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21.5. Pá  17 a 19.30 hod                 USA
LOONEY TUNES: ZPĚT V AKCI
22.5. So  17 a 19.30 hod                 USA
NESNESITELNÁ KRUTOST
23.5. Ne  17 a 19.30 hod                 USA 
PIKOVÁ TROJKA 
28.5. Pá  17 a 19.30 hod                 USA
KILL BILL 1 
29.5 So a 30.5. Ne 17 a 19.30 hod  USA          
KILL BILL 2
4.6. Pá  17 a 19.30 hod                   USA
PETR PAN
5.6.  So  17 a 19.30 hod                    ČR
BOLERO
6.6. Ne  17 a 19.30 hod                   USA
DVANÁCT DO TUCTU

11.6.  Pá  17 a 19.30 hod                 USA
SCARY MOVIE 3
12.6.  So  17 a 19.30 hod                 USA
VÝPLATA
13.6.  Ne  17 a 19.30 hod                 JAP
SAMURAJ

23.5.  
O MALENCE
30.5.
ZAHRADNÍKŮV ROK
6.6. 
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 
A KOČIČCE
13.6.
PALČÁČEK

20. května od 18.15 hodin
Koncert žáků ZUŠ Zbraslav
Královský sál zbraslavského zámku 

22. května - 13. června
Slavnosti Elišky Přemyslovny
cyklus koncertů, přednášek, besed 
a dalších doprovodných akcí. 

29. května start ve 14.00
Zbraslavské kufrování
Závod orientačního běhu,  i pro úplné 
začátečníky, shromaždiště závodníků  
je na stadionu SK Zbraslav Informace 
na http://www.hsh.cz/kufrovana .

5. června od 13.00 hodin
Super „Dětský den II“
na hřišti SK Zbraslav (tenisové kurty). 
Soutěže, hry, občerstvení pro děti 
zdarma...

12. června od 15.00 hodin
Dětský den Rolničky
před budovou divadla Jana Kašky.  
Loutkové představení, muzika, soutěže, 
prohlídka dokončovaného divadla.

15. června od 19. hodin
Zbraslavský kos
fi nále soutěže ve zpěvu pro děti škol 
Prahy 16.
Divadlo Jiřího Srnce.

Informace: kulturní odd.ÚMČ 
Praha-Zbraslav, tel. 257 111 801, 
kultura@zbraslav.cz

KONCERTY
22. května od 16.00 
K rálovský sál zámku Zbraslav
Collegium Marianum a Chore 

his tor ica
koncer t  „ s t a ré  hudby“ a  h is tor i -   
ckého t ance
27. května od 19.00 
Husův Sbor Zbraslav
Jiř í Schmi tzer
koncer t městského folku
3. čer vna od 19.00
 Husův sbor Zbraslav
Jaroslav Tůma
koncert na zbraslavské renesanční
va rhany

13.  če r v na od 17.00 
kos tel  sv.  Havla  na Z braslav i
Bonum ensemble
cembalov ý koncer t
PŘ EDNÁŠKY
26.  k vě t na od 17.00 
kos tel  sv.  Jak uba s t .

  V našich minulých zprávách jsme 
s radostí uvítali příchod jara do našich 
zahrad s jeho prvními krásnými květy. 
Postupující čas a několik slunečných 
dnů i dešťových přeháněk však bo-
hužel urychlilo jejich odkvétání a po 
krásných květech zůstaly jen méně 
působivé semeníky. Tyto však musíme 
brzy odříznout, aby se zbytek rostliny 
nevysiloval. Nyní nám již končí radost 
z pozorování jarních květů a nastupuje 
pilná práce se sázením zeleniny, jejím 
zaléváním a okopáváním. Rostou ale 
nejenom užitečné rostliny, ale také 
hlavně plevel, se kterým úporně bo-
jujeme. Ale naše vítězství je velmi 
nestálé a za několik týdnů musíme 
začít znovu. Rovněž ozdobná část za-
hrady vyžaduje své. Sází se letničky, 
udržují se a k opěrám přivazují různé 
trvalky a opět se pleje a zalévá. O naši 

pozornost se hlásí i trávníky. Sekají se 
a uhrabují, přihnojují a zalévají a i zde 
se bojuje s neodbytným plevelem jako 
je jitrocel, sedmikrásky, pampelišky 
a mechy. Tyto plevely mají takovou 
životaschopnost, jakou by jim mohly 
některé ušlechtilé rostliny závidět.  Ale 
i přes všechny obtíže má zahrádkaření 
i své světlejší stránky. Zahradní práce 
přispívají nejen k utužování našeho 
zdraví a duševní svěžesti, ale můžeme 
také  uplatnit své  nápady, vkus a fan-
tazii. Naše snahy a úsilí jsou postupně 
odměňovány prvními sklizněmi jahod, 
raných třešní a malin a ze zeleniny pa-
žitkou, kadeřavou petrželí, hlávkovým 
salátem, ranou cibulkou a dalšími. Nej-
lepší odměnou za Vaši snahu a práci je 
jistě pohled na rodinné příslušníky, 
kteří si pochutnávají na čerstvě utrže-
ném ovoci a zelenině.

Veteran bicycle club Zbraslav, zájmová 
skupina sběratelů historických 
kol, pořádá již XXI. ročník jízdy 
na historických kolech „Jíloviště 

- Zbraslav“ 12. a 13. června 2004
Sobota
8.00 - 10.00 Prezentace (a cíl) 
parkoviště u Pizzerie Antonio a rest. 
Stará škola
13.00 Start Baně, 15.00 hodnocení.
Neděle - výlet na Karlštejn
9.00 odjezd ze Zbraslavského náměstí 
do restaurace „Pod Dračí skálou“
Účastníci jízdy nechť se odějí do 
dobových kostýmů a osedlají kola 
vyrobená do r. 1945. Recese je vítána. 
V neděli uvítáme na výletě všechny 
cyklisty. Dobré počasí a pohodu při 
akci přeje předsednictvo.

Vác lav II .
R e f o r m á t o r  č e s k é h o  s t á t u  
a  zak ladatel  zbraslav.  k lá š t e ra  
2 .  če r v na od 17.00
kostel  sv.  Jak uba s t .
Zbras lavská madona a 
s t ředověk ý mar iánsk ý ku l t
9.  če r v na od 17.00 Husův Sbor
Hera ld i ka v době P řemyslovců
BESEDA 
1.  če r v na od 18.00
au la  ZŠ V l .  Vanču r y
Beseda s  euroop t imi s t y  i  
europes imi s t y
měsíc po vst upu České republ iky  
do EU
DOPROVODNÉ AKCE
22.  k vě t na od 10.00 
v kos tele  sv.  Jak uba s t .
Zádušní  mše za 
El i šku Přemys lovnu
22.  k vě t na
vs t upn í  chodba sbí rek NG
Výs tava p lánů zbras lavského 
Mar iánského chrámu
7.  če r v na od 17.00 
v mís t n í  k n ihov ně
U nás na Zbras lav i
v ít án í  nové k n ihy Mi roslava 
Hucka za účas t i  autora
10.  če r v na od 17.00 
d ivad lo J.  Sr nce
Rozmarné lé to
promít án í  českého f i l mu 
8.  če r v na od 18.00 
v sa lon k u res t au race Kot va
El i ška Přemys lovna a Jan 
Lucembursk ý:  sňa tek z  rozumu
autor ské č ten í  Gabr iely 
V.Ša rochové
13.  če r v na 
před ZŠ V l .  Vanču r y
Rozmarné lé to
pochod po s t ezce s  l i t e r á r ně 
historickými úkoly, start 9-10 hod .
13.  če r v na od 14.00 
v Borov ičkách
Růže pro krá lovnu
souboje  s t ředověk ých r y t í ř ů  
s  v ýk ladem a v yh lá šen ím v í t ěz ů 
s t ezk y

Změna programu v yhrazena .

 Víte, kde byl postaven první křes-
ťanský kostel v Čechách? Tak pojďte, 
vypravíme se společně na ono místo 
za severní hranici Prahy. Nejprve se 
však metrem trasy B musíme dopravit 
na Masarykovo nádraží, odkud 
vyjíždí vlak směrem na Roudnici 
nad Labem v 9.34 nebo 10.34 
hod. Pojedeme jím zhruba 15 
minut a vystoupíme ve stanici 
Roztoky u Prahy. Od nádraží vy-
jdeme po modré a žluté turistické 
značce. Procházíme městem po-
dél nemocnice a vilovou zástav-
bou, až se dostaneme k potoku, 
který nese název Únětický. Od 
něho pokračujeme již jen po 
modré značce. Kráčíme po hra-
nici přírodní rezervace Roztocký 
háj. Příjemnou pěšinou, lemovanou 
po obou stranách lesními porosty, 
přijdeme k populárnímu ubytovacímu 
zařízení Maxmiliánka a k restauraci 

„Koliba“ (1,5 km), kde odbočíme vlevo, 
abychom vstoupili do přírodní rezerva-
ce Tiché údolí. Nenáročná cesta podél 
potoka zařízlého do členitého územní-
ho reliéfu  nás vede kolem Spáleného  
a posléze Trojanova mlýna. Ten druhý 
je slavnější. Několikrát do něj zavítal 
malíř Mikoláš Aleš, když pobýval v ne-
dalekém Suchdole. V tomtéž mlýně se  
natáčel i televizní seriál Byli jednou 
dva písaři s Miroslavem Horníčkem 
a Jiřím Sovákem v hlavních rolích. Za 
mlýnem se údolí trochu rozšiřuje. Na 
pravé straně se pne  stěna opuštěného 
lomu a kus za ním ve svahu, kam vede 
odbočka, je pro geology zajímavý od-
kryv sedimentů Vltavy, jež tudy před 
třičtvrtě miliony let protékala. My 
odbočkou pohrdneme a přicházíme 
pod  buližníková skaliska Holého vr-
chu, která vyčnívají do údolí tvoříce 
romantické útvary. Turistická značka 
nás přivede k rozcestníku pod jedním 
z nich (2,3 km). Říká se mu Alšova 
vyhlídka. Odtud se vydáme vlevo po 
žluté značce. Stoupáme do mírného 
kopce a ocitneme se na okraji Prahy 

- Suchdola. Na návrší u prvních domků 
můžeme odbočit vpravo za lesík, kde 
stojí na bývalém morovém hřbitově 
kaple sv. Václava, vybudovaná v roce 
1704. Poté se vrátíme zpět na žlutou 

značku. Šlapeme po asfaltové cestě 
ulicí Ke Kozím hřbetům, přičemž 
mineme Starosuchdolskou restauraci 
a koloniál. Ve Starém Suchdole si 
všimneme zvoničky z roku 1846. Stojí 
prakticky na návsi poblíž čp. 1, což 
je Brandejsův statek neboli zámeček. 
Statek hostil svého času řadu umělců 
(v letech 1877 – 1879 sem jezdíval Mi-
koláš Aleš), kteří  pro svá díla  čerpali 
v okolí náměty vztahující se k dávné 
české historii. Suchdolem projdeme až 
na hlavní silnici, u níž se žlutá značka 
stáčí vlevo (2 km). My se však vydá-
me vpravo k benzinové pumpě. Zde 
musíme zvýšit obezřetnost, protože 
příštích necelých 10 minut půjdeme 
po celkem frekventované komunikaci. 
Možná je lepší zvolit chůzi po kraji 
pole. U dopravní cedule označující 
konec hlavního města Prahy uvidíme 
zelenou značku. Zde uhneme za svo-
didly doprava (0,8 km). Rázem klopý-
táme hřebenem Kozích hřbetů a z jeho 
rozeklaných vrcholků se můžeme 
rozhlédnout do krajiny. Místy strmé 
srázy poskytují horolezecké terény. 
Na lokalitě Kozí hřbety byly učiněny 
archeologické objevy z pozdní doby 
kamenné (sídliště) a starší doby bron-
zové (dýky). Po  překonání převážně 
buližníkového masivu sestoupíme 

prudčeji do údolí a staneme opět u roz-
cestí pod Alšovou vyhlídkou na Holém 
vrchu (1,5 km). Od ní asi po 60 metrech 
je směrem na Únětice modrá odbočka 
vpravo na jmenovanou vyhlídku. Vy-
jdeme svahem až na vrcholek (0,5 km). 
Odměnou je pohled do údolí potoka a 
na pražskou tabuli. Z vyhlídky se již 
nebudeme vracet k rozcestníku, nýbrž 
pokračujeme vyšlapanou cestičkou po 
temeni kopce k blízkému poli. Jsme 
na Holém vrchu. Vlevo od cestičky 
je střelnice MS Hubertus. Bývá často 
v provozu. Vpravo se naskýtá zajímavý 
výhled na Suchdol a bohnické sídliště. 
Před námi se jakoby v poli tyčí teleko-
munikační stožár. Souběžně s polem 
se rozprostírá travnatá pláň. Právě na 
ní v roce 1879 objevil roztocký lékař 
a archeolog-amatér Čeněk Rýzner 
rozsáhlé pohřebiště ze starší doby 
bronzové se znaky doposud neznámé 
kultury. Dostala název „únětická“ po 
jménu blízké osady.  Po travnatém 
porostu pláně postupujeme podél pole 
vpravo. Brzy narazíme na betonovou 
cestu, po níž jdeme vlevo mezi poli 
k telekomunikačnímu stožáru. A hle 

- za ním scházíme do osídleného území. 
Betonová cesta se mezi domky změní v 
ulici U Školky v Žalově – části Roztok 
(1,5 km). V dáli před očima vidíme 
horu Říp a kopce Českého středoho-
ří. U zastávky autobusů č. 340 a 350 
přejdeme po přechodu silnici a 
rázujeme rovně Přemyslovskou 
ulicí. Na jejím konci u novinového 
stánku (0,5 km) se  mírně odklo-
níme vpravo do ulice Komenské-
ho ke konečné autobusu č. 340. 
Zde nás směrovka navede do ulice 
Levohradské, kterou dojdeme ke 
kostelu sv. Klimenta na Levém 
Hradci (0,5 km). Nejsme na ledas-
jakém místě. Levý Hradec je totiž 
význačnou součástí naší historie. 
Ostroh nad údolím Vltavy byl 
osídlen již v mladší době kamen-
né. Za doby formování českého 
státu měl na Levém Hradci své 
hlavní sídlo kníže Bořivoj z rodu 
Přemyslovců. Ten někdy mezi 
roky 880 – 884 opustil pohanské 
zvyky, přijal křest z rukou Meto-
děje a nechal tu vybudovat první 
křesťanský kostel v Čechách. 

Původní kostel sv. Klimenta se pocho-
pitelně do dnešních časů nedochoval. 
Další informace o Levém Hradci se 
dozvíme z informačních panelů před 
kostelem. Prohlédneme si též pozůstat-
ky opevnění hradiště a o jeho vhodné 
poloze nás přesvědčí pohled do údolí 
Vltavy. Z Levého Hradce pokračujeme 
po zelené značce. Zprvu prudce dolů 
k potůčku, podél něhož podejdeme 
železniční trať. Dáme se vpravo cestou 
proti proudu Vltavy. Kráčíme mezi 
železniční tratí a řekou. Za zdymadlem 
na druhém břehu nad lomem snad stá-
val Pravý Hradec. Zanedlouho míjíme 
velký klecanský jez a přicházíme do 
Roztok. Tentokrát z druhé strany od 
penicilinky, první české továrny na 
antibiotika vybudované v letech 1945 

– 1949 z prostředků UNRRA.  Již jen 
pár kroků a ocitáme se zase u nádraží 
(3,5 km). Pokud ale nebudete chtít jet 
co nejdříve domů, zajděte navštívit 
roztocký zámek. Jedná se o barokní 
objekt ze 16. století se zachovaným 
příkopem a později několikráte upra-
vovaný. Stojí na místě původní tvrze. 
Stačí jen kousek dál za nádražím pode-
jít koleje a jste tam. V zámku je umís-
těno Středočeské oblastní muzeum se 
svými expozicemi, především arche-
ologickými, a sbírkami obrazů. Vlak 
do Prahy odjíždí o víkendech většinou 
vždy v celou hodinu a dvě minuty. Tra-
sa měří zhruba 15 kilometrů.

 Změna programu a ceny vyhrazena. 
Informace a přihlášky v KS Rado-

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

KULTURNÍ STŘEDISKO RADO-
TÍN ZAJISTILO ZÁJEZDY PRO 

ŠIROKOU VEŘEJNOST A SENIORY
22.5. Rakouské Podyjí

Odjezd ze Smíchova v 5.45 hod., z Radotí-
na v 6.00 hod., ze Zbraslavi v 6.15 hod. Přes 
Jihlavu a Znojmo přijedeme do Rakouska. 
Tam se vydáme proti proudu Dyje a zasta-

víme se v Hardeggu, Riegersburgu, Gerasu, 
Drosendorfu, Kollmitzi a Raabsu, abychom 

se seznámili s místními hrady, zámky a 
jedním velkolepým klášterem. Cestou zpět 
se zastavíme ve Slavonicích. Návrat mezi 

21.45 až 22.15 hod. Cena 450,- Kč.
12. – 19.6. Rekreace pro důchodce

Podhradí nad Dyjí u Vranovské přehra-
dy – ubytování ve dvoulůžkových pokojích 

s vlastním sociálním zařízením. Penzion 
s výbornou kuchyní přímo nad jezem řeky 
Dyje. Možnost rybolovu, hezkých výletů. 
Ubytování s polopenzí za 2.600,- Kč/os. 

Možnost dokoupení obědů přímo na místě. 
Přihlášky do 20.5.2004.
26.6. Alpská jezera

Odjezd z Radotína v 0.30 hod., ze Zbraslavi 
v 0.40 hod. Ranní zastávka na protažení 

u Mondsee.  Dopoledne výlet u Gosausee 
pod Dachsteinem. Odpoledne procházka u 
Altauersee. Městečko Bad Aussee. Návrat 

asi ve 23.00 hod. Cena 790,- Kč.
let 2.750,- Kč. Přihlášky do 10.5.2004.

Zájezdy pro radodotínské seniory:
2 . 6 .  C h e b ,  S k a l n á ,  m o t ý l í  f a r -
m a ,  F r a n t i š k o v y  L á z n ě
Odjezd v 6.00 hod. Dopoledne si 
prohlédneme město Cheb. V po-
ledne přijedeme do Skalné (rodiště 
fotbalisty Pavla Nedvěda) a navští-
víme hrad Vildštejn. Odpoledne se 
nejprve zastavíme na motýlí farmě 
a později se projdeme po Františko-
vých Lázních, kde ochutnáme místní 
prameny. Návrat asi ve 21.00 hod.

 23.6. Pecka, betlém, Josefov, Hořice 
Odjezd v 7.00 hod. Dopoledne na-
vštívíme hrad Pecku a zvládneme 
i procházku k betlému u Kuksu. 
Čas oběda nás zastihne v Jaroměři 
a poté zavítáme do pevnosti v Jo-
sefově. Druhá část odpoledne bude 
patřit městu Hořice a jeho sochám 
a sousoším. Návrat asi ve 20.15 hod. 

Mateřská škola v Radotíně pořádá 
výstavu dětských prací

 
ve dnech 3.6. - 5.6. od 10.00 - 17.00 
hodin v KS u Koruny


