
zbraslavského kláštera na počátku 14. století 
přesahující hranice Čech navázala v letošním 
roce zahájená spolupráce s Lucemburským 
velkovévodstvím. Jeho excelence pan 
Pierre-Louis Lorenz, velvyslanec v České 
republice, převzal nad slavnostmi záštitu, 
a to spolu se zbraslavským senátorem 
Edvardem Outratou, předsedou Evropského 
hnutí. Záštitu nad odbornou částí převzal 
doc. Jan Royt a nad naučnou stezkou 
Rozmarné léto spisovatel Michal Viewegh.

Slavnosti Elišky Přemyslovny se 
postupně stávají nezaměnitelným kulturním 
cyklem, který chce nejen připomenout a 
zdůraznit českou minulost na konkrétní 

osobě poslední Přemyslovny, ale také 
vytvářet prostor pro setkávání lidí při 
tématech, která zabíhají za rámec všedního 
dne. Jde o posilování městské komunity, o 
spoluutváření pocitu, že se nám tu dobře 
žije... Na závěrečná rytířská klání pořádaná 
v krásné přírodní scenérii zavítalo početné 

publikum, dostavil se i senátor Edvard 
Outrata se svojí manželkou, ale i Česká 
televize Praha. Středověcí rytíři ukázkami 
svého umění spojenými s výkladem a 
dobrou zábavou ukončili letošní Slavnosti 
Elišky Přemyslovny 2004. Úplně poslední 
tečku představuje model královského 
mauzolea, slavné Auly Regie, vytvořený pro 
letošní Slavnosti.

Děkujeme všem účastníkům za přízeň 
a sponzorům za neocenitelnou pomoc! A ti, 
kteří se na žádnou z patnácti akcí letošních 
Slavností nedostali, si jistě přijdou na své 
v příštím roce.

STRANA 6

KULTURNÍ STŘEDISKO RADO-
TÍN ZAJISTILO ZÁJEZDY PRO 

ŠIROKOU VEŘEJNOST

12.9. KÁŤA  A  ŠKUBÁNEK 
19.9. O  ZLATÉ  RYBCE 

  Po měsíční odmlce se zase vydáme společ-
ně na výlet. A protože je léto a slunce zapadá 
později, bude dnešní pochod delší, a proto i 
náročnější. Musíme si dokonce též přivstat. 
Východiskem trasy je Nižbor, kam se do-
pravíme vlakem ze Smíchovského nádraží 
(7.04 hod.) nebo z Radotína (7.13 hod.) a 
s přestupem v Berouně na přípoj v 7.52 hod. 
do Rakovníka. V Nižboru bychom měli vy-
stupovat v 8.03 hod., ale počítejte s menším 
zpožděním, jelikož ČD jsou trvale nevyzpy-
tatelné. Hned přes koleje proti železniční 
stanici spatříme objekty známé sklárny fi r-
my Crystal a.s - Rückl a synové (porovnejte 
se jménem hrdiny fi lmového seriálu skláře 
Cirkla, třeba vás napadne souvislost). Nižbor 
je starodávné městečko. Již roku 1265 je při-
pomínán královský hrádek, který byl v první 
čtvrtině 18. století přebudován na zámek – je 
vidět na kopci za řekou. Od nádraží vyrazí-
me po žluté značce přes most k rozcestníku 
U Lípy v centru města (0,5 km). Tady může-
me udělat odbočku vlevo po červené naučné 
stezce na keltské oppidum nad Stradonicemi 
(obec se zajímavou kaplí je spjata s pobytem 
spisovatele Františka Nepila, jenž je zde po-
chován) a dále po ní dojít kolem fotbalového 
hřiště na zelenou značku k vile U Čtrnáctých 
v Nižboru. Stradonické oppidum je sice 
světově proslulý archeologický a historický 
pojem (Keltové na hradišti o rozloze přes 
90 ha sídlili od poloviny druhého století 
př.n.l. patrně až do konce prvního století 
př.n.l. a místní řemeslníci a obchodníci pa-
třili k nejpřednějším v keltském světě, čehož 
dokladem bylo přes 100 000 nalezených 
předmětů), jenže místo oppida uzříte dnes 
prakticky toliko zvlněnou pláň, navíc cesta 
je poměrně namáhavá a výlet se prodlouží o 
5 km (ale od návštěvy tohoto místa rozhodně 
neodrazujeme). Nicméně většina z nás půjde 
od rozcestníku U Lípy po zelené turistické 
značce příjemnou částí města až k vile U 
Čtrnáctých. Zde odbočíme vpravo do lesa a 
stoupáme do táhlého kopce kamenitou ces-
tou. Pod vrcholem přejdeme silnici (2,5 km). 
Zelená značka dále vede po rovince podél 
pole a lesa, do něhož posléze namíří vpravo, 
aby klesala k objektu vodárny a od ní mír-
ným obloukem dospěla na asfaltovou silnici, 

která nás přivede do Nového Jáchymova 
(3 km). Nový Jáchymov je spíše již rekreač-
ní obcí. Byl založen v rámci výstavby želez-
né huti v roce 1811 – 1817, která byla toho 
času největší v celém Rakousku – Uhersku. 
Z místní slévárny pochází množství litino-
vých výrobků, některé odlitky bychom našli 
na tamním lesním hřbitově, s řadou jiných se 
lze setkat po celém území Čech. Z Nového 
Jáchymova postupujeme po červené značce 
nejprve k lesu, od něhož je pěkný výhled 
do okolí a poté lesem po svahu Krušné hory, 
kde se v dřívějších dobách dolovala železná 
ruda, prakticky až do Hudlic (3,5 km). Hud-
lice byly založeny jako kolonizační ves roku 
1341. My v ní od rozcestníku sejdeme vlevo 

pod novorománský kostel sv. Tomáše, kde 
stojí roubená chalupa, rodný dům českého 
jazykovědce Josefa Jungmanna (1773  -  1847). 
Uvnitř domku je expozice věnovaná tomuto 
obrozenci. Muzeum je otevřeno v sezóně od 
středy do neděle prakticky celý den vyjma 
polední přestávky (12.00 – 14.00). Vstupné 
dospělí 15,- a děti 10,- Kč. Sem bychom 
měli dorazit, včetně odbočení na stradonické 
oppidum, kolem 11.00 hod. Po prohlídce je 
vhodné odpočinout si a občerstvit se. Poté se 
vrátíme k rozcestníku a putujeme po modré 
značce na Svatou. Kousek za Hudlicemi 
vpravo je rozeklané buližníkové skalisko  
Hudlická skála. Kráčíme polní cestou až ke 
včelím úlům. Tady modrá na pár metrech  
spadne na zarostlou loučku, kterou lehce 
překonáme a ocitneme se v lese. Přeskočíme 
potůček a kolem plotu stoupáme strmě vzhů-
ru. Na vršku čeká rovinka, po níž následuje 
již obec Svatá (4 km). Ta byla založena jako 
hornická osada v 16. století. Modrá se přidr-
žuje ve vsi chvilku silnice, ale potom uhýbá 
vlevo do lesa. My však silnici neopustíme 
a pochodujeme rovně k místní části Král (1 
km), kde stojí myslivna, ve které se roku 
1860 seznámili Dr. M. Tyrš a J. Fügner, kteří 
zde začali spřádat myšlenky o založení tělo-
výchovné jednoty Sokol. Od myslivny se vy-

dáme po žluté stezce vlevo příjemnou cestou 
pod Vraní skálu (1 km) a po stejné barvě po-
sléze dojdeme přímo pod buližníkový útvar 
(0,7 km). Vraní skála dosahuje výšky 536 m 
n.m. a je z ní mezi stromy hezký rozhled do 
okolní krajiny. Na vrchol směřuje odbočka 
(0,7 km). I jeho zdolání zaslouží další odpo-
činek. Po žluté značce sestoupíme poměrně 
rychle do údolí k rozcestníku (1,5 km), 
odkud uhneme vlevo po zelené značce. Pro 
změnu nyní šlapeme do nenáročného kopce 
na Hřeben (1 km). Tam dnes naposledy změ-
níme turistickou cestu na modrou barvu a 
půjdeme už jenom dolů. Nejprve pěšinou do 
Knížkovic (1 km) a pak polní cestou k ben-
zinové pumpě ve Zdicích. Zdicemi rázujeme 

podél koupaliště, kde, jestliže je nám veliké 
vedro a máme dost času, se můžeme klidně 
zastavit, odpočinout si nebo i vykoupat a 

smýt pot a únavu. Od koupaliště přijdeme 
k náměstí. Zdice jsou stará obec, založená 
kolem roku 1039. Údajně se jedná o rodiště 
kronikáře Kosmy. Proti kostelu Narození 
Panny Marie stojí zajímavý dům U Krále 
Václava IV. Dům je původně středověkou 
stavbou, v níž se po smrti Jana Žižky léta 
páně 1424 sešli 16. října čeští páni na roko-
vání, aby domlouvali příměří mezi znesváře-
nými stranami podjednou a podobojí. Jak je 
pro českou politiku příznačné, stejně se ne-
dohodli. Současný vzhled domu je barokní. 
Poslední úsek výletu vede již jen z náměstí 
na nádraží ČD (1 km). Vlak odjíždí v 17.24 
nebo v 18.45 či ve 20.24 hod. Z každého 
z uvedených musíme opět v Berouně pře-
stoupit na spoj do Prahy. Přípoje navazují 
a cesta ze Zdic do Radotína tak trvá zhruba 
hodinku. Na Smíchov o 10 minut déle.
Trasa výletu měří asi 24 km, se Stradonicemi 
29 km.

25.9.  Šumava s houbami 
Výlet v okolí Lenory a Horní Vltavice 

se sbíráním hub.
15. – 17.10. Nevinné vinné Znojemsko
Zájezd za vínem. Přímětice, Znojmo,  

Jaroslavice, Slup, Šatov.
Návštěvy sklepů a sklípků. 

Ochutnávky a konzumace vína.
Přihlášky do 15. 9. !!!

Konec října – Výlov rybníka
Konzumace rybích specialit na místě a 

možnost nákupu vylovených ryb.  

Zájezdy pro radotínské 
důchodce:

15.9. – Buchlovice, Uherské Hradiště
  6.10. – Pasov, Hoštice

27.10. – Míšeň, Drážďany 

Kurzy v roce 2004/2005
Pohybové: kalanetika, jóga, taneční 

pro dvojice
Jazykové: angličtina, němčina 

(podle zájmu)
Přihlášky do kurzů 

Po a St: 9 – 11, 13 – 17,30
 Změna programu a ceny vyhrazena. 

Informace a přihlášky v KS 
Radotín, tel.: 257 911 746, 

mobil: 776 161 407.

  Léto je v plném proudu a my vychutnává-
me krásné dny a úrodu, kterou nám přináší. 
Sklidili jsme jahody, angrešt a rybíz, třešně 
a višně a nyní si pochutnáváme na letních 
jablkách, meruňkách, broskvích a různých 
slívách a jiných peckovinách. Ke konci srp-
na se můžeme těšit i na bohatou sklizeň růz-
ných druhů stolních odrůd révy. Přestože se 
nám letos střídala horka a zimy, sucha a deš-
tě, nakonec se sklizeň výše uvedených druhů 
ovoce ukázala jako velmi dobrá. Jistě každý 
pěstitel potvrdí velký rozdíl mezi ovocem  
vlastnoručně vypěstovaným  a zakoupeným 
v obchodě. Na našich zahrádkách můžeme 
nechat plody dostatečně vyzrát na stromě, 
což vzhledem k přepravě dovážených druhů 
ovoce není možné. Proto jejich jakost, chuť 
a často i vzhled není tak vynikající jako u 
čerstvě utrženého ovoce. Doufám, že jste 
již po sklizni vyjednotili záhony jahodníku, 
odstranili nepotřebné šlahouny, současně 
záhon trochu zkypřili, slabě přihnojili 
Cereritem a zalili. Chcete-li vysazovat nové 
záhony jahod, je to nejlepší provést v čer-
venci a srpnu, aby do zimy sazenice dobře 
zakořenily a nevymrzly. Rovněž odplozené 
pruty maliníku musíme po sklizni odříznout 
až u země, aby se prosvětlily nové výhony, 
které budou plodit v příštím roce. Stejně tak 
odstraníme po sklizni starší větve angreštu 
a rybízu, aby se získal prostor a světlo pro 
nové výhony a větve. Je překvapivé, jak se 

letos abnormálně proti jiným rokům většina 
ovocných stromů dokonale opylila a zaplo-
dila. Jabloně a hrušně se prohýbají pod tíhou 
úrody. Snad z  každého květu vznikl plod. 
Právě tak je tomu i u broskví a meruněk. 
Kdo neprotrhal ovoce (na šířku pěsti), musí 
nyní stromy podpírat a svazovat, aby se ne-
rozlámaly. Stejně však ovoce zůstává menší 
a např. broskve z nadměrných úrod nemají 
tu správnou chuť. 
  Komu se znovu ukázalo padlí na angreštech, 
měl by ještě jednou udělat postřik Beatonem 
jako na jaře. Od poloviny srpna do poloviny 
září bychom měli zakrátit letorosty broskvo-
ní o třetinu až polovinu, abychom zabránili 
vyholování větví a zahušťování koruny na 
obvodu. 
  Naši péči bychom měli věnovat nejen ovoci, 
ale i ozdobné části naší zahrádky. V dost su-
chém létě musíme často  zalévat i trávníky a 
květinové záhony, nejlépe večer, aby se voda 
hned nevypařila. Květy po odkvětu odstřihá-
váme, aby se matečné rostliny nevysilovaly 
a eventuelně znovu zakvetly. Vám, kteří jste 
se navrátili domů osvěženi z dovolených, 
přeji hodně elánu do další práce a vám, kteří 
se teprve chystáte na dovolenou, přeji slun-
né dny plné pohody a bezpečný návrat domů,   
a věřte, že na vás ještě nějaká ta práce na 
zahrádce počká.

  Přestože se letos jednalo teprve o druhý 
ročník, získaly si slavnosti nejen přízeň 
diváků, posluchačů a návštěvníků, ale 
stávají se postupně tradiční akcí městské 
části Zbraslav. Snahou organizátorů bylo 
připravit „kulturní podnik“ představující 
cyklus koncertů a přednášek doplněný 
o doprovodné kulturní akce. Slavnosti 
zahajují zádušní mší v kostele svatého 
Jakuba, v místech posledního odpočinku 
představitelky první a jediné české královské 
dynastie. Úvodní koncert staré hudby s 
názvem Tance královského dvora proběhl v 
Královském sále Zbraslavského zámku. Do 
koncertního cyklu byl dále zařazen varhanní 

koncert na zbraslavské renesanční varhany 
v podání Jaroslava Tůmy, vystoupení 
Jiřího Schmitzera a závěrečný cembalový 
koncert v kostele svatého Havla. Krátký 
cyklus přednášek obsahoval přednášku 
o Václavu II., Zbraslavské madoně a 
středověké heraldice.  Doprovodným 

kulturním akcím dominovala originální 
naučná stezka Rozmarné léto připravená 
ve spolupráci se školou Vladislava Vančury. 
Další doprovodné akce byly mimo jiné 
věnovány dvěma novým knihám, a to knize 
Gabriely Šarochové Eliška Přemyslovna 
a Jan Lucemburský: sňatek z rozumu a 
obrazové publikaci Miroslava Hucka U 
nás na Zbraslavi: obrazová kronika z let 
2001-2003.
  Slavnosti odpovídajícím způsobem uctily 
památku výrazné historické osobnosti 
a připomenuly význam Zbraslavi jako 
pohřebiště českých králů. Na význam 

3.9. Pá  17 a 19.30 hod.       ČR/ISL/SK
SILNÝ  KAFE
4.9. So  16 a 19. hod.                      USA

5.9. Ne  16 a 19. hod.                
HARRY  POTTER  A  VĚZEŇ
Z  AZKABANU 
10.9. Pá  17 a 19.30 hod.                USA
ÚSVIT  MRTVÝCH 
11.9. So  15 a 18.30 hod.                 USA          
TRÓJA
12.9. Ne  17 a 19.30 hod.                USA
50x A STÁLE POPRVÉ
17.9. Pá  17 a 19.30 hod.                 USA
VAN  HELSING

19.9. Ne  17 a 19.30 hod.                USA
UMUČENÍ KRISTA

18.9. So  17 a 19.30 hod.                   ČR
POST  COITUM

PRÁZDNINY

Tak jako v předešlých dvou letech proběhne 
i letos pod záštitou lochkovské radnice šer-
mířské klání s tradičním názvem ,,Rozlouče-
ní s létem“, které pořádá umělecké sdružení 
ESKARGOTS. K vidění budou vystoupení 
kejklířů, ohnivce i neohrožených mušketý-
rů. Součástí zábavného odpoledne budou 
též soutěže pro děti a dobové tržiště, kde 
si každý může zakoupit nějakou drobnost. 
Všechny uvedené atrakce budou k vidění v 
sobotu 11.9.2004 v lochkovském parku u 
sportoviště.

  Prvním úkolem naší třináctičlenné student-
ské skupiny v čele s panem profesorem Čer-
nockým bylo sestavení aparatury. Abychom 
mohli pozorovat všichni, promítli jsme 

Slunce v zatemněné místnosti pomocí 
zrcadlového projekčního zařízení na 
předem připravenou bílou tabuli. Prů-
měr Venuše byl podle našeho měření 3 
mm, průměr Slunce 10 cm. První dotyk 
nastal brzy ráno, ale protože seřizování 
aparatury trvalo mnohem déle, než se 
dalo očekávat, měření jsme nestihli. Do 
dalšího kontaktu zbývalo více než 6 ho-
din, a tak jsme tuto dobu vyplnili hledá-
ním potřebných informací na internetu a 
v literatuře. S využitím GPS (globální 
polohový systém) jsme pak určili přesné 
souřadnice místa pozorování, tj. našeho 
gymnázia. Povedlo se s přesností  ± 6m, 

což je vynikající!
  Okolo 13. hodiny nervozita stoupala. Blížil 
se okamžik dalšího vnitřního dotyku Venuše 
se Sluncem. Bude druhý pokus úspěšný? 
Každý naměřil svůj čas a průměr byl po in-
ternetu  zaslán do centra v Paříži, kde došlo 
k vyhodnocení. Odpověď z Francie přišla 

obratem. Vzhledem k podmínkám, které 
jsme měli, byly naše výsledky velmi dobré. 
V mezinárodní konkurenci amatérských 
pozorovatelů jsme obstáli. Domů jsme se 
vrátili s pocitem dobře vykonané práce a 
s příslibem, že se ve stejném složení sejde-
me i při dalším pozorování některého ze 
zajímavých astronomických úkazů. 

 Dne 8. června 2004 proběhl jedinečný as-
tronomický úkaz - přechod planety Venuše 
přes Slunce. Pozorovatelé jej sledovali růz-
nými přístroji. Mezinárodní projekt dostal 
název VENUS TRANSIT 2004. Minulé po-
zorování proběhlo před 122 roky. Přesným 
změřením času dotyku planety s okrajem 
Slunce a souřadnic pozorovacího místa 

můžeme složitým výpočtem zjistit vzdále-
nost Země – Slunce. Projektu se zúčastnilo 
ze 784 registrovaných škol v Evropě 85 
škol českých, včetně našeho Gymnázia Oty 
Pavla v Radotíně. Pozorovacích skupin 
z celého světa bylo přes 2 000, jednotlivců 
jistě miliony. 


