
20.5. Pá     17 a 19.30 hod.              USA
JEHO FOTR, TO JE LOTR     65 Kč
21.5. So     17 a 19.30 hod.                ČR
22.5. Ne    17 a 19.30 hod.         
KREV ZMIZELÉHO             70 Kč
27.5. Pá    17 a 19.30 hod.         GB/ŠPA
HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA           
                                                60 Kč
28.5. So      17 a 19.30 hod.      USA/JAP
NENÁVIST                             60 Kč   
29.5. Ne     17 a 19.30 hod.       ČR
KOUSEK NEBE                       70 Kč
3.6. Pá       17 a 19.30 hod.     USA
TEAM AMERICA: 
SVĚTOVEJ POLICAJT             60 Kč
4.6. So      16 a 19 hod                     USA
MILLION DOLLAR BABY       70 Kč
5.6. Ne     17 a 19.30 hod.                USA
HRA NA SCHOVÁVANOU   60 Kč
10.6. Pá    17 a 19.30 hod.         GB/USA
HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ     60 Kč
11.6. So    17 a 19.30 hod.            SV/ČR               
ZOSTANE TO MEDZI NAMI   65 Kč            
12.6. Ne   17 a 19.30 hod.                 ČR   
SKŘÍTEK                                65 Kč

20.5. Pá     17 a 19.30 hod.              USA

22.5. SMOLÍČEK
29.5. SAMETKA
5.6.   PANE, K PRINCEZNÁM SE
         NEČUCHÁ
12.6. PASÁČEK VEPŘŮ

   Bylo nebylo jedno království. Vlastně 
stále ještě je. Leží za devaterými silnicemi 
a za devaterými hypermarkety. A ke vše-
mu jen kousek za Prahou. Znáte jej určitě 
z mnohých fi lmových pohádek. Navíc se 
do něj dostanete snadno autem nebo au-
tobusem, ale my si cestu zpestříme malým 
výletem. Pojedeme proto metrem trasy 
„C“ na poslední stanici „Háje“. Tam po 

lávce pro pěší přejdeme silnici a hned pod 
ní je zastávka autobusů MHD. Vyčkáme 
na příjezd linky číslo 154 (intervaly jsou 
poměrně krátké) směr Skalka. Spoj vbrz-
ku opustí Jižní Město a vydá se jakoby na 
Uhříněves, leč z výpadové silnice odbočí 
vlevo mezi rodinné domky v Petrovicích 
a sjede silnicí do dolíku, aby pak po pár 
zatáčkách vyjel do novější části městské 
části. Vystoupíme na stanici „Morseova“ 
a vykročíme ulicí Bellovou zpět proti 
směru, kterým jsem přijeli. Na levé straně 
serpentiny pod areálem školy stojí menší 
kostel a za ním budova barokního zámku 
obklopena zahradou. Počátky obou pamá-
tek sahají do 14. století. Zámek byl zbudo-
ván na místě dřívější gotické tvrze a v 18. 
století získal barokní podobu. Je zchátralý 
včetně okolního pozemku a veřejnosti 
nepřístupný. Hezký kostel sv. Jakuba 
Většího po barokní úpravě byl v 19. století 
regotizován. Ten bývá veřejnosti otevřen 
alespoň v době konání bohoslužeb. Od 
kostela sejdeme ulicí ještě kousek níže 
a u pumpy na vodu objevíme v zatáčce 
červenou turistickou značku, po níž pak 
pokračujeme vlevo do Grammovy ulice 
a do pěší zóny (0,5 km). Zde rodinná 
zástavba ustupuje a zámková dlažba se u 
ragbyového hřiště mění na panelku. Vpra-
vo před hřištěm, kde roste lebeda, stával 
Podzámecký mlýn. Rozsáhlý objekt na 
levé straně býval pivovarem. Za ním na 
stráni prosvítá mezi stromy rozpadající se 
zámecké hospodářství. Záhy přicházíme 
k vodnímu toku - Botiči, který k nám teče 
volně v ústrety. Budeme se s ním setkávat 

na dnešní procházce poměrně často. Po-
dejdeme silnici a kráčíme již pěšinou po 
břehu potoka, jenž čím dále tím více od 
centra Prahy nabývá přírodnějšího rázu. 
Využívají toho ke svému životu vodomil-
ní živočichové. Při troše štěstí můžeme 

uvidět například i 
ledňáčka. Za čistič-
kou vod přejdeme po 
můstku na druhou 
stranu Botiče a sta-
neme u rozcestníku 
Dobrá Voda (1 km). 
Kdysi tady klapotal 
mlýn, který v roce 
1929 posloužil fi lma-
řům k natočení Jirás-
kovy Lucerny. Odtud 
postupujeme stále po 
červené značce mířící 
do Křeslic. V obci 
zmiňované k roku 
1324 se dáme vlevo 
přes most (1 km) a 
hned za ním vpravo 

do ulice Nad Mostem. S posledními křes-
lickými domky opouštíme hlavní město. 
Červená značka vede částí přírodního 
parku Botič – Milíčov, chvíli lesíkem a 
pak lužním úsekem. Botič v těchto mís-
tech vytváří oblé meandry. Ke konci 
louky přes potok vpravo stával barokní 
Koníčkův mlýn. Jeho zbývající objekty 
mají klasicistní podobu. Na úplném konci 
louky vlevo míjíme plot ohraničující úze-
mí dendrologické zahrady. Přes vzrostlé 
stromy a keře není do ní dobře vidět. 
Z druhé strany, od tenisových kurtů, je 
slyšet hluk motorových vozidel linoucí se 
z „brněnské“ dálnice. My se stočíme ko-
lem restaurace „Chalupa“ a všimneme si 
upravených božích muk. Potom projdeme 
tunýlkem pod dálnicí, abychom se ocitli 
opět v příjemném háji. Vůkol roste roz-
todivné kvítí. Asi je vhodné míti s sebou 
atlas rostlin, nehledě k tomu, co nás ještě 
čeká. Hájem, který se na okamžik dotkne 
nové výstavby, dospějeme posléze do star-
ší části Průhonic. Jsme v ulici „U Botiče“ 
a před námi se objevuje věž zámku. U 
hlavní silnice (3,5 km) se rozloučíme 
s červenou značkou, jež uhýbá doprava. 
Naše kroky směrují vlevo na Květnové ná-
městí. Zde si můžeme v obchůdku na prv-
ním rohu zakoupit občerstvení a posadit 
se na některou z laviček. Letmo si odpo-
čineme, do pěnišníkova království chybí 
pár metrů. Už zbývá jen přejít parkoviště, 
u brány zaplatit vstupní poplatek (dospělí 
40 Kč, děti polovic) a jsme tam. Ohrome-
ním se nám náhle až zatají dech - nevítají 
nás totiž žádní lokajové v livrejích, nýbrž 

se nám odevšad místo nich uklánějí nád-
herné květy rozkvetlých rostlin. Na území 
království nepotkáme žádné dvorní dámy 
s úzkými pasy, místo nich se nám naskýtá 
pohled na něžné tvary pestrobarevných 
skalniček, nespatříme ani žádné rytíře, 
místo nich se střetneme s rozložitými 
duby. Je to vskutku zvláštní království. 
Ale krále přesto nalezneme! Nebojte, ani 
to není nic složitého. Pěnišník totiž vládne 
svému panství absolutně. Království je 
prostoupeno množstvím jeho podob. Ať 
se podíváme, kam se podíváme, všude je. 
Pěnišník – rododendron, zdejší král. Pě-
nišník je český název pro v průhonickém 
parku dominantní rostlinu. Park nechal 
od roku 1885 budovat v údolí Botiče Dr. 
Arnošt Emanuel hrabě Sylva – Taroucca, 
z jehož podnětu byl taktéž rekonstruován 
zámecký komplex. Původně zde stávala 
od poloviny 13. století středověká tvrz a 
ještě starší románský kostelík Narození 
Panny Marie z 12. století. Ten sice prošel 
několika úpravami, ale přesto se z něho 
dochovaly věž a loď, v mladším pres-
bytáři vzácné fresky z doby kolem roku 
1325. Tvrz, posléze hrad, vzala zasvé při 
výstavbě renesančního 
zámku v 16. století, jenž 
po empírové peripetii 
získal současnou novore-
nesanční podobu v letech 
1889 – 1894. Dnes je síd-
lem AVČR – Botanického 
ústavu. U zámku začíná 
procházka parkem, který 
má rozlohu zhruba 250 
ha. Nejprve sejdeme po 
schodech k jednomu 
z několika rybníků a pak 
již chodíme areálem sem 
a tam, přičemž se kochá-
me krásou a nepřeberným 
množstvím barev a odstí-
nů asi 1200 druhů květin 
a dřevin z celého světa. 
Kterou cestu a který 
směr zvolíme, záleží na 
každém z nás. Variant se 
naskýtá velice mnoho. 
Park se dělí na dvě části 
oddělené od sebe silnicí: 
bližší k zámku s alpini-
em, rozáriem a iridáriem 
je vyloženě okrasná, 
vzdálenější má charakter 
přírodního lesoparku a 
obory. Kompozici architektonicky uprave-
né krajiny dotvářejí vhodně začleněné, ale 
nepříliš četné stavby, jako například umě-
lá zřícenina Gloriet z roku 1836 či Česká 
chaloupka přenesená sem z Národopisné 

výstavy konané roku 1895. Po procházce 
zámeckým parkem opustíme kouzelné 
království a vrátíme se zpátky na průho-
nické náměstí. Nechce-li se nám jet ještě 
domů, zavítejme do výše zmíněné dend-
rologické zahrady za dálnicí (1 km), kde 
má úchvatná pohádka nové pokračování 
(vstup 30/15 Kč). Dendrologická zahrada 
byla založena roku 1974, má rozlohu 80 ha 
a pěstuje se v ní něco kolem 5000 taxonů 
dřevin a trvalek. Některé z druhů rostlin 
si lze zakoupit a vysadit si pak na vlastní 
zahrádce. Každoročně na jaře je k vidění 
výstava tulipánů a cibulovin. Prohlídku 
dendrologické zahrady, jež je členěna na 
tematická oddělení, je možno vykonat ve 
dvou okruzích (1,5 km, respektive 3 km). 
Po jejím absolvování zazvoní zvonec a 
pohádky je konec. K nejbližší autobusové 
zastávce, která leží směrem k nákupní 
zóně Čestlice za blízkým kruhovým ob-
jezdem, je to od dendrologické zahrady 
asi 350 m. Stanice má název Global a 
jakoukoliv z linek 324, 325, 328, 363 nebo 
385 se necháme odvézt na Opatov k metru 
trasy „C“. Všechny spoje kromě linky 
328 lze použít i z Květnového náměstí.
   Základní trasa z Petrovic do Průhonic 
měří 6 km. Délka všech cest zámeckého 
parku se v součtu pohybuje okolo 40 km. 

A jedno doporučení závěrem: do Průho-
nic se vydejte ve druhé polovině května 
nebo začátkem června, to je království 
nejkrásnější.

19. května
KONCERT TANEČNÍHO OBORU

ZUŠ Radotín. KS od 18.00 hod.

25. května
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

ZUŠ Radotín. KS od 18.00 hod.

26. května
RADOTÍN – KVĚTEN 1945

Setkání Letopisecké komise Radotín
na téma: Revoluční dny roku 1945.

KS od 18.00 hod.

ZÁJEZDY PRO SENIORY 
 (Cena pro radotínské důchodce, 

není-li uvedeno jinak, je vždy 180 Kč.)
 8. června

 Šluknovský výběžek a Lužice 
Mimoradotínští důchodci 410 Kč

29. června
 Železnorudsko 

Mimoradotínští důchodci 420 Kč

REKREACE PRO SENIORY
18. – 25. června

 Babylon
Šumava, Český les) - rybník, lesy, 
krásné výlety do okolí i do SRN
Týden s plnou penzí 2 740 Kč,

týden s polopenzí 2 460 Kč.
Přihlášky do 25. května!

AKCE PRO 
ŠIROKOU VEŘEJNOST

18. června 
Saské Švýcarsko 

450 Kč

2. – 9. července
 Tři Studně (Vysočina)

 rodinná dovolená
 týden od 3180 Kč

Přihlášky do 15. června!

Zajišťuje KS Radotín, 
nám. Osvoboditelů 44,

tel.: 257 911 746,
mobil: 776 161 407, 725 012 635

Neděle 22. května
KONCERT Z CYKLU

„TICHÁ ALTERNATIVA“
Dagmar Andrtová – Voňková

 kytara a zpěv. Poezie a hudba.
Zámek Zbraslav od 16.00 hod. Vstupenky NG.

Pondělí 23. května
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Divadlo J. Kašky od 18.30 hodin.

Sobota 28. května
SUPER DĚTSKÝ DEN

Tenisové kurty za hřištěm SK Zbraslav 
od 13.00 hodin.

Sobota 28. května
MUSICA FRESCA

Koncert duchovní hudby evropské 
renesance a baroka.

Zámek Zbraslav od 18.00 hod. Vstupenky NG.

Pondělí 30. května
ZBRASLAVSKÝ KOS

Finále pěvecké soutěže žáků škol
Prahy 16. Divadlo J. Srnce, 19.00 hod.

Sobota 4. června
DĚTSKÝ DEN NA BOWLINGU 

ZBRASLAV
Bowlingový turnaj pro děti,

od 10.00 do 14.00 hod.

Neděle 5. června
KONCERT Z CYKLU

„TICHÁ ALTERNATIVA“
Skladby inspirované maďarskou lidovou 
hudbou. Zámek Zbraslav od 16.00 hod. 

Vstupenky NG.

Sobota 11. června
FESTIVAL ČESKÝCH 
ROCKOVÝCH KAPEL

-123 minut, Blue Effect, Garáž, 
Mišík+Hladík+Hrubý,

Dean and the G Company.
Sluneční město Zbraslav od 18.00 hod.

Sobota 11. června
ZÁVOD HISTORICKÝCH 

VELOCIPÉDŮ
Jíloviště – Zbraslav, 22. ročník.
Zámek Zbraslav od 16.00 hod. 

Vstupenky NG.

Změna programu vyhrazena!
Informace: kulturní oddělení 

ÚMČ Zbraslav,
U Malé řeky 3. Tel.: 257 111 801.

E-mail: kultura@zbraslav.cz

   Je mnoho nemocí, které nás mohou 
potkat a život nám řádně komplikovat. 
Některé jsou vážné, některé méně, ně-
které bolestivé, jiné nepříjemné. Jedny 
z velmi nepříjemných obtíží, které 
provázejí pacienty od středního věku a 
postihují jak ženy tak muže, jsou potíže 
s konečníkem. Nejčastější potíže, se 
kterými se setkáváme v chirurgické 
ambulanci, jsou obtíže s hemeroidy. 
Tyto zvětšené žilní městky v oblasti 
konečníku mají původ často rodový. 
Obdobně jako například u křečových 
žil na nohou je prapůvodem jejich zvět-
šení oslabená cévní stěna vakovitých 
cévních pletení v oblasti svěračů. Pokud 
se k této vrozené dispozici přidruží na-
příklad potíže s vyprazdňováním při 
tužší stolici, či zvýšení nitrobřišního 
tlaku v době těhotenství, je vytvoření 
hemeroidů nasnadě. 
    Prvními příznaky při jejich zvětšení 
je často tzv. analní, tedy kolemkoneční-
kový dyskomfort. Jsou to různé nepří-
jemné pocity zapaření, pálení, či pocit 
výtoku a špatného „utěsnění“ koneční-
ku. Tyto obtíže patří přesně do obrazu 
těch nepříjemných  nemocí. Pacienta 
obtíže mohou obtěžovat natolik, že se 
nemůže soustředit na práci, ve společ-
nosti je neklidný a místo odpočinku je 
trvale psychicky traumatizován.
   V další fázi, kdy se již hemeroidy 
zvětší natolik, že vyhřeznou při stoli-
ci, nebo i mimo ni, např. při zátěži, se 
objeví typický příznak provázející tuto 
chorobu, a to je krvácení. Příčinou je 
vlastně výhřez jemné konečníkové 
sliznice přes svěrače a její traumati-
zace buď tuhou stolicí nebo klasickou 

očistou po provedené potřebě. Toto je 
stadium, které již často přivádí pacienty 
k ošetření. Bohužel řada pacientů čeká 
až na tyto projevy možná právě proto, 
že se jedná o delikátní oblast a stydí se. 
Je to velká škoda, neboť i toto vlastně 
vrozené onemocnění se dá oddálit 
adekvátní léčbou vasoaktivními léky a 
místními preparáty tak, že se projevy 
krvácení značně oddálí, nebo se neob-
jeví vůbec.
  Jestliže se ale objeví krvácení po 
stolici, není na co čekat. Není to otáz-
ka pouze vlastního pocitu, že to není 
moc, nebo se to dá vydržet. Zvláště u 
exponovaných pacientů středního věku 
jsem se opakovaně setkal s případy, že 
pozorovali krvácení i měsíce a nepři-
kládali mu velký význam, nenavštívili 
lékaře s tím, že se přece jedná jenom 
o banální hemeroidy. Trochu to pravda 
je, že hemeroidy jsou snad pro někoho 
banální. Krvácení z nich však může 
zastřít mnohem vážnější krvácení 
z polypů tlustého střeva, které při pře-
hlédnutí mohou svému nositeli způsobit 
tragické následky.
  Prevence rakoviny konečníku je jediná 
cesta, jak tomuto zákeřnému onemoc-
nění čelit. Každý muž nad 45 let a žena 
nad 50 let by měli jednou za 2 roky 
absolvovat vyšetření tzv. Hemokult, 
které odhalí i mikroskopické krváce-
ní. Každý nemocný těchto věkových 
kategorií, který již pozoruje krvácení 
po stolici, by měl absolvovat řádné 
endoskopické vyšetření tlustého střeva. 
Dbejte na sebe. Jen tak se vám podaří 
předejít vážným nemocem.

  V pondělí 30. května se v Černém 
divadle Jiří Srnce utkají mladí talen-
tovaní zpěváci ve druhém obnoveném 
ročníku tradiční soutěže Zbraslavský 
kos. Všichni, kteří prošli přísným 
výběrem nyní pilně trénují, aby mohli 
před plným sálem při živém vystou-
pení podat co možná nejlepší výkon. 
S ohledem na zájem o loňský ročník 
doporučujeme zajistit si vstupenku 
v kulturním oddělení MČ Praha 
– Zbraslav s předstihem. Hlavní 
večerní pořad, kde se utkají repre-
zentanti škol ze Zbraslavi, Radotína 
a Chuchle, začne v 19 hodin. Přehled 
fi nalistů s písněmi, které zazpíva-
jí, najdete na internetové adrese 
www.hsh.cz/kos.


