděleno do pětiminutových in-
tervalů,“ vysvětluje Milan Pospí-
šil a dodává: „Rozdělení dopravy 

Úvodník
Milí sousedé! Je tu léto, odpoči-
nek u vody, toulání se přírodou, 
poznávání jiných kultur, národů 
a jejich kuchyní. Nejzábavnější 
část roku. Přeji vám všem krás-
né prázdniny a množství nezapo-
menutelných zážitků. Snad vám 
naše noviny poslouží i jako čtení 
pro letní odpočinek a tip na výlet 
jako inspirace. Kdokoliv pojedete 
o prázdninách na nějaké výjimeč-
né místo a budete se s námi chtít 
podělit o zážitky i fotografie, ne-
váhejte nás kontaktovat. Určitě 
by rozhovor s vámi byl velmi ví-
taným zpestřením poprázdnino-
vých novin. Ale teď už k aktuální-
mu vydání Dobřejovických novin. 
Nejdůležitější informací je, že pro 
dobřejovické seniory se snaží-
me prosadit v zastupitelstvu za-
vedení služby Senior taxi, která 
jim pomůže ušetřit čas i peníze. 
Všichni jsme alespoň jednou za-
žili nepříliš příjemného taxiká-
ře, který pospíchal na další ryto, 
a tak mu vadilo i to, že nenastu-
pujete dostatečně rychle. Pro fy-
zicky hendikepované či starší 
spoluobčany, kteří potřebují na 
nástup a výstup do auta svůj čas 
a prostor, může být takový záži-
tek velmi stresující. Navíc, kolik 
lidí pobírajících důchod si může 
cestu taxíkem dovolit.  Na služ-
bu senior taxi ale připlácí obec, 
tudíž přebírá část nákladů na 
cestu. Taková sociální spoluzod-
povědnost podle nás do společ-
nosti 21. století určitě patří. Dá-
le máme pro vás první informace 
z dopravního průzkumu, který se 
v naší obci konal v květnu, a ne-
zapomeňte se také potěšit fotka-
mi z Dětského dne. 
Na závěr mi dovolte poblahopřát 
výhercům křížovky a připome-
nout, že náměty a postřehy, které 
nám pošlete, u nás rozhodně ne-
skončí v koši. 
Milí sousedé, přeji vám příjem-
né čtení. 

 Jolana Jozová 
předsedkyně spolku

do jednotlivých skupin: motocykl, 
osobní automobil, nákladní au-
tomobil nad 3,5 tuny, linko-
vé a ostatní autobusy, a bohužel 
v neposlední řadě i jízdní soupra-
vy a kamiony, nám mají ukázat 
rozložení jednotlivých dopravních 
prostředků projíždějících naší ob-
cí. Na přípravě a sčítání dopravy 
se podílejí dobrovolníci a jejich 
rodiny bez nároku na odměnu. Za 
to všem patří velké poděkování.“

O kompletních výsledcích do-
pravního průzkumu vás budeme 
informovat v jednom z následují-
cích čísel. n

www.modernidobrejovice.cz

POHODOVÝ MĚSÍČNÍK  
PRO OBYVATELE DOBŘEJOVICČerven 2018

DOBŘEJOVICKÉ 
NOVINY



Služba Senior taxi by 
obyvatelům Dobřejovic 
ušetřila peníze, čas, 
sílu i nervy. Proto 
zastupitelé za SNK 
Moderní Dobřejovice 
podali návrh na její zřízení 
v obci. Inspiraci a dobré 
zkušenosti čerpáme 
v sousední Jesenici.

Nezbytnou dopravu po Dob-
řejovicích, k lékaři, na reha-
bilitace či na klíčové úřady 

by velmi levně a zároveň pohodlně 
v automobilu měla starším obyva-
telům Dobřejovic poskytnout nová 
služba Senior taxi. Podobné pro-
jekty, kdy většinu nákladů na pro-
voz automobilu Senior taxi pře-
bírá za seniory obec či město, již 
úspěšně fungují po celé republice. 
Návrh na její zavedení v Dobřejovi-
cích podali zastupitelé za SNK Mo-
derní Dobřejovice. 

„Na základě podnětů od ob-
čanů naší obce, velmi dobrých 

zkušeností s touto službou v obci 
Průhonice a městě Jesenice a ta-
ké vzhledem k poloze naší obce 
a mnohdy komplikovanému auto-
busovému spojení jsem se rozhod-
la navrhnout zastupitelstvu obce 
zřízení služby Senior Taxi v Dob-
řejovicích,“ uvedla předkladatel-
ka návrhu a předsedkyně kultur-
ní komise Pavla Mikušková (SNK 
Moderní Dobřejovice), která má 
s touto službou osobní zkušenosti 
z Průhonic, kde pracuje na úřadě. 

Zastupitel za SNK Moder-
ní Dobřejovice Martin Sklenář 
již konzultoval zkušenosti a pří-
padnou možnou spolupráci na 
Senior taxi se starostkou města 
Jesenice. „Domníváme se, že se- 
niorům a jejich rodinám je potře-
ba vypomoci. Ne všichni senioři 
mají v Dobřejovicích rodinu, kte-
rá je může vždy dovézt tam, kam 
potřebují, a v čase, který potřebu-
jí. Senioři navíce nemají rozpočet 
tak velký, aby si mohli častěji v mě-
síci dovolit běžné taxi. Navíc je ři-
dič Senior taxi ke starším lidem, 
kterým je potřeba dát čas při na-
stupování, ohleduplný, pomůže, 

Senior taxi 
i v Dobřejovicích?  

což se u běžných taxikářů nestává. 
Cesta Senior taxi je tak i pro hen-
dikepované lidi bez stresu a pří-
jemná,“ vysvětluje motivaci ke zří-
zení služby Martin Sklenář. 

V současné době funguje tato 
služba v okolních obcích Průho-
nice a Jesenice a občané i vedení 
radnic si ji velmi pochvalují. V Je-
senici službu spustili letos v břez-
nu. „Vybrali jsme ve výběrovém 
řízení firmu sídlící na Moravě, 
odkud funguje i online přihla-
šovací systém. Je to firma, která 
službu provozuje po celé repub-
lice. Firma pro Jesenici pořídila 
automobil, kam se vejde i skláda-
cí invalidní vozík, případně i ně-
jaké zavazadlo, a najala řidiče 
z Říčan. My jsme seniory o služ-
bě informovali a spokojenost s je-
jím fungováním je opravdu velká, 
lidé jsou nadšeni,“ říká Ing. Ale-
xandra Kocková, jesenická radní, 
která má Senior taxi na starosti, 
s tím, že k Jesenici mají nyní zá-
jem se připojit i Radějovice a pří-
padně právě Dobřejovice. 

Senior s trvalým či dlouhodo-
bým přechodným pobytem v Je-

senici se zaregistruje do systému 
a získá členskou kartičku, kterou 
se prokazuje řidiči. V online sys-
tému si čtyřiadvacet hodin dopře-
du vypíše objednávku, kdy a kam 
chce jet, a dostane potvrzení, kdy 
přesně ho řidič vyzvedne. Vede-
ní radnice má k systému přístup, 
takže vidí, zda byla služba využita, 
a může případně dotyčnému zavo-
lat a kontrolovat, jak byl spokojen. 
„Určeno máme deset lokalit, kam 
lidé mohou se Senior taxi jet, patří 
sem ale celé území Jesenice i Vest-
ce a Jílového, jsou tu i místa v Pra-
ze, jako polikliniky, nemocnice či 
krajský úřad. Navíc se lidé mohou 
nechat třeba dovézt k poliklinice 
na Budějovické, kde je stanice me-
tra, a pokračovat dál po Praze. Se- 
nior při nástupu zaplatí jen dva-
cet korun a ostatní náklady za pro-
voz Senior taxi nese město. Vyhra-
dili jsme z rozpočtu 500 000 korun 
na rok, ale jsme připraveni část-
ku navýšit, když bude potřeba, za-
tím nás služba měsíčně vychází na 
50 000 korun,“ prozradila zkuše-
nosti Alexandra Koková a dodala: 
„V Jesenici máme asi 1100 senio-
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STANOVISKO SPOLKU MODERNÍ DOBŘEJOVICE
Po přečtení posledního, červnového Dobřejovického zpravodaje, 
který vydává obecní úřad, bychom vás chtěli ujistit, že rozvrácenou, 
konfrontační a negativní atmosféru, kterou pět pánů ve vedení ob-
ce před podzimními komunálními volbami nyní rozdmýchá, nehod-
láme podporovat tím, že bychom se jí nechali strhnout. K ničemu 
dobrému to nevede a není nám to vlastní. Ani teď, ani ve zbývají-
cích třech měsících do voleb proto na nenávistné výpady vůči čle-
nům a příznivcům našeho spolku nebudeme reagovat. A to i přes-
to, že tuto nepříjemnou atmosféru rozdmýchávají pánové Krejčí,  
Kappel, Brotánek, Čmolík a Kudláček na základě celé řady lživých 
informací. Četné útoky výhradně na členy spolku Moderní Dobřejo-
vice a jejich příznivce jenom kvůli tomu, že v některých tématech 
nesouhlasí s postupem vedení obce, určitě nebudeme řešit veřejně 
a už vůbec ne v Dobřejovickém zpravodaji, který platí vedení obce 
z daní nás všech. V našich postojích a názorech se vždy snažíme být 
konstruktivní a stavíme je na faktech, která se dají dohledat a zdo-
kumentovat. Chceme, aby se v Dobřejovicích dobře žilo, vládly tu 
mezi lidmi dobré sousedské vztahy a obec se rozvíjela k radosti nás 
všech. O nic více, ale ani o nic méně nám nejde. Těšíme se na dal-
ší setkání a debaty s vámi, milí Dobřejovičáci. Nenechte se otrávit. 

Tým spolku Moderní Dobřejovice

rů a v prvních třech měsících se ke 
službě přihlásilo přes deset pro-
cent z nich a další se chystají.“

„Nyní musíme společně najít 
systém pro naši obec s ohledem 
na její velikost, počet seniorů 
a umístění cílových úřadů, poli-
klinik, nemocnic a tak dále. Před-
ložila jsem návrh dobřejovické-
mu zastupitelstvu, ve kterém bylo 
uvedeno, že všechny podklady 
a návrh na fungování této služby 
připravíme společně s Martinem 
Sklenářem, který již byl v kontak-

tu s vedením města Jesenice. Na 
návrh pana Kappela byl Martin 
Sklenář z přípravy vyškrtnut, což 
je podle mého velká škoda. Nic-
méně návrh bude řešit kulturní 
komise, která má možnost s pa-
nem Sklenářem na tomto projek-
tu spolupracovat,“ informovala 
Pavla Mikušková.

Zpracovaný materiál ke služ-
bě Senior taxi hodlá tým předlo-
žit zastupitelům ke zvážení na zá-
řijovém jednání zastupitelstva. n
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Co se vám 
v Dobřejovicích líbí? 
Co byste naopak 
změnil?

V Dobřejovicích jsem se na-
rodil a žiji zde, až na pár let, kdy 

jsem pobýval v zahraničí, dodnes. 
Dobřejovice jsou hezká obec, kte-
rá je jako jedna z mála obklope-
ná obrovským množstvím zeleně, 
mám ji opravdu rád, ale je velká 
škoda, že dosavadní vedení obce 
nevyužilo její potenciál k oprav-
dovému rozkvětu a rozvoji, vět-
ší úpravě veřejných prostranství, 
a také rozšiřování jejího majet-
ku pro budoucí generace. Je nut-
né zklidnění dopravy, avšak ne-
domnívám se, že kruhový objezd 
uprostřed obce něco vyřeší. Spíše 
naopak, z Čestlické se stane jedno 
velké parkoviště.

Líbí se mi, že tu konečně za-
čalo fungovat kulturní a spole-
čenské dění, dále se podařilo díky 
T. Kubíčkovi vrátit do obce fotba-
lový junior, v zimě se chodí brus-
lit na rybník Skalník, dokonce se 
tam odehrál jeden hokejový zápas 
Dobřejovice vs. Jesenice, který po-
řádal spolek Moderní Dobřejovi-
ce. Představoval bych si jen vět-
ší ochotu pro vzájemnou zdravou 
spolupráci spolků. n

OTÁZKA PRO…  
Ladislava Bezouška

LADISLAV BEZOUŠKA (42)
Adrenalin a rychlost na zemi i ve vzduchu, životní pedál naplno. Tako-
vý je rodák z Dobřejovic. Jeho přátelé o něm říkají, že je čestný a rov-
ný, vždy řekne do očí, co si myslí, a vždy je připraven podat pomoc-
nou ruku. Rozhodně nepatří mezi zbabělce, a když potřebuje něčeho 
dosáhnout, zakousne se a nepustí.
Vystudoval střední strojírenskou školu, je technický typ a podniká 
v autoopravárenství. Jeho profesionalitu a znalosti v oboru si zákaz-
níci pochvalují. Velký podíl má na tom fakt, že automobilismus a také 
motosport je Ladislavovým velkým koníčkem. „Od roku 2005 závodí-
me s bratrem v mladém odvětví motosportu, které přišlo z Japon-
ska, tzv. driftování. Spočívá v tom, že máte vytyčenou trať a po ní se 
smíte vozem pohybovat pouze ve smyku. Je to akční, hodně adrena-
linu,“ vysvětluje Ladislav Bezouška. Jeho tým má na kontě několik ti-
tulů mistra republiky, titul vicemistra republiky i Pohár konstruktérů.
V mládí byl Ladislav trochu rebelem, dnes se na to dívá s nadhle-
dem. „Kluk, který trochu nezlobí, není pořádným klukem,“ říká se 
smíchem. „Zlobení, které snad nebylo zas tak strašné, ze mě uděla-
lo chlapa, který se nebojí jít za svými sny a dotáhnout je do konce,“ 
je přesvědčen.
Ladislav rozhodně nedokáže doma nezahálet. Když mu zbyde čas, vě-
nuje ho rodině a celé řadě dalších akčních koníčků. Aktivně hraje ho-
kej, pravidelně každou neděli vyráží s kamarády na fotbalové hřiště, 
létá na ultralightu i s dvoumetrovými leteckými modely. Jeho cílem je 
zvládnutí pilotních zkoušek. 
Se svou přítelkyní Ivetkou má dva syny, Míšu 8 a Ládíka 10 let. „Vá-
žím si její tolerance k mým koníčkům, bez které by to asi nešlo. Jez-
díme společně na dovolené a trávíme spolu hodně času. Kluci se učí 
u svého dědy Ládi hrát na harmoniku a jsou členy juniorského týmu 
hasičů v Popovičkách. Nejvíce se však vždy těší na svezení v závod-
ním autě,“ představil Ladislav svou rodinu.

Komunální volby 
budou 
5. a 6. října 2018

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.

Termín voleb vyhlašuje prezident 
republiky nejpozději 90 dnů před 
jejich konáním. Miloš Zeman tak 
učinil 23. května. Volby do obec-
ních zastupitelstev se musejí ko-
nat ve třicetidenní lhůtě končící 
dnem uplynutí volebního obdo-
bí místních zastupitel a senátorů. 
Senátní volby se letos uskuteční ve 
stejný den jako komunální volby. 

N A P I Š T E  N Á M

K R Á T C E Týká se to i našeho obvodu, který 
má číslo 41. Současným senáto-
rem je Mgr. Luděk Jeništa. 

www.modernidobrejovice.cz
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HAWAII REGATTA
21. 7. 2018

Rybník Skalník ul. Skalická, DoBRejovice

kapela v pantoflích

TĚŠIT SE MŮŽETE NA
Soutěž alegorických lodí, ZábavU pro malé 

i velké, tanečky s marmelou,
Občerstvení, Profesionální pivní výčep,

Koktejly, živou kapelu

HARMONOGRAM
začínáme ve 12.00

do 13.00 Registrace plavidel
 13.30 Představení posádek a losování pořadí startu

14.00 Start závodů
18.00 Vyhlášení vítězů

OD 18.00 KAPELA v pantoflích
hudba, volná zábava

                                                  22.00 Oficiální ukončení akce   

Více info a přihlášky lodí na 
info@modernidobrejovice.cz, 

www.modernidobrejovice.cz,  724 544 483

ˇ

Park Čihadla na 
Černém Mostě zdobí 
nová originální 
rozhledna 

V přírodním parku Čihadla 
na kopci Horka na Černém 
Mostě v Praze 14 se do výš-

ky 23,5 metru tyčí nová rozhled-
na ve tvaru trojbokého jehlanu. 
Z vyhlídkové plochy lze přehléd-
nout celou Prahu. Experimentál-
ní vyhlídkovou věž navrhl archi-

T I P  N A VÝL E T

tekt Martin Rajniš se svým týmem 
z ateliéru Huť architektury, na 
stavbu podle autorů rozhled-
ny padlo sedm kilometrů kmín-
ků akátu. Rozhledna Doubravka, 
na jejíž vrchol vede 98 schodů, je 
od poloviny června veřejnosti pří-
stupná zdarma, v jeden okamžik 
ale může být na vrcholu maxi-
málně devět lidí. V období od lis-
topadu do března bude přístup 
omezený. V průběhu léta (nebo 
nejpozději na začátku podzimu) 
by měly být zhotoveny také suve-
nýry, jako jsou turistické vizitky, 
známky nebo razítko. 

Garantovaná životnost roz-
hledny, kterou tvoří kromě aká-
tového dřeva modřínové dřevo 
a ocelové prvky, je 15 let. „Má-
me i vymyšlenou ocelovou podpo-
ru pod Doubravku, kterou tam za 
15 let můžeme dát. Určitě nehro-
zí, že by v roce 2033 bylo místo 
Doubravky opět prázdné místo,“ 
řekl architekt David Kubík, kte-
rý se na projektu podílel. Stavbu 
podpořila i veřejnost nákupem 
schodů. Stále je možné stavbu za-
koupením schodů podpořit, cena 
jednoho je 8000 korun. Na zakou-
pený schod může dárce umístit 
vlastní vzkaz.

Rozhledna Doubravka je prv-
ním krokem k rozvoji Čihadel, 
která chce městská část upravit 
do podoby přírodního parku. Le-
tos začne obnova turistických tras 
a cyklotras. V parku mají být i hřiš- 
tě a relaxační a pikniková místa. 

Martin Rajniš (74), spoluza-
kladatel České komory architek-
tů, je známý svými originálními 
dřevostavbami. K množství je-
ho děl patří Obchodní dům Máj 
v Praze, Česká poštovna Anežka 
na Sněžce nebo vzducholoď Guli-
ver na budově centra současného 
umění DOX v Praze. n

www.modernidobrejovice.cz
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V indiány či kovboje se na pár 
hodin proměnily děti v Dob-
řejovicích a zadním fotbalo-

vým hřištěm se rozléhalo: „Vítej-
te na divokém západě.“ Letošní 
Dětský den se odehrával v ame-
rických prériích a obec Dobřejo-
vice ho připravila spolu se spol-
ky Čtyřlístek, Duha Dobřejovice 
a Moderní Dobřejovice. Děti vyrá-
běly kožený sáček pro vlastnoruč-
ně vyrýžované zlato, lovily bizona 
tomahavkem, plížily se prérií k di-
vokým koním či vyráběly indián-
ské ozdoby a lapač snů. Za projití 
všemi stanovišti je čekaly odmě-
ny, například perníkové podkovy, 
koníci, šerifská hvězda či kovboj-

ský klobouk a odznak dětského 
dne. Úžasným zážitkem pro všech-
ny bylo vystoupení koňského ro-
dea, vystoupení šikovných cviče-
nek pod vedením Jany Řehkové 
i bubnující šaman. „Všechny děti 
odcházely z dětského dne spoko-
jené a to je největší odměnou nám 
všem, kteří jsme se na jeho přípra-
vě podíleli. Vám všem tímto za pří-
pravu krásného dne moc děkuji. 
Velké díky však patří především 
dětem, které s námi přišly svátek 
dětí oslavit,“ říká Pavla Mikuško-
vá, předsedkyně kulturní komise 
obce. n
www.modernidobrejovice.rajce.
idnes.cz/Detsky_den_26.5.2018

DOBRÁ ZPRÁVA

AKCE
Akce od 1.7. do 31.7.2018 
nebo do vyprodání zásob.
Foto je pouze ilustrační.

15,90 Kč

Ochucené pivo  
BIRELL  
500 ml, 400 ml  
různé druhy  
různé druhy

25 KčÍ

DĚTSKÝ DEN PŘIVÍTAL DĚTI NA DIVOKÉM ZÁPADĚ

www.modernidobrejovice.cz
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Dolní Břežany mají 
nové víceúčelové 
sportoviště

Ihned po skončení Dětského 
dne v sobotu 26. května uspo-
řádal spolek Moderní Dob-

řejovice pro své spoluobčany dal-
ší akci, již druhý Večer s muzikou, 
tentokráte za doprovodu heligon-
kářů z kapely Šraml Parta ze Psár. 
Zpívaly se staročeské, lidové, ale 
i novější písně a kromě standard-
ního občerstvení připravili orga-
nizátoři na terase Spolkového do-
mu i grilované speciality přímo 

Na Den dětí, 1. června, Dolní 
Břežany  slavnostně otevře-
ly v areálu zdejší základní 

školy venkovní víceúčelové sporto-

Z P RÁVA O D S O U S E DŮ

z grilu. Akustiku celého prosto-
ru Spolkového domu velmi zlep-
šily závěsy, které členové spolku 
Moderní Dobřejovice instalovali 
těsně před akcí. Večer s muzikou 
byl velmi příjemný a veselý a my 
už připravujeme pokračování, na 
které se můžete těšit v průběhu 
měsíce září.  n
www.modernidobrejovice.rajce.
idnes.cz/Vecer_s_muzikou_26.5.18

Přejeme vám krásné 
a pohodové prázdniny. Dobře 
si odpočiňte. Na začátku října 
nás čeká důležité rozhodnutí 
o dalším osudu Dobřejovic. 
Spolek Moderní Dobřejovice

viště. Obec jej postavila s náklady 
6,3 milionu korun. Disponuje hra-
cími plochami na basketbal, vo-
lejbal, fotbal, házenou a tenis. To-
to hřiště bude primárně využívat 
škola, ale sloužit bude také široké 
veřejnosti.  Od července bude pro 
sportoviště spuštěn nový rezer-
vační systém na webových strán-
kách obce. Můžete si tedy zaspor-
tovat. n

Květnový Večer s muzikou: 
heligonkáři, lepší akustika i grilovačka

www.modernidobrejovice.cz
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VODOROVNĚ
A: Měna USA; Kalibr; Kilohertz; Ocas; Šikmost B: Patřící Edovi; Lat. loketní kost; 
Ital. hodina;  Muslim ze sev. Afriky; Hlavice sloupů C: Náš malíř (Augustin); Audio 
Electric Research; Boxerský úder; Ženský hlas; Připravovat na ohni D: Název 
hlásky q; Pilot; Patrona; Sbírka známek; Programové rozhraní aplikací (angl.
zkr.) E: Střecha světa; Inic. písničkáře Mládka; Úřední výnos; Zn. erbia; Římská 
6; Prefabrikovaný stavební díl F: Patřící Olině; Uranová ruda; Vířit (vodu); Uličník  
G: Zúčastnit se oslavy; Perkuse; Pruh; Francouzsky olovo H: Tajenka 1; Zkr. souhvězdí 
Eridanus; Tajenka 2 I: Solmizační slabika; Římsky 49; Vojenský odvod (zast.); Odlišní 
(slovensky); Ohledně; Pochoutka J: Náš režisér (Miroslav); Zpráchnivělé dřevo; Nyní 
(nář.); Ochutit solí K: Něm. nový; Jméno herce Montanda; Předložka s 2. pádem; 
Rachmaninovova opera; Mihnutí; Anglická míra L: Alena domácky; Název písmene 
e; Nebo; Fr. řeka; Nášlapná nálož M: Román S. Kinga; Ženské jméno (24.12); Angl. 
hrabě; Římsky 3; Měkká hudební tónina; Oděv; Gigabite N: Symetrála; Spojka 
odporovací; SPZ Ústí nad Labem; Zkr. býv. krajského národního výboru; Zkr. 
Věda a technika mládeži; Sek; Angl. taxi O: Zkr. býv. místního národního výboru; 
Ukradené; Nyní; Český film (1996); Stovky; Žabí citoslovce; Stropy
SVISLE

1: Náš architekt; Angl. kadit; Inic. básníka Neumanna; Hmotná částice 2: Oblečení; 
Angl. také; Dravý pták; Organizace spojených národů 3: Hlavní město Toga; Město 
v Tyrolsku; Pochodně; Akademie věd 4: Starořímský  pozdrav; Pelichati; Spojka 
podřadící; Směnečný ručitel 5: Včelí společenství; Soupeři; Indonés. atol 6: Zn. 
ruthenia; Mravní čistoty; Druh sýra; Letmé dotyky míče; Evropský parlament  
7: Domácky Alena; Australský pštros; Zkouška vědomostí; Člen skautské organizace 
8: Sekáč; Znak rodu; Římský krutovládce; Mládě orla 9: Angl. ucho; Ostrov 
v Šalamounových ostrovech; Kladná elektroda; Plavidlo 10: Šikmá; Turecký mys; 
SPZ Turnova; Kovový prvek 11: Rov; Zkr. naší měny; Sloven. Irové; Řím. číslicemi 
550; Něm. jedna 12: Místo toho; Puls; Delfín z povodí Amazonky; Domácky Bivoj  
13: Něm. babička; Strom – čeleď růžovité; Písmeno i; Městská veterinární správa 
14: Sál; Rozpočtový informační systém  (zkr.); Název hlásky s; Český zpěvák  
15: Angl. ven; Liberecké výstavní trhy (zkr.); Rovněž; Želízko na kadeření vlasů 
16: Iniciály Ricci; Obchod pro kutily; Fr. návrhář oděvů; Zmýlená; Kód Tokelau  
17: Pokrm (dětsky); Dílo A. Heyduka (1900); Sešitý spoj 18: To i ono (zřídka); Jméno 
Labudy; Otec (knižně); Dav 19: Druh papouška; Černoch (hanlivě); Zamlžovat; 
Počítačová tomografie 20: Střešní svod; Herec pražské Y (Marek); Angl. lev; Kelt 
21: Nasyceni; Hrdinka Tomb Rider; Stanice technické kontroly; Švéd .skupina

Vyluštěné křížovky vhazujte, prosím, do schránky spolku  
Moderní Dobřejovice na adrese: 
Košumberk 24 v Dobřejovicích do 15. července 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: Abaky, Němejc, diriger,  Eri, Asent, Guye, Poop, Mils, Alu, Ndai, 
Ince, Inie

V končícím volebním období prokázali obyvatelé Dobřejovic osobní aktivitou, že jim na obci skutečně záleží. Bývalému ani současnému starostovi se 
tak nepodařilo prosadit, aby v obci byla Tajenka 1, Tajenka 2.

Výherci z minulého čísla: 
1. Pavel Buňata (poukaz 250 Kč), 2. Aleš Kotrbatý  
(poukaz 150 Kč), 3. Karel Štěpánek (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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