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KULTURNÍ STŘEDISKO RADO-
TÍN ZAJISTILO ZÁJEZDY PRO 

ŠIROKOU VEŘEJNOST

 Změna programu a ceny vyhrazena 
Informace a přihlášky v KS 

Radotín, tel.: 257 911 746, 
mobil: 776 161 407.

  Přednášky
V říjnu 2004 se uskuteční v Kul-
turním středisku soubor cca pěti 
přednášek Štěpána Raka ml. 
Seznámíme se s vývojem života na 
planetě v průběhu 4,5 miliardy let, 
dozvíme se o geologických zajíma-
vostech v blízkém okolí. Poznejme 
spolu své okolí, jeho historii, vraťme 
se společně na dno pravěkého moře, 
které se zde rozlévalo před stovkami 
milionů let....
Termíny přednášek budou 

upřesněny na plakátech.

Zájezdy pro radotínské 
důchodce:

 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 a 13 – 17.30

24.10.2004 - Výlov rybníka
Konzumace rybích specialit 
na místě a možnost nákupu 

vylovených ryb

 KULTURA - TURISTIKA

22.10. Pá     17 a 19.30 hod             USA
           DŮM  Z PÍSKU  A  MLHY
23.10. So     17 a 19.30 hod             USA
SPIDER  MAN  2 
24.10. Ne    17 a 19.30 hod          ČR
SPRÁVCE  STATKU 
29.10.Pá      17 a 19.30 hod              USA
LUPIČI  PANÍ  DOMÁCÍ
30.10. So    17 a 19.30 hod          ČR
NON  PLUS  ULTRAS
31.10. Ne    17 a 19.30 hod        USA
 ŽIVOT  S  HELENOU
5.11. Pá   17 a 19.30 hod        USA
 VESNICE
6.11. So   17 a 19.30 hod          ČR
VATERLAND – LOVECKÝ  DENÍK
7.11. Ne   17 a 19.30 hod        USA
 HŘÍŠNÝ  TANEC  2
12.11. Pá      18  hod        USA
 METALLICA : SOME  KIND  
OF  MONSTER
13.11. So   17 a 19.30 hod              USA
B R O UK 
14.11. Ne   17 a 19.30 hod        USA
 Z R Ů D A

24.10. O PRINCEZNĚ FURIENĚ
31.10.  CVRČEK A SPOL.
7.11.    PSÍ KAMARÁDI
14.11.  ŠROUBKOVA 
          DOBRODRUŽSTVÍ

tově, jenž 
měl být 
ve své do-
b ě  p o h ř e -
bištěm vý-
z n a č n ýc h 
č e s k ý c h 
osobnos t í 
( z  t é t o 
my š le n k y 
s e š lo) ,  j e 
p ř e s t o 
pochováno 
n ě k o l i k 
z n á m ý c h 
učenců se 
v z t a h e m 
k této lo-
kalitě. Na 
p l a n i n c e 
před hřbi-
tovem jsou k vidění budečské lípy, o nichž 
se zpívá ve Smetanově opeře Libuše, a také 
základy pozdějšího kostelíka Panny Marie 
z 10. století. Z Budče svižně šlapeme nejpr-
ve po rovince a potom z kopce dolů k silnici. 
Na té se dáme vlevo, přejdeme potok a za 
ním uhneme vpravo a sejdeme ze silnice 
opět na polní pěšinu. Po několika krocích 
máme po levé ruce skalku či lom. Tady mu-
síme dát pozor, protože cesta se větví a my 
se dáme tou nejširší mírně vpravo. Půjdeme 
znovu souběžně se Zákolanským potokem 
tekoucím níže pod loukou. Na tomto rovi-
natém  úseku se setkáme s několika z mno-
hých mlýnů, jež na potoce klapaly. Na první 
narazíme v Podholí. Druhý objevíme po 
podejití viaduktu. Mlýn se jmenuje Nový 
a je krásně zrekonstruovaný. V malebné 
zahradě jsou rozmístěny hezké sochy již 
zesnulého Zdeňka Jiravy. Pozemek je 
soukromý, a my je tudíž můžeme obdivovat 
jen z povzdálí. Za mlýnem přejdeme vodní 
tok na druhou stranu. Třetí mlýn s názvem 
Dolský necháme posléze maličko stranou, 
protože červená značka se od potoka tro-
chu odkloní, aby proťala chatovou osadu 

Višňovka a zanedlouho i osadu Colorado. 
Rekreační zástavba prakticky plynule 
navazuje na první domky obce Okoř, kam 
vstupujeme širokou cestou minouce další 
mlýn. V Okoři se rozloučíme s červenou 
značkou a neomylně dojdeme k hradu, kam 
míří značka modrá (5,5 km). Hrad Okoř 
byl vybudován v polovině 14. století kolem 
raně gotické kaple. V konci 18. století byl 
opuštěn a postupně zchátral. Ušetřena ne-
zůstala ani mohutná věž. Na přelomu 19. a 
20. století byl hrad vyhledávaným objektem 
malířů, například Julia Mařáka a Antonína 
Slavíčka. Prohlídka objektu se koná vždy 
v celou hodinu, a to až do 16.00. Kdo zříce-
ninu navštívit nechce, může si odpočinout 
v restauraci nebo cukrárně pod hradem 
či relaxovat u fotbalového hřiště na louce, 
která je využívána občas i pro kulturní 
akce, jako je třeba pořádání rock-folkového 
hudebního festivalu. Pak už jenom musíme 
dojít na autobusovou stanici na návsi (0,5 
km). Linka číslo 350 odjíždí v 16.25 a v 
17.25 hodin. Celá trasa měří zhruba 16 km. 

   Bolesti hlavy a zad patří mezi nejčastěji se 
vyskytující stesky při návštěvě praktického 
lékaře. Bolesti bederní či krční páteře jsou 
pak na druhém místě na žebříčku příčin 
pracovní neschopnosti. Neustále stoupá 
počet nemocných, ale je velmi závažné, 
že jsou postiženy čím dál mladší věkové 
skupiny nevyjímaje ani děti. Velký počet 
pacientů není jen proto, že zdravotnická 
péče je přístupnější než v minulosti, nejen 
proto, že se zlepšují i diagnostické možnos-
ti, ale zejména v souvislosti s narůstajícími 
negativně působícími vlivy na celý organis-
mus, hybný zejména ( sedavý způsob života  
v zaměstnání, škole, doma u televize nebo 
počítače, při cestování automobilem, ome-
zený pohyb či naopak jednostranná fyzická 
zátěž …).  Podobně jako obezita či infarkt 
myokardu se řadí víceméně mezi civilizač-
ní choroby, jsou závažným zdravotnickým i 
ekonomickým problémem.
    Bolesti zad jsou nejčastěji způsobeny po-
ruchou funkce páteře či svalového korzetu. 
Závažnější příčinou jsou poruchy struktury 
páteře - degenerativní změny obratlů nebo 
meziobratlových destiček. Mezi nejbolesti-
vější stavy patří výhřez disku (tzv. plotén-
ky). Tyto stavy se snažíme řešit konzerva-

tivně, tj. neoperačním způsobem. Patří sem 
režimová opatření, tedy klid, protibolestivé 
a protizánětlivé léky, rehabilitační péče. V 
krajních případech (výhřez ploténky s tla-
kem na nervové kořeny, výrazné zúžení pá-
teřního kanálu...) se nevyhneme ani chirur-
gickému řešení. Zcela zásadní je však pro 
nemocné s bolestmi páteře systematické a 
správně prováděné cvičení – zpočátku pod 
dohledem rehabilitačního pracovníka. 
    Bolesti hlavy se dělí na primární  (migré-
na, tenzní bolest hlavy), které se vyskytují 
samostatně bez dalšího onemocnění. Ne-
jsou pro pacienta nebezpečné,  spíše ob-
těžující svou chronicitou.  Druhým typem 
jsou bolesti hlavy sekundární, které jsou 
odrazem jiné choroby (infekční choroby, 
oční vady, metabolické poruchy, nekom-
penzovaný tlak krve, nadužívání omam-
ných látek či léků !!). V určitých případech 
mohou znamenat i život ohrožující stav 
(meningitida – zánět mozkových blan, kr-
vácení  do mozku, nádorové onemocnění). 
Každá bolest hlavy, která vznikla náhle, je 
velmi intenzivní, trvá nadměrně dlouho 
nebo je jiného charakteru, než na jakou je 
nemocný „běžně  zvyklý“, si zaslouží ná-
vštěvu lékaře, nejlépe neurologa. 

sobota 16. října KONEC SEZÓNY
Na zahrádce zámecké restaurace Kotva 
hrají vesele i divoce Sestry Steinovy.
Zač. 16.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
sobota 16. října 2004 RUSALKA
Pohádková balada J. Kvapila s použitím 
hudby A. Dvořáka. 
Javajky a živí herci. Divadlo Jana Kašky, 
zač. 15.00 hodin
pátek 22. října RUSALKA
Divadlo Jana Kašky, zač. 19.30 hodin
sobota 23. října RUSALKA
Divadlo Jana Kašky, zač. 15.00 hodin
sobota 30. října POVÍDÁNÍ O 
PEJSKOVI A KOČIČCE

Maňásková pohádka pro nejmenší.
Divadlo Jana Kašky, zač. 15.00 hodin
sobota 6. listopadu ZVÍŘÁTKA A 
LOUPEŽNÍCI

Klasická maňásková pohádka.
Divadlo Jana Kašky od 15.00 hodin
sobota 13. listopadu BUDULÍNEK, 
ČERVENÁ KARKULKA

Dvě maňáskové pohádky.
Divadlo Jana Kašky od 15.00 hodin
  Změna programu vyhrazena!
  Informace, rezervace, vstupenky (není-li 
uvedeno jinak): kulturní odd. ÚMČ 
Zbraslav, U Malé řeky 3. Tel.257 111 801. 
E-mail: kultura@zbraslav.cz

Vzpomínka na zesnulé
pořádaná Úřadem městské části Praha- 
Zbraslav a místním odborem Společnosti 
přátel žehu se uskuteční na zbraslavském 
urnovém háji dne 30. října 2004 od 15.00 
hodin.
Tiché  hory vyprávějí
Nová výstava Sbírky orientálního umění 
NG na zámku Zbraslav bude k vidění od 
10.10.2004  do 2.1.2005 ve výstavním sále 
ve 2. patře.
Výstava čtyřiceti  tušových maleb taiwan-
ského malíře  Sü Kuo-chuange představuje  
čínské krajinářství v podobě, kterou zís-
kalo po  tisíciletém  vývoji tzv. literátské 
malby wenjen-chua. Malíř, který  přijede 
na Zbraslav svou výstavu zahájit, je  sám 
uznávaným znalcem čínské  klasické mal-
by, zde také osobně předvede svou tušovou 
krajinomalbu tradiční ražby.
Jedeme do Afriky
Tvůrčí dílna Národní galerie na Zbraslav-
ském zámku připravila pro jednotlivce 
i rodiny s dětmi na 23. října od 10 do 16 
hodin tématické odpoledne s názvem Per-
ly z Kamerunu. Návštěvníci se seznámí s 
technologií výroby korálkových předmětů 
v subsaharské Afice a pak v ateliéru vy-
tvoří originální korálkový náhrdelník nebo 
náramek. Rezervace míst a informace o po-
třebném materiálu na telefonu 257 920 481. 
Výtvarný materiál si lze objednat při zápisu 
a zakoupit až na místě.

  V sobotu 16. října bylo slavnostním před-
stavením Dvořákovy Rusalky po opravě 
po povodni otevřeno Divadlo Jana Kašky. 
Znovuuvedením loutkové pohádky Rusal-
ka se připojujeme k oslavám stého výročí 
úmrtí Antonína Dvořáka a navazujeme 
symbolicky na předchozí divadelní činnost 
přerušenou povodní. Na nastudování se 
podíleli členové loutkářského souboru Rol-
nička, dramatického souboru Zbraslavské 
kulturní společnosti a  žáci literárně-

dramatického oddělení Základní umělecké 
školy ve Zbraslavi. 
  Znovuuvedením Rusalky jsme zahájili 
21. sezonu loutkových představení pro 
děti. Jsme rádi, že po hraní v náhradních 
prostorách se již můžeme vrátit do domá-
cího prostředí. Tímto představením byla 
ukončena etapa postupného zařizování a 
oživování divadelní budovy. Divadlo Jana 
Kašky je jediným veřejným sálem na Zbra-
slavi  a  již mimo výše zmíněných loutko-

vých pohádek se zde budou konat koncerty, 
taneční vystoupení a divadelní inscenace  
žáků Základní umělecké školy ve Zbraslavi. 
Dále by jsme vás  rádi pozvali na tradiční 
přehlídku jednoaktových divadelních her 
Kaškova Zbraslav, kterou pořádáme ve 
spolupráci  s Asociací divadelních amaté-
rů o posledním listopadovém víkendu. Po 
případném osazení sálu dataprojektorem je 
zde možno konat i promítání filmů. 
   Univerzálnost sálu je dobrým základem 
pro co nejširší využití a předpokladem pro 
co největší zhodnocení vložených finanč-

ních prostředků. Divadlo Jana Kašky před 
povodní používali především divadelní 
ochotníci. A to nejen členové Zbraslavské 
kulturní společnosti. Ve spolupráci s Aso-
ciací divadelních amatérů se zde konaly 
celopražské divadelní přehlídky. Sebe-
krásnější divadlo je bez herců a především 
diváků jen mrtvá, prázdná  budova. Chtěl 
bych na závěr vyslovit přání, aby se po 
nucené přestávce do Divadla Jana Kašky 
co nejrychleji vrátila ta správná divadelní 

 Na dnešním výletě zavítáme společně 
do kraje dávných mýtů, prvních Přemys-
lovců  i nedávné historie. Do výchozího 
místa Turska se dostaneme příměstským 
autobusem linky číslo 316, který odjíždí 
z Vítězného náměstí v Dejvicích v 9,10 
hodin. Zhruba po půl hodince přijedeme 
k Tursku. Těsně před obcí za souběžnou 
silnicí vpravo je nepatrná vyvýšeninka se 
zajímavým jménem Krliš (zkomolenina 
Kyrie eleison -Pane, smiluj se), kde bylo ob-
jeveno pohřebiště z doby železné a staroslo-
vanské pohřebiště z 10. – 11. století. Tursko 
náleželo předlouhá léta řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou a zde v jejich barokní 
rezidenci, největší jejich komendě s tvrzí a 
dvorem v Čechách, sídlila více jak 200 let 
též jízdní pošta s ubytovacím hostincem. 
Kdesi v okolí Turska, jak je zaznamenáno 
v Kosmově kronice, se měla utkat (údajně 
10. 5. 863) vojska kmene Čechů, jež v jejich 
čele zastoupil místo bojázlivého knížete 
Neklana chrabrý hrdina Tyr (též označován 
jako Čestmír), proti kmeni Lučanů pod 
velením knížete Vlastislava. Bájeslovná 
lítá řež není nijak jinak historicky proká-
zána. Padlý hrdina Tyr měl být pochován 
pod mohylou snad na Krliši. My vyjdeme 
od zastávky autobusu u fotbalového hřiště 
ven z vesnice po asfaltové silnici. Dopro-
vází nás žlutá turistická značka. Vlevo 
před námi je nevýrazný zalesněný vršek 
skrývající mohylové pohřebiště z doby 
železné. I on má zvláštní a svým původem 
jistě nečeský název. Jmenuje se Erz. Před 
oním pahrbkem uhýbá žlutá značka ze sil-
nice a vede vpravo polní cestou roubenou 
planými třešněmi a elektrickým vedením. 
Na blízkém obzoru se tyčí dominantně 
komíny kralupské kaučukárny, které ne-
dávají vyniknout ani slovutné hoře Říp, jež 
se schovává za nimi. Cesta, kterou skoro 
nikdo neužívá, se stáčí posléze vlevo a 
míří ke Kozinci, do něhož vstoupíme již po 
silnici (2,5 km). Ve vsi před místním hos-
tincem odbočíme u sloupu vysokého napětí 
vpravo po žluté značce k plotům zahrádek. 
Brzy se ocitneme opět na silnici a staneme 
v Holubicích u tamního kostela Narození 
Panny Marie (1 km). Hned na první pohled 
poznáme, že se jedná původně o románskou 
rotundu s apsidou. Byla postavena v letech 
1224 – 1226, později byla goticky upravena 
a naposledy byla upravena v 19. století. 
Uvnitř jsou dochovány původní středověké 
fresky. Od rotundy pokračujeme po silnici 
vlevo, leč před hospodářským objektem 
odbočíme doprava na polní cestu. Zhruba 
po 400 metrech je v poli rozcestí a my se 
musíme dát lehce vpravo k lesíku. Žlutá 
značka do něho vstupuje a klesá dolů. 
Lesem sestoupíme do pěkného údolíčka V 
Rusavkách, jehož závěr přetíná železniční 
trať. Za kolejemi pozorujeme mezi stromy 
Minickou skálu, tyčící se nad Zákolanským 

potokem. K těžce přístupné stráni s rost-
linstvem skalních stepí však nedorazíme, 
protože ještě před železnicí končí žlutá 
značka (2 km) a my se musíme odtud na 
další úsek vydat po značce červené. Ta před 
tratí uhýbá vlevo, aby ji chvilku sledovala a 
pak ji podešla do zahrádkářské kolonie. Za 
zahrádkami mineme rybníček a podejdeme 
trať podruhé. Po pár krocích pak již jdeme 
ulicí, která nás přivede k nádraží Otvovice. 
Ty jsou poměrně dlouhou obcí a pyšní se 
tím, že jsou rodištěm české populární zpě-
vačky Hany Zaňákové nebo chcete-li Lucie 
Bílé. Otvovice, zmiňované roku 1228, byly 
od 18. století hornickou vsí, jelikož v jejím 
okolí pracovalo několik desítek kamenou-
helných dolů. Poměrně nekvalitní uhlí se tu 
těžilo až do dob druhé světové války. Krom 
hornictví se tu jistý čas dařilo i sklářskému 
průmyslu. My do vlastní obce prakticky 
nevkročíme, protože ta spíše leží na druhé 
straně potoka, a pokračujeme stále podél 
kolejí až do další obce, která sluje Zákola-
ny. Po nich je nazván potok, který nás již 
delší dobu doprovází a ještě delší dobu nás 
doprovázet bude. Pramení jihovýchodně 
od Kladna a ústí společně s Knovízským 
potokem do Vltavy v Kralupech. Prochá-
zejíce Zákolany do jejich centra, všimne-
me si několika objektů, které upomínají 
na dřívější průmyslový charakter obce 
(cukrovar, výroba pian, potravinářství). 
Rozvoj Zákolan je spojen se stavbou Buště-
hradské dráhy. Podejdeme železniční trať a 
přicházíme k návsi (3 km). Pár kroků před 
ní je restaurace U Libuše, kde se můžeme 
občerstvit. Na návsi vpravo je jakýsi parčík, 
v němž stojí socha  Antonína Zápotocké-
ho.  Proti jejímu umístění zde nelze mít 
námitek, jelikož tento dělnický prezident 
(1953 – 1957) je místním rodákem. Čer-
vená značka z návsi vede  ulicí stoupající 
do neprudkého svahu. Míjíme rodný dům 
zmíněného Antonína Zápotockého a jeho 
otce Ladislava, spoluzakladatele Českoslo-
vanské sociální demokracie, a opouštíme 
Zákolany. Po chvilce se před námi objevuje 
travnatá planinka. Jsme na Budči – památ-
ném místě české historie (1 km). V 9. a 10. 
století tady stávalo rozsáhlé přemyslovské 
hradiště, jedno z jejich důležitých sídel. 
Když se Přemyslovci definitivně přemístili 
do Prahy, ostatní dvorce byly odsunuty do 
ústraní. Mezi nimi i Budeč. Z původního 
terénu se dochovaly valy obepínající plochu 
22 ha. My stojíme před kostelem sv. Petra a 
Pavla. Základem stavby je rotunda, o níž se 
uvádí, že pochází z doby kolem roku 900 a 
je nejstarší dochovanou kamennou stavbou 
v Čechách. K rotundě byla ve 12. století při-
stavěna věž. Později byl objekt několikrát 
upravován do dnešní podoby. Kromě poli-
tického významu byla Budeč i střediskem 
vzdělanosti a základy vědění zde získával 
údajně i svatý Václav.  Na kostelním hřbi-

připomenout zejména mladší generaci, aby 
nezapomínala na statečné činy příslušníků 
zahraničních armád, kteří bojovali a padli 
za svobodu svého lidu. 
  To nás zavazuje, abychom důstojně uctili 
památku 360 000 Čechoslováků, kteří 
položili své životy za 2. světové války, a 
abychom vzdali úctu těm, kteří dovedli 
tento zápas do vítězného konce. Jsem rád, 
že mohu tímto skromným příspěvkem při-
pomenout události, o kterých se málo ví, 
málo hovoří a snad ještě méně píše. Přesto 
se naši nemalou měrou zasloužili svými 
skutky o porážku fašismu. Otec mi sdělil, 
že každý den na frontě se modlil k Bohu za 

přežití a šťastný návrat do vlasti, ať už to 
bylo na stráži nebo za volantem sanity, ne-
boť je věřícím řecko-katolíkem davidovské 
farnosti. Když se tak stalo, šel poděkovat 
nejvyšší spravedlnosti na kopeček svatého 
Vavřinečka do Domažlic, kde se konala 
pouť, bylo to v létě 1945. Večer byla lidová 
veselice. Tam poznal 21 leté děvče z Prahy, 
mou matku. Když naše televize vysílala 
přímý přenos z ceremoniálu v Normandii, 
byl to obrovský zážitek vidět starého otce 
pochodovat v šiku ve vojenském mundúru 
spolu s dalšími veterány, někteří o holi, jiní 
na invalidním vozíku. Všem bylo přes 80 
let. A když jsem byl s otcem na francouz-
ském velvyslanectví v Praze, vzdala nám 
francouzská čestná stráž poctu zbraněmi. I 
já děkuji Bohu, že jsem mohl napsat tento 
příběh.


