
Hawaii regattu letos 
ovládla „řeznice“ Simona
Šest kreativně pojatých 
plavidel se ucházelo 
o přízeň diváctva na 
letošní Havajské regatě 
v Dobřejovicích. Již čtvrtý 
ročník uspořádal pro 
sousedy spolek Moderní 
Dobřejovice.

„Klobásy, vuřty,“ ozýva-
lo se trhové vyvolává-
ní nad hladinou rybní-

ka Skalník z úst chvílemi blonďaté 
a chvílemi tmavovlasé kapitánky 
tematicky sladěného plavidla Řez-
nictví. Simona Miklušová sama 
na svém kreativně pojatém člunu 
a s věncem vuřtů kolem krku nebo-
jácně zdolala trať letošní Havajské 
regaty od mola pod vodním mos-
tem a zpět, střídajíc pohon pádlem 
a vlastníma rukama. Za svůj vý-
kon si od diváků vysloužila bouř-
livý potlesk a následně i prvenství 
v konkurenci pěti dalších nápadi-
tě stvořených a vyzdobených pla-
videl. Vítězná loď Řeznictví vznikla 
jen den před regatou a pracovala 
na ní celá rodina. „Připadám si ja-
ko Karel Gott po vystoupení,“ pro-
hlásila s humorem utrmácená sta-
tečná rybníkoplavkyně po zdolání 
soutěžní trasy.

Návštěvníci si mohli na dob-
řejovické neckyádě také zakoupit 
výbornou zmrzlinu, kterou na re-
gatu přivezl majitel dobřejovické 
Staročeské pekárny Milan Šinde-
lář, zkusit hasit z proudnice ne-
bo se povozit na motorové lodi 
ochotných hasičů ze Všestar. Hla-
dinu rybníka brázdili děti i dospě-
lí na takzvaných paddleboardech. 
„Na prkně se stojí a pádluje. Ten-
to sport vznikl na Havaji v 70. le-
tech. Jinak si s námi mohou ženy 
přijít zacvičit na Skalník každou 
středu jógu na paddleboardech,“ 

vysvětlila Martina Marmela Me-
líšková, která také v rámci pro-
gramu zapojila děti do veselého 
cvičení. 

Druhé místo udělili divá-
ci plavidlu kapitána Josefa Prou-
zy nazvanému Aurora, kterému 
se dokonce během plavby kou-
řilo z komína. Třetí místo získa-
la úžasná posádka Spáčů pod ve-
dením Tomáše Humaje. Uznání 
diváků si vysloužily i ostatní po-
sádky – Vojandy kapitánky Ivety 
Stehlíkové za pyrotechnický pr-
vek a ladnou plavbu či rodinný 
vor Líná petka nadnášený třemi 
stovkami PET lahví. 

Úvodník
Milí sousedé,
žhavé letní paprsky už nám ožeh-
ly tváře a vodní radovánky jsou 
v plném proudu. Vždyť jsme si ta-
ké veselé dovádění posádek roz-
todivných plavidel letošní Havaj-
ské regatty na rybníku Skalník 
pořádně užili, co říkáte. Přináší-
me vám k připomenutí příjemně 
strávených společných chvil foto-
galerii na páté straně.
V září nás čeká další ročník sou-
těže Burgerfest a já mám velkou 
radost, že vám mohu prozradit, 
že se nám podařilo zajistit účast 
jednoho známého a velmi zábav-
ného kulinářského mistra a her-
ce. Jméno zatím neprozradím, 
počkejte si na další číslo měsíč-
níku. 
V tomto čísle jsme připravili 
text o památných stromech. By-
ly svědky historie naší obce. Ja-
ké by to asi bylo mít možnost na-
hlédnout do jejich vzpomínek… 
Každopádně je dobré si jejich 
existenci připomínat, a přede-
vším se o ně starat. Proto jsme 
se ve spolku a ve spolupráci s na-
šimi kamarády v zastupitelstvu 
obce Martinem Sklenářem a Pav-
lou Mikuškovou rozhodli zajistit 
označení stromů kvalitními infor-
mačními tabulkami.
Na závěr mi dovolte poděko-
vat našim sousedům z ulice Nad 
Mlýnským rybníkem, kteří opra-
vili mostek přes zdejší potok. Je-
jich nezištná aktivita může být 
pro nás všechny inspirací. 
Milí sousedé, přeji vám opět pří-
jemné čtení a také luštění křížov-
ky. Výhercům té předešlé ze srd-
ce gratuluji. 
 

 Jolana Jozová 
předsedkyně spolku

Zvláštního ocenění organizá-
torů se dostalo skvělému trojlo-
dí pod vlajkou Kryštofa Kolum-
ba s udatnou dětskou posádkou 
i suchozemskými indiány. Děti 
divákům totiž kromě bezchybné 
plavby zahrály i příběh o dobytí 
Ameriky včetně uloupení zlatých 
cihliček nešťastným indiánům. 

V rámci regaty se také konal 
závod nazvaný Milošův triatlon. 
Závodníci si museli obléci ob-
ří Milošovy červené trenýrky, ve 
člunu odpádlovat po rybníku tra-
su kolem bójky a na břehu do se-
be kopnout panáka becherovky.

Pokračování na str. 5
www.modernidobrejovice.cz
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V Dobřejovicích jsou 
v současné době čtyři 
památné stromy. 
Jejich označení je ale 
v dezolátním stavu. Spolek 
Moderní Dobřejovice si 
zajištění jejich obnovy 
a doplnění informací 
vezme na starosti.

I naše obec má na svém území 
památné stromy, které jsou za-
psány na seznamu státem chrá-

něných stromů. Při jedné z pro-
cházek s našimi dětmi jsme se tedy 
vypravili po jejich stopách. 

Památné stromy v Dobřejovicích 
potřebují nové cedule 

Dobřejovická linda: Nejsilnější ve skupině stromů u hřiště parc. č. 
153/65, zapsán dne 25. 1. 1983 pod kódem 103631, podle měření v ro-
ce 2016 výška 15 m a obvod 401 cm 

Popis: Topol bílý (Populus alba), zvaný též topol linda nebo jen lin-
da, je opadavý strom z čeledi vrbovité, v ČR dosti rozšířený, především 
v údolích velkých řek.

Dobřejovický topol: V zahradě u č. p. 44 parc. č. 153/59, zapsán 
dne 25. 1. 1983 pod kódem 103630, podle měření v roce 2016 výška 
24 m a obvod 600 cm

Popis: Topol černý (Populus nigra) je listnatý opadavý strom z če-
ledi vrbovité (Salicaceae). Dorůstá výšky až kolem 30 metrů, dožívá se 
až několika staletí.

PAMÁTNÉ STROMY NAŠÍ OBCE

Bohužel jsme cestou zjisti-
li, že označení našich památných 
stromů je ve velmi špatném sta-
vu, zároveň neodpovídá platné 
legislativě a někde i zcela chybí. 
Proto spolek Moderní Dobřejovi-
ce nechal na své náklady vyrobit 
dřevěné stříšky nad cedule ozna-
čující tyto památné stromy a dopl-
nit informace k nim. Na následu-
jícím jednání zastupitelstva obce 
požádáme zastupitelstvo o nákup 
smaltovaných cedulí s malým 
státním znakem o rozměru 300 
x 300 mm a nápisem „Památný 
strom“ o rozměru 80 x 300 mm. 
Smaltované cedule mají velmi 
dlouhou životnost a jsou důstoj-

ným označením pro naše přírod-
ní bohatství. 

Následně pak necháme vyro-
bit na vlastní náklady popisy jed-
notlivých stromů na samostatné 
cedulky.

V současné době jsou v Dob-
řejovicích čtyři památné stromy, 
ale třeba ještě v roce 2005 jich mě-
la naše obec zapsáno celkem šest. 
Dva z nich, buk lesní v zahradě za 
nynější poštou a lípa u zvoničky, 
však podlehly svému stáří a pře-
devším povětrnostním vlivům. 

V následujícím textu si na-
še památné stromy s námi připo-
meňte. 

�� Váš spolek Moderní Dobřejovice

www.modernidobrejovice.cz
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Nový můstek přes potok

Dobřejovické kleny: skupina stromů v zahradě za nynější poštou 
na parc. č. 18/3 a 18/9, zapsány dne 25. 1. 1983 pod kódem 103633, 
rozměry nejsou v databázi uvedeny. 

Popis: Javor klen (Acer pseudoplatanus) je druh stromu z čeledi 
mýdelníkovité. Někdy bývá nazýván též javor horský.

Lípa u rasovny: U chaty č. p. 37, u bývalé rasovny, parc. č. 560/2, 
zapsán dne 25. 1. 1983 pod kódem 103590, podle měření v roce 2016 
výška 22 m a obvod 350 cm

Popis: Lípa malolistá, též lípa srdčitá (Tilia cordata) je statný strom 
z čeledi slézovitých.

STROMY, KTERÉ JIŽ ZMIZELY
Buk lesní: V zahradě za nynější poštou parc. č. 18/3, zapsán dne 

25. 1. 1983 pod kódem 105093, podle posledního měření výška 20 m 
a obvod 264 cm. Na podzim roku 2004 došlo k jeho vyvrácení vlivem sil-
ného větru a následnému odstranění, dne 20. 5. 2015 oficiálně zanikl.

Popis: Buk lesní (Fagus sylvatica) je statný opadavý listnatý strom 
se štíhlým kmenem a pravidelnou vejčitou korunou, který může dorůs-
tat výšky i přes 45 metrů. Jeho přirozený areál zahrnuje většinu Evropy, 
od jižní Itálie po Švédsko a od Portugalska po Turecko.

Lípa u zvoničky: U zvoničky z r. 1879 proti č. p. 14 parc. č. 595/16, 
zapsán dne 25. 1. 1983 pod kódem 103632, podle posledního měření 
výška 18 m a obvod 270 cm. Dne 18. 9. 2015 v 19:45 došlo k rozlomení 
kmene a jeho zalomení ve výšce zhruba 1m nad zemí vlivem silného vě-
tru, dne 7. 11. 2015 oficiálně zanikl.

Popis: Lípa malolistá, též lípa srdčitá (Tilia cordata) je statný strom 
z čeledi slézovitých.

T aké jste si všimli krásného 
nového mostku přes potok 
za domy v ulici Nad Mlýn-

ským rybníkem? Vybudovali si ho 
sami obyvatelé této ulice. Nahra-
dil původní provizorní lávku ze 
dvou trámů, po které se jen obtíž-
ně přecházelo a byla již ve velmi 
špatném stavu. 

Nyní je možné po mostku bez 
potíží přejít i s kočárkem nebo 
přejet na kole. Bezpečně se tak 
dostanete z Čestlické ulice na ces-
tu vedoucí k Mlýnskému rybníku 
okolo cvičiště pro psy. Děkujeme 
všem, kteří se na výstavbě mostku 
podíleli. Velmi si vážíme jejich na-
sazení a zájmu o vlastní okolí. �

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

Narodila jsem se v Praze. 
V 80. letech moji rodiče zatouži-
li po zahradě, kam by mohli ob-
čas zajet, a objevili sad v Dob-
řejovicích, v místě, kde byl klid, 
lesík, rybník, ale zároveň kousek 

do Prahy. Stavět jsme se rozhod-
li až mnohem později a trvale žiji 
v Dobřejovicích od roku 2007. V té 
době jsem velmi oceňovala práci 
paní starostky Žilikové a líbilo se 
mi, jak o obec pečovala. Ve chvíli, 
kdy jsem se rozhodla se zde natr-
valo usadit, jsem měla malou dce-
ru a postrádala jsem hřiště nebo 
jiný bezpečný prostor pro děti. 
A také místo, kde by se mohly dě-

OTÁZKA PRO…  
Ilonu Reimannovou

ILONA REIMANNOVÁ (52)
V Dobřejovicích bydlím od roku 2007, mám jednu dospělou dceru, 
na jaře letošního roku jsem se stala hrdou babičkou. Vystudovala 
jsem akademické gymnázium a na UJAK absolvovala obor vzdělává-
ní dospělých. Deset let jsem pracovala jako lektorka se zaměřením na 
prodejní dovednosti a zákaznický servis, několik let jako manažerka 
projektů v jedné z největších tanečních škol v České republice. Posled-
ních 6 let pracuji v maloobchodním řetězci jako manažerka provozu. 
Rekreačně sportuji, zajímá mě hudba a bytový design. 

Páni kluci aneb Letní 
kino v Dobřejovicích

Stylově, tedy rodinným dob-
rodružným filmem Páni klu-
ci, zahájila kulturní komise 

s finanční podporou obce filmové 
prázdniny v Dobřejovicích. Kul-
tovní český snímek si v letním ki-
ně vychutnalo přibližně 120 di-
váků všech věkových kategoriích 
z Dobřejovic i ze sousedních ob-
cí. Každý si našel své místo na sle-
dování filmu – někdo na tribuně, 
jiný ze svého osobního zahradní-
ho křesílka, většina diváků si ale 
udělala pohodlí na dekách přímo 

D O B RÁ Z P RÁVA

Co byste chtěli v Dobřejovicích vy-
lepšit, změnit nebo vybudovat? 
Napište nám své nápady a postře-
hy. Kdykoliv. Můžete na mailovou 

N A P I Š T E  N Á M

ti i maminky scházet a seznamo-
vat se. Něco málo suplovala ma-
teřská škola. Ale spolkové akce, 
jak je můžeme zažívat v současné 
době, tu nebyly. To je určitě dnes 
mnohem lepší. Na druhou stranu 
si nemyslím, že Spolkový dům byl 
tím správným řešením. Možná, 
kdyby měla obec nějakou jasnou 
a koncepční vizi rozvoje, našlo by 
se jiné, levnější a efektivnější ře-
šení.

Co vidím jako velký problém, 
jsou chodníky. Vždy, když se v ob-
ci někam vydáte, dříve či později 
skončíte na hlavní silnici bez mož-
nosti bezpečně se pohybovat ne-

bo přejít. Stačí, když se rozhléd-
nete po návsi – kam vede přechod, 
jak se dostanete bezpečně na au-
tobusovou zastávku atd. Něco se 
vyřeší kruhovým objezdem, ale 
určitě je celá řada dalších nebez-
pečných míst, která by zasloužila 
pozornost. Stejné je to s cyklostez-
kou. Máme jí kousek mezi Průho-
nicemi a Dobřejovicemi, ale na nic 
nenavazuje. Doufejme, že povede-
ná stezka kolem rybníka Skalník je 
první vlaštovkou. Moc by se mi lí-
bilo bydlet v obci, kde se dá bez-
pečně pohybovat a aktivně trávit 
volný čas v příjemném a kultivova-
ném veřejném prostoru. �

před plátnem. „Vyšlo nám krásné 
počasí, a tak musel pan Petr Bu-
ňata s projekcí počkat až na západ 
slunce. Letní kino mělo úžasnou 
atmosféru, kterou ještě, pře-
devším mezi mladou a nejmen-
ší generací, podpořil popcorn 
nabízený návštěvníkům,“ říká 
s úsměvem předsedkyně kulturní 
komise Pavla Mikušková. 

Nestihli jste letní kino na za-
hájení prázdnin? Kulturní komi-
se přislíbila, že se můžete těšit na 
promítání u příležitosti zakončení 
prázdnin. „Pokud vše klapne, se-
jdeme se na hřišti 24. srpna u no-
vé české pohádky Zdeňka Trošky 
Čertoviny. Těšíme se na vás,“ zve 
Pavla Mikušková. �

Dobřejovické noviny vydává: Moderní Dobřejovice, z.s.,  
Na Návsi 26, 251 01 Dobřejovice, IČO: 03988881.  
Evidenční číslo MK ČR: E 23111, periodicita: 12x ročně.  
Místo vydání: Dobřejovice. Náklad: 400 ks. Tisk: Svépomocně.  
Adresa pro zasílání příspěvků: Vhazujte do schránky na adrese 
Košumberk 24, Dobřejovice.  
Datum vydání: 27. 7. 2018

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. �

www.modernidobrejovice.cz
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Hawaii regatta 2018 

První domácí 
koncert vážné 
hudby 

Poslední červnový pátek byl 
v Dobřejovicích nejen po-
sledním školním dnem před 

letními prázdninami, ale také 
premiérovým dnem zajímavého 
kulturního setkání. V podvečer 
uspořádala rodina Látových na 
svém statku vůbec první koncert 
vážné hudby v Dobřejovicích. Byl 
součástí projektu s názvem „Váž-
ný zájem – domácí koncerty vážné 
hudby“, jenž má za cíl podpořit 
zájem veřejnosti o vážnou hudbu 

D O B RÁ Z P RÁVA
a spojovat lidi, kteří by se jinak 
nepotkali. Výjimečný zážitek při-
neslo hudební těleso mladých ta-
lentovaných hudebníků s názvem 
Quasi trio. V průběhu devadesáti-
minutového koncertu představi-
lo skladby skladatelů A. Dvořáka,  
J. Haydna, R. Gliera a dalších. 
Hostitelé se postarali o příjem-
nou atmosféru s pohoštěním 
i o velmi přátelské setkání se sou-
sedy z naší obce. Koncert zhléd-
lo více než 40 lidí a podle bezpro-
středních ohlasů se akce opravdu 
líbila. Velice děkujeme za příjem-
ní kulturní a společenský zážitek. 
Podle příslibu organizátora se 
prý už můžeme těšit na další kon-
cert, který se uskuteční po letních 
prázdninách. �

https://modernidobrejovice.rajce.idnes.cz 
ve složce Hawaii Regatta 2018.

Dokončení ze str. 1
Organizátory Milošova triat-

lonu inspirovala nejen pověst-
ná prezidentská letní fotografie 
z rybníka na Vysočině. „Odměni-
li jsme všech šest statečných dět-
ských účastníků. Třetí místo me-
zi dospělými vybojovala Kristýna 
Zemanová, odměnu za druhou 
příčku si odnesl Josef Lát star-
ší a první místo vybojoval časem 
těsně nad jednu minutu Jarda Vít. 
S tím jsme také na závěr provedli 
symbolický akt – již podruhé by-

ly spáleny Milošovy trenýrky,“ ří-
ká s humorem sobě vlastním Mar-
tin Sklenář, kterého na přátelský 
triatlonový „souboj“ odvážně vy-
zvala sama starostka města Jese-
nice Radka Vladyková. „Velké po-
děkování patří všem obětavým 
lidem, kteří se na organizaci Ha-
vajské regaty podíleli, všem spon-
zorům a také těm, kteří na regatu 
přišli a vytvořili tu úžasnou atmo-
sféru,“ dodal jeden z organizáto-
rů akce Ladislav Bezouška. 

Houpavé havajské rytmy ve-
čer vystřídala živá kapela V pan-
toflích, která až do noci i přes ne-
přízeň počasí bavila dobřejovické 
sousedy písničkami všeho žán-
ru. „Spolek Moderní Dobřejovice 
jsme dali dohromady proto, aby-
chom lidem dělali radost, aby-
chom vytvářeli příležitosti pro 
společensko-kulturní setkává-
ní dobřejovických sousedů a aby 
i děti měly nějaké vyžití. Snad 
se nám to daří,“ říká s úsměvem 

předsedkyně spolku Jolana Jozo-
vá, která zároveň všechny přítom-
né pozvala na další akci spolku – 
Dobřejovický Burgerfest, který se 
uskuteční v sobotu 15. 9. 2018. �

www.modernidobrejovice.cz
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Autor vtipů: kreslíř Štefan Bíže

Farmapark 
Soběhrdy i koncerty 
či pohádkový 
muzikál

Jen 23 minut jízdy od Dobřejo-
vic můžete zažít den souznění 
s přírodou. Pro milovníky zví-

řat z celého světa vybudovali v So-
běhrdech v malebném údolí na 
rozloze 250 000 m2 farmapark. Je-
ho zakladatelé slibují „zcela jiný 
svět, který vás uchvátí“. V přímém 
kontaktu se kolem návštěvní-
ků procházejí velbloudi, klokani, 
pštrosi, buvoli, lamy, prasátka, 
vysokohorské krávy a dalších sko-
ro 250 zvířat, která si mohou po-
hladit. Jeden z hlavních cílů Far-
maparku je, aby rodiče vzali své 
děti na čerstvý vzduch a ukázali 
jim, jak se kdysi žilo bez moder-
ních technologií. Během dne se 
můžete stavit u ohniště, opéct si 
buřty, udělat si piknik v trávě, po-
sedět v houpacích sítích u rybní-
ka, odpočinout si na plovoucích 

T I P  N A VÝL E T molech nebo na opalovacích lou-
kách. Otevřeno mají od úterý do 
neděle od 10:00 do 18:00. Jediné, 
na co je nutné se připravit, je vyš-
ší vstupné, rodinné je 790 korun

A když si výlet naplánujete, 
můžete se na zpáteční cestě sta-
vit v Benešově na některé z let-
ních kulturních akcí. Město pořá-
dá například sérii prázdninových 
venkovních koncertů pod názvem 
Benešov City Live. Například  
1. srpna zahraje reggae He Band 
od 20:00 přímo na Masaryko-
vě náměstí, o den později ve 
stejný čas a na stejném místě  
Robbie Williams Revival a 3. srp-
na pak známá česká kapela Yo 
Yo Band. Nabídku letních kultur-
ních akcí v Benešově a okolí na-
jdete na stránkách města. Nevy-
nechte například 4. až 5. srpna 
Slavnost ovocných knedlíků na 
zámku Konopiště nebo 11. srp-
na v Přírodním divadle Konopiš-
tě od 12:00 Kryštof Kemp 2018, 
kde vystoupí kapely Pokáč, Nebe, 
No Name i Petr Janda. Akce vyvr-
cholí tradičně koncertem skupi-
ny Kryštof od 17:45. Čtvrtý letošní 
farmářský trh se letos na bene-

šovském Masarykově náměstí ko-
ná 18. srpna od 8:00 do 12:00.  
Ve stejný den vystoupí v rámci Pa-
ráda fest Frekvence 1 v  Přírod-
ním divadle Konopiště na dvou 
pódiích od 12:30 řada českých 
a slovenských hvězd, například 
Abraxas, Helena Zeťová, Miro 
Žbirka, kapela Rybičky 48, Anna 
K či skupina Chinaski. 

Příjemný rodinný den může-
te na Masarykově náměstí v Be-
nešově strávit 19. srpna, od 9:00 
do 12:00 se tu koná Posvícen-
ský trh, v jehož rámci mohou dě-
ti zhlédnout od 10:45 divadelní 

představení Vodníkova Hanička. 
Den zakončí večerní letní kino 
přímo na náměstí, od 20:30 se 
bude promítat legendární český 
film Vesničko má středisková. 

Zajímavým zážitkem jistě bu-
de uvedení výpravného muziká-
lu Alenka v zemi zázraků volně 
inspirovaného knihami Alenčina 
dobrodružství v říši divů a Alenka 
v říši za zrcadlem světově proslu-
lého anglického spisovatele Lewise 
Carrolla. Herci divadla Hybernia di-
váky vtáhnou do fantaskního světa 
bláznivého Kloboučníka 24. srpna 
od 21:00 v divadle na Konopišti. �
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Bezpečné Břežany

Tramvaj či metro 
do Jesenice ve 
strategickém plánu 
rozvoje kraje

Dolní Břežany zahájily pro-
jekt, jehož cílem je zajistit 
bezpečnější provoz a po-

hyb chodců na zdejších komu-
nikacích. První etapa plánu pro 
Bezpečné Dolní Břežany se zamě-
řila na ulice Ke Zvoli a Lhotecká. 
Při jízdě těmito komunikacemi se 
tu tak řidiči setkají s novými dě-
licími ostrůvky s integrovanými 
přechody pro chodce. V proble-
matických úsecích obec zatrubni-
la odvodňovací příkopy a rozšíři-
la vozovku. Lhotecká získala nový 
asfaltový povrch. „Opatření jsou 
kompromisem mezi zájmy silničá-
řů, dopraváků, chodců a provozo-
vatelů veřejné dopravy a věříme, 
že budou plnit svůj účel. Výborné 
je, že se nám podařilo s krajským 
úřadem zkoordinovat a do realiza-
ce zahrnout i potřebná vodohos-
podářská opatření, na kterých se 
obec finančně podílela částkou 
1,1 mil. Kč,“ sdělil Věslav Micha-
lik, starosta obce Dolní Břežany. 
Celkové náklady projektu dosáhly 
výše 6,9 milionu korun z rozpočtu 
kraje. �

Středočeští zastupitelé odsou-
hlasili na konci června dopl-
nění záměru kolejového pro-

pojení Depa Písnice, kde má končit 
zamýšlená linka D pražského me-
tra, přes Vestec s Jesenicí u Prahy 
do Zásad územního rozvoje Stře-
dočeského kraje. Cílem aktualiza-
ce je dokumentačně usadit stavbu 
do území a tím ji zajistit. Usnadní 
se tak investiční příprava této tolik 
očekávané tramvajové trati. Pláno-

Z P RÁVA O D S O U S E DŮ

Z P RÁVA O D S O U S E DŮ

AKCE
Akce od 1. 8. do 31. 8.2018 
nebo do vyprodání zásob.
Foto je pouze ilustrační.

39,90 Kč

Dámský a pánský 
deodorant Fa  
různé druhy

69 KčÍ

vaná trať kopíruje silniční tah, kte-
rý je dopravně velmi vytížený, a má 
ulehčit cestování lidem, kteří těmi-
to směry denně jezdí. 

V první fázi stavby metra D 
má vzniknout úsek Pankrác – Ol-
brachtova. Následně bude stav-
ba prodloužena do plánované 
zastávky Nové Dvory a pak do ko-
nečné Depo Písnice. Vedle úseku 
z Pankráce do Písnice má vést me-
tro D také z Pankráce na Náměs-
tí Míru. O stavbě této části se za-
tím nerozhoduje. Na nové lince 
budou jezdit vlaky bez řidiče. Me-
tro D z Písnice na Náměstí Míru 
vyjde podle odhadů na 50 mili-
ard korun.

„Kolejové propojení je uva-
žováno ve dvou variantách, a to 
prostřednictvím prodloužení me-

tra D anebo vybudování tramvajo-
vé trati z Depa Písnice. Realizace 
tramvajové trati je pak podmíně-
na napojením na pražskou tram-
vajovou síť, kterou případně za-
jistí magistrát hl. města Prahy 
prostřednictvím dopravního pod-
niku,“ upřesnil radní pro oblast 

dopravy František Petrtýl. Nákla-
dy by se měly pohybovat v řádech 
několika miliard korun. Zařaze-
ní kolejového propojení do stra-
tegické územně plánovací doku-
mentace navrhla krajská správa 
a údržba silnic, která je investo-
rem záměru. �
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VODOROVNĚ
A: Plody; Davidova zbraň; Druh papriky; Akademie věd; Automatické systémy řízení 
(zkr.) B: Tělovýchovná jednota; Součást nervové soustavy; Anglicky jiskra; Knokaut; 
Virginia Council Private Education C: Zn. Einsteinia; Osmiveslice (slang.);  Umíněný 
zápor; Sovětská tajná policie; Pouťová atrakce D: Etanol; Mezinár.sdružení letecké 
dopravy; Něm. východ; Popěvek; Násilníci E: Konečník; Úloha (div.); Tuřímská továrna; 
Plod dubu; Árie (angl.) F: Část pánského obleku; Textilní rostlina; Čarodějova země 
(L. F. Baum); Antický bajkář; Státní informační systém (zkratka); Stanice technické 
kontroly G: Kazašská trojskokanka; Pruh (slang.); Jméno spisovatele Pounda; Část 
spalovacího motoru H: Tajenka 1 I: Pokolení; Biblická postava z Ježíšova rodokmenu; 
Angl. nebo; Jméno herečky Janouškové; Čidla zraku; Zkr. dopravního podniku; Přítok 
Dunaje J: Puchýřek v ústech; Oborová zdravotní pojišťovna; Lihovina z rýže; Šíje; 
Angl. také; Zn. astatu K: Fitcentra (slang.); Znak rodu; Platidlo EU; Bájný pták; Orgán 
pečující o děti (zkr.) L: Dívčí jméno (20. 1.); Hrdinka počítačových her; Otec; Dcera 
Lábanova (hebrej. mytol.); Co dělá tetřev při námluvách M: Tmel; Epochy; Fr. lyžařský 
rezort; Nejslavnější z Rožmberků; Kosatec; Obruba obrazu N: Latinsky vzduch; 
Plošná míra; Středověký nájezdník; Fašizující polit. skupina v pomnichovské ČR; Řec. 
mravokárce; Africký slon. 

SVISLE
1: Hýkavý sudokopytník; Starořímský (latinský) pozdrav; Obchod s časopisy  
2: Patřící vosám; Náklonnost k mrtvolám 3: Mastná skvrna na polévce;  
Tajenka 2; Právě tak; SPZ Třebíč 4: Něco; Šlápota; Trudovitost 5: Jméno režiséra 
Klose; Upozornění; Švýcarská řeka 6: Inic. Nárožného; Korálový ostrov; Satan; Iniciály 
Reniéra 7: Portugalsky král; Český malíř (Mikoláš,1852–1913); Tajenka 3 8: Řeka ve 
Florencii; Něm.kachna; Zn. Radia; Hospodářský dobytek 9: Hospodářský zástupce 
vysoké školy; Něm. ano; Zn. rhenia; Druh papouška 10: Česká bývalá politická 
strana; Román S. Kinga; Zloba; Zámezí; Zn. stroncia 11: Výzva; Zvratné zájmeno; 
Maxipes; Partnerka býka 12: Sebranka; Předložka; Angl. dub; Otto španělsky  
13: Irská republikánská armáda; Autorský arch; Foneticky Osbourne; Sloven. jak 
14: Inic. Krásnohorské; Zkr. Dánského královského divadla; Ven; Jak mnoho?  
15: Puškvorec; Letňanský podnik; Tuk na pečení 16: Struma; Herecké pracoviště; 
Alergenová imunoterapie (zkr.) 17: Bodavý hmyz; Cucat; Citosl. ticho!; Angl. tak 
18: Herci (angl.); Rumun. měna; Podpěry 19: Záložna; Druh rodinného domu  
20: Hovory; Důraz; Oslovení ženské osoby.

Vyluštěné křížovky vhazujte, prosím, do schránky spolku  
Moderní Dobřejovice na adrese: 
Košumberk 24 v Dobřejovicích do 22. srpna 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: Oz, Ektova, Aza, Inn, Vars, KGL

Přestože Dobřejovice leží v blízkosti Průhonického parku a mimo hlavní dopravní tepny, Tajenka 1, 2, 3.

Výherci z minulého čísla: 
1. Jaroslav Adamec (poukaz 250 Kč), 2. Hana Maxová 
(poukaz 150 Kč), 3. Martina Kropáčková (poukaz 100 Kč). Jsme velmi rádi, že každým vydáním DN významně narůstá počet 

luštitelů. Děkujeme.

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

"
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