STRANA 6

KULTURNÍ STŘEDISKO RADOTÍN ZAJISTILO ZÁJEZDY PRO
ŠIROKOU VEŘEJNOST A SENIORY
Na letošní rok jsou zajišťovány pro
širokou veřejnost (i mimoradotínské) tyto akce:
22.5. Rakouské Podyjí

Odjezd ze Smíchova v 5,45 hod., z Radotína v 6,00 hod., ze Zbraslavi v 6,15 hod. Přes
Jihlavu a Znojmo přijedeme do Rakouska.
Tam se vydáme proti proudu Dyje a zastavíme 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 přehrady – 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.

3. – 10.7. Rodinná rekreace

Tři Studně – Vysočina. Ubytování ve dvou
či vícelůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Rybník u objektu, koupání,
sběr lesních plodů, hezké výlety. Ubytování
s plnou penzí za 3.150,-- Kč/os. Děti do 12
let 2.750,-- Kč. Přihlášky do 10.5.2004.

Na letošní rok jsou zajištěny
zájezdy pro seniory:
12.5.Klodzko,Náchod

Odjezd v 6,00 hod. Dopoledne bude
patřit seznámení se s polským Klodzkem a někdo bude moci zavítat i do
místní tržnice. Odpoledne zavítáme
na náchodský zámek. Návrat asi ve
20,40hod.
2. 6. Cheb, Skalná, motýlí farma,
Františkovy Lázně
Odjezd v 6,00 hod. Dopoledne si
prohlédneme město Cheb. V poledne
přijedeme do Skalné (rodiště fotbalisty Pavla Nedvěda) a navštívíme hrad
Vildštejn. Odpoledne se nejprve zastavíme na motýlí farmě a později se
projdeme po Františkových Lázních,
kde ochutnáme místní asi ve 21,00 hod.

23.6. Pecka, betlém, Josefov,
Hořice

Odjezd v 7,00 hod. Dopoledne navštívíme hrad Pecku a zvládneme i
procházku k betlému u Kuksu. Čas
oběda nás zastihne v Jaroměři a poté
zavítáme do pevnosti v Josefově.
Druhá část odpoledne bude patřit
městu Hořice a jeho sochám a sousoším. Návrat asi ve 20,15 hod.

Všech výše uvedených akcí se mohou
zúčastnit i mimoradotínští občané, tj
kdokoliv a odkudkoliv. Ceny akcí,
vyjma rekreací a Znojemska, obsahují
dopravu, průvodce, úrazové pojištění
osob do 79 let věku, avizované vstupy
na území ČR. Cena neobsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí (lze
přiobjednat), vstupy do objektů v zahraničí. Ceny jsou kalkulovány z úroně
ledna 2004. Změna programu a ceny
vyhrazena. Informace a přihlášky
v KS Radotín, tel.: 257911746,
mobil: 776161407.

Dnešní putování nás zavede na území
bývalé těžby zlata – do okolí Jílového,
kam se dostaneme vlakem směr Čerčany, který odjíždí z Braníka, Modřan
nebo Zbraslavi (9,58 hod.). Je dobré
sednout si ve vlaku k pravému oknu
ve směru jízdy, protože tak můžeme
sledovat krajinu s tokem Vltavy a
zejména Sázavy. Železnice se přimyká ke skalám a několikrát je zdolává
pomocí tunelů. Romantický je především úsek mezi Petrovem a Lukami
pod Medníkem, kde je vidět, jak řeka
teče hlubokým kaňonem rámovaným
zajímavými skalními útvary, jako jsou
například Píkovická jehla, vyhlídka Třeštibok nebo skála Komín. Za
sedmým tunelem, v zastávce Jílové
u Prahy, vystoupíme a vykročíme od
nádraží po zelené turistické značce
vpravo. Jdeme opatrně z kopce dolů
na silnici, která sleduje Chotouňský
potok k jeho ústí do Sázavy v Žampachu (1 km). Odtamtud se dáme vpravo
po žluté podél řeky a části náhonu, vedoucího z Kamenného Přívozu. Trasa
je současně i naučnou stezkou a na ní
umístěné tabulky nás upozorňují na
zajímavá místa.
Od vodní elektrárny a závodu PAL
odbočíme mírně vzhůru terénním
zářezem zvaným Kocour. Po chvilce
podejdeme železniční viadukt, klenoucí se v délce 110 m a ve výši 41,5 m nad
soutěskou. Jedná se o nejvyšší kamenný železniční most ve střední Evropě.
Tato technická památka slouží bez úhony od roku 1900. Za viaduktem uzříme
otvory štol, zbylé po těžbě horniny
gabro. Údolím Studenského potoka zanedlouho přijdeme ke zlatonosné štole
Josef (1 km). Během sezóny je každou
sobotu a nedělí přístupna veřejnosti.
Vstupné činí 20,-- Kč, prohlídka trvá
zhruba 30 minut. Po návštěvě důlního
díla, kterou si rozhodně nenechte ujít,
protože stojí skutečně zato, pokračuje-

Koncerty na zbraslavském
zámku
SOBOTA 17. 4. 2004
ENSEMBLE

Petr Růžička - housle, Jérémie
Maillard - violoncello, Barrak
Yedék - tanec.
Jednotlivé sekvence, z kterých
je tento večer tvořen, jsou díky
vypracované
režijní,
světelné
a choreografické stránce kreativním
prostorem pro hudbu a tanec.
Zámek Zbraslav od 18.00 hodin.
Vstupenky NG.
SOBOTA 24. 4. 2004
KONCERT SBORŮ
Sbor GAUDIUM PRAHA a
Chorale de la Mer z Francie.
Zámek Zbraslav, začátek v
18.00 hodin. Vstupenky NG.
PONDĚLÍ 26. 4. 2004
B. MARTINŮ - OTVÍRÁNÍ
STUDÁNEK
Příbramský dětský a ženský sbor
pod vedením Michaely Havlíčkové
se sóĺistou Mgr. Karlem Nedomou,
sbor sv. Jiří z Vraného n/Vlt. a
hostující sbor ze Slovinska.
Zámek Zbraslav, začátek v 19.00
hodin.Vstupenky ZUŠ.
Národní galerie v Praze pořádá od
7.3.2004 do 6.6.2004 na zámku

me do Dolního
Studeného. Za
prvními domky
osady (0,5 km)
změníme směr
vpravo po žluté
a modré na kamenitou cestu,
po níž dojdeme
k rozcestníku u
Bejčkovy strouhy (0,5 km).
Jsme v pomyslném průsečíku
naší osmičky
a dnes se sem
ještě
jednou
vrátíme. Nyní
šlapeme dále po
modré, vpravo
míjíme rekultivované odkaliště, až dospějeme k poničené
výklenkové
k a p l i č c e . B ývala v ní soška
svaté Anny, jedné z patronek horníků. Ve středověku
náležela lokalita k dolu Petr, jenž byl
zpustošen v roce 1420 husity. Dnes
jsou zde luční porosty, umožňující
hezké výhledy do kraje. Od kapličky
sestoupíme stále po modré do Jílového
a dorazíme na náměstí (2 km), kde
zavítáme do některé z restaurací,
abychom se občerstvili. Jílové je stará
hornická osada, povýšená kolem roku
1350 Karlem IV. na královské zlatohorní město. Význam města dokládají i
některé dochované stavby. Střed města
je památkovou zónou. Městskými
dominantami jsou raně gotický farní
kostel svatého Vojtěcha ze 13. století
a budova radnice ze 14. století, později
barokně upravená. V levém dolním
rohu náměstí stojí pozoruhodný dům

Zbraslav výstavu nazvanou Pavilon
orchidejí. Tato výstava veřejnosti
představuje předměty pocházející
z jedné významné české soukromé
sbírky. Velkou část tvoří rozsáhlá
kolekce kameniny a porcelánu,
kterou sběratelé shromáždili při
cestách po japonských keramických
dílnách v 50. a 60. letech minulého
století. Setkáme se zde s ukázkami
produkce lokálních keramických
dílen z 19. a 20. století a především
s keramikou určenou k čajové
kultuře a čajovému obřadu.
Z čínského prostředí se zde
objevují především frotáže a
malby, které sběratelé přivezli ze
svých dlouhodobých pobytů v
Číně. Vytříbený sběratelský vkus
se promítl i do výběru děl staršího
čínského malířství a kaligrafie.
Vystavený soubor frotáží s
námětem „Setkání u Pavilonu
orchidejí“
propůjčil název i
současné výstavě.
Výstava v budově knihovny
V chodbě zbraslavské knihovny je
od 15. března do odvolání umístěna
výstava starých zbraslavských
pohlednic (do roku 1950) a grafiky
z období 17. - 19. století ze sbírky
Ing. Františka Kadlečka. Námětem
všech vystavených obrázků je
zbraslavský zámek. Výstava je
přístupná pouze v pracovní dny, v
pondělí a středu do 18.00 hodin, v
úterý a pátek do 14.00 hodin a ve
čtvrtek do 16.00 hodin.
Rolnička končí sezónu.
Pravidelná sobotní představení
pro děti v aule ZŠ Nad Parkem
skončila 3. dubna. Loutářský
soubor se už těší do opravovaného
divadla Jana Kašky, kam se
chystá na svou již jedenadvacátou
sezónu po prázdninách. Zázemí
divadla dovolí vrátit do repertoáru
i marionetová
či činoherní
představení a obohatit tak program
o mnoho dalších pohádek.

Mince, v němž do roku 1420 sídlil
královský horní úřad. V současnosti
je v něm muzeum s expozicemi věnovanými dolování zlata v Čechách a
místnímu regionu. Vstupné je 20,-- Kč,

Horního Studeného. Když mezi nimi
sejdeme na silnici, dáme se po ní vlevo k dolu Pepř a k úpravně rud (1km).
Závod na úpravu rud byl v provozu
v letech 1953 – 1968, kdy byl pro ne-

doba prohlídky asi 60 minut. Po ní
se vydáme na další úsek trasy výletu,
a to u kostela sv. Vojtěcha. Držíme
se zelené značky naučné stezky. Ve
městě však musíme dát pozor, aby
se nám neztratila z očí. Procházíme
ulicí Krátkou, Hornickou a K Pepři.
Na jejím konci, od stožáru trafovedení s číslem 612024, stoupáme mírně
do vršku kamenitou polní cestou do
míst nejslavnějšího jílovského zlatonosného revíru - Šlojířského pásma (1
km). Na rozcestníku odbočíme vlevo,
přičemž mineme telekomunikační zařízení a vodárenský objekt. Dojdeme
na vyhlídku na Pepři, odkud je vidět
nejenom Středočeská pahorkatina, ale
též Brdy. Zelená naučná stezka se
pak stáčí vpravo mezi chaty a domky

efektivnost uzavřen. Za posledních 10
let činnosti vyšlo z úpravny něco přes
jednu tunu ryzího zlata. Po roce 1968
byl objekt začleněn do firmy HAKI
vyrábějící lešení. Za továrnou uhneme
ze silnice mírně vpravo a dostaneme
se opět na rozcestí u Bejčkovy strouhy
(0,5 km). Tentokrát odtud půjdeme
rovně po žluté značce. Za lokalitou
dolů Kocourského pásma vyjdeme
na pole a kolem posedu sestupujeme
travnatou cestou do Včelního Hrádku
(1 km), z něhož pak již lehce scházíme
na železniční stanici Jílové (0,5 km).
Na vlak můžeme počkat v nádražní
restauraci. Spojem odjíždějícím denně
v 16,32 hod. se vrátíme do Prahy. Celková délka pěší trasy je 9 km.
Pavel Čornej

V naší poslední zprávě pro zahrádkáře
jsme psali o jarních cibulovinách, prvních
poslech jara. Dnes bychom rádi toto doplnili informacemi o některých pozdějších
cibulovinách, které svými květy navazují
na předešlé. Jsou to hlavně narcisy, tulipány, hyacinty a řebčíky. Můžeme je rozdělit
na dříve a později kvetoucí. V březnu a
dubnu kvetou narcisy a hyacinty, od března
do května nás potěší svými květy tulipány
a řebčíky. Chceme-li, aby nám tyto jarní
rostliny nezeslábly, musíme je ponechat
na stejném místě až do konečného zatažení
listů. Víme, že to na zahrádce už pak není
žádná okrasa, ale v příštím roce nám to
vynahradí silné zdravé rostliny.
Všechny uvedené květiny můžeme získat
zakoupením cibulek na podzim a jejich
zasazením, ale také i zakoupením na jaře
v květinářství jako kvetoucí ozdoby našich
bytů, které si po odkvětu zasadíme do zahrady pro další pěstování.
Jistě mi dáte za pravdu, že k pěknému
vzhledu zahrádky přispěje také vhodná zeleň, která zkrášlí plot u vaší zahrádky. Proto bychom rádi připomněli, že je právě čas

k výsadbě živých plotů. Z mnoha různých
druhů bychom vám doporučili břečťan,
který oproti jiným ozdobným keřům zabírá
podstatně menší část prostoru a pro svou
stálou zeleň je ozdobný i v zimních měsících. Sazenice můžeme získat buď jejich
zakoupením v květináčích, nebo získat jejich řízky od některého přítele zahrádkáře.
Sazenice z květináčů vysazujeme v dubnu
nebo v říjnu, zatímco řezání řízků a jejich
výsadba se provádí v červenci a v srpnu.
Chceme-li si sami založit břečťanovou stěnu, nastříháme si v červenci nebo v srpnu
letošní výhonky (letorosty) o délce asi půl
metru a ihned zasadíme spodní polovinou
výhonek do země na určená místa asi jeden
metr od sebe. Druhá polovina – špička – zůstává nad zemí. Zem uložíme okolo sazenice a podle potřeby zaléváme. Všechny sazenice se do zimy ujmou a na jaře usměrníme
jejich narostlé výhonky vzhůru, popřípadě
je přivážeme. Zhruba během tří let již získáme pěkný zelený porost stěny, který nás
potěší svou svěžestí.

Ing. Vladislav Šimáček
9. 5. Ne 17 a 19.30 hod

FR

14. 5. Pá 17 a 19.30 hod

FR

VADÍ NEVADÍ

23. 4. Pá 17 a 19.30 hod

FR

TRIO Z BELLEVILLE
24. 4. So

25. 4. Ne 17 a 19.30 hod

FR

30. 4. Pá 17 a 19.30 hod

DÁN

1. 5. So 16 a 19 hod

USA

STARÝ, NOVÝ, PŮJČENÝ
A MODRÝ
POSLEDNÍ SAMURAJ

15. 5. So 16 a 19 hod

USA

16. 5. Ne 17 a 19.30 hod

USA

KRAJINA STŘELCŮ

KINO NEHRAJE

BAZÉN

NA PLNÝ PLYN

2. 5. Ne 17 a 19.30 hod

FR

7. 5. Pá 17 a 19.30 hod
8. 5. So 17 a 19.30 hod

ČR

ŽÁDOSTIVÁ TĚLA

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ
NADÉJI

VERONICA GUERIN

25. 4. KAMENNÁ TETKA
2. 5. O PRINCEZNĚ, KTERÁ
VŠECHNO VIDĚLA
9. 5. O MATYLDĚ

S NÁHRADNÍ HLAVOU

16. 5. KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA

