
Dálnice D3 sice ještě nestojí, zato máte 
možnost projet její trasu na kole. Můžete ocenit 
kouzelnou krajinu dolního Posázaví a sami si 
udělat názor na to, zda je správné ji navždy 
změnit v poloindustriální oblast typickou pro 
okolí dálnic. Pamatujme, že dokud dálnice 
fyzicky nestojí, je vždycky možné požadovat po 
politicích jiné řešení. V případě D3 je investorem 
stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic, 
trasu schvaluje zastupitelstvo Středočeského 
kraje v územním plánu.

Jméno

Čas ve Václavicích

Vaším úkolem je v sobotu 2. června mezi 14:00 a 16:00 hodinou získat do 
tohoto řidičského průkazu co nejvíc razítek z trasy plánované D3 či jejího 
blízkého okolí a pak s nimi co nejdřív dojet do cíle na hřišti ve Václavicích. 
Pokud chcete soutěžit o Pohár, musíte přijet do 16:30 – pak se pořadí uzavře. 
Na pořadí projetí míst nezáleží, můžete začít kdekoliv. Pokud bude více 
cyklistů mít stejný počet razítek, rozhoduje čas návratu do Václavic. Zde je 
jedna možnost – maximalistická: 
Začínáme v Jílovém u Prahy u Svatováclavských lázní stanoviště č.1. Jílové je 
královské horní město, proslavené nejen těžbou zlata, ale i malebnou krajinu, 
pro niž okolí města vyhledávali malíři (například O. Bubeníček) i staří trempové. 
Pokračujeme přes Studené dolů k Sázavě, pak proti proudu řeky až k mostu 
v Kamenném přívozu. Zde Sázavu překročíme a pokračujeme do Hostěradic, 
kde před hospodou u Brožků je stanoviště č. 2 a samozřejmě možnost 
občerstvení. Hostěradice jsou nejstarší osadou v okolí, právě jim patřil přívoz 
a pak brod přes Sázavu. Z Hostěradic lze pokračovat polní cestou k rybníku 
Moštěňák, a dál po silnici na Lešany, kde žil František Hrubín a místní poutě ho 
inspirovaly k slavné Romanci pro Křídlovku. U obchodu najdeme stanoviště č. 
3. Pak do toho musíme pořádně šlápnout na Břežany, dále se přes Netvořice 
a Dunavice dostáváme do Neveklova a přes ves Mstětice až do Maršovic. 
Tady je před hospodou U Ladiče stanoviště č. 5. To se nám vyplatí, protože 
zde dostaneme Jižanskou prémii – dvě razítka najednou. Maršovice jsou 
dokonce městys s krásným barokním kostelem. Dál se vracíme přes Zahrádku 
a Tvoršovice do Tismi, obce z roku 1325 s mimořádně krásným okolím, kde 
je před obecním úřadem stanoviště č. 4. Odtud se přes Přibyšice a Vatěkov 
dostáváme do Václavic.
To je maximální varianta pro opravdové vytrvalce. Doporučujeme také 
příjemné „třírazítkové“ varianty. Severní Jílové – Hostěradice – Lešany a přes 
Netvořice zpět do Václavic, nebo jižní Maršovice – Tisem – Václavice. 
V tomto případě platí víc než kdy jindy, že důležité není vyhrát, ale zúčastnit 
se. Každý, kdo přijede do Václavic s alespoň dvěma razítky, dostane malý 
dárek. 
Všichni cyklisté se akce zúčastní na vlastní nebezpečí. Připomínáme, že na 
silnicích jsou běžnými účastníky silničního provozu a musí dodržovat dopravní 
předpisy. Buďte opatrní a noste cyklistické helmy!

Šťastnou cestu!

Jílové Svatováclavské lázně

Hostěradice před hospodou u Brožků

Lešany před obchodem

Tisem před OÚ

Maršovice před hospodou /Jižanská prémie

Pohár starosty Václavic 2. června 2007
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