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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.

3.10.      NÁPADY OPIČKY ŽOFKY 
17.10.    KRAKONOŠ A STRAŠIDLO

24.9. Pá  17 a 19.30 hod.                USA
DEN POTÉ
25.9. So  17 a 19.30 hod.                   ČR
PÁNSKÁ JÍZDA
26.9. Pá  16 a 19. hod.        ŠVÉD/DÁN        
DOGVILLE
1.10. So  17 a 19.30 hod.                 USA
TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK 
2.10. Ne   17 a 19.30 hod.               USA          
ZLODĚJ ŽIVOTŮ
3.10. Pá  17 a 19.30 hod.                USA
PRESUMPCE VINY
8.10. Pá
9.10. So       KINO NEHRAJE
10.10. Ne

16.10. So  17 a 19.30 hod.               USA
17.10. Ne  17 a 19.30 hod.
MŮJ SOUSED ZABIJÁK

  Dnes se společně vydáme do Brd. Do 
míst, kde se pohyboval literární hrdina Kája 
Mařík. Výchozím místem je tudíž Mníšek 
pod Brdy, kam se dopravíme buď vlastním 
automobilem, protože se do Mníšku zase 
vrátíme, nebo příměstskými autobusy odjíž-
dějícími od Smíchovského nádraží a zasta-
vujícími na zastávkách MHD po Strakonické 
silnici  (Chuchle, Lahovičky a Lahovice).  
  Ze Smíchova vyjíždí linka 317 nebo 321 
v 9,00 hodin. Přes Jíloviště přijedeme na 
náměstí do Mníšku pod Brdy v 9,36 hodin. 
Město bylo založeno ve 14. století prý za 
pomoci mnichů z kláštera Ostrov u Davle 
a údajně jim za vděk dostalo název. Původně 
se jednalo o královské město, ale od 16. století 
se postupně stalo majetkem  několika šlech-
tických rodů, např. Mitrovských, Engelsflus-
sů nebo Unvertů. Ve městě je řada historic-
kých památek a my se s některými postupně 
seznámíme. Nemusíme zatím sledovat turis-
tické značky a od zastávky autobusu před 
Velkou restaurací přejdeme silnici a vykro-
číme po levé straně parku vzhůru ke kostelu. 
Před zabočením po kočičích hlavách ke 
kostelu se rozhlédneme. Vlevo přes silnici 
je dům čp. 38 – fara. V této budově byla 
napsána převážná část díla spisovatelky 
Marie Wagnerové - Černé (tvořící pod pseu-
donymem Felix Háj), zejména její nejslav-

nější kniha, mnohadílný román Kája Mařík. 
Osudy hlavního hrdiny se váží k Mníšku 
pod Brdy (literární Lážov) a jeho okolí.  Šik-
mo naproti faře a kousek nad parkem stojí 
budova obecního úřadu, která bývala kdysi 
školou, do níž byl také zasazen děj příběhu. 
Ještě předtím zde stával první mníšecký 
kostel. Současný jednolodní barokní kostel 
sv. Václava, k němuž se přesuneme, byl vy-
budován v polovině 18. století, padesátimet-
rová věž zhruba o sto let později. Ze tří stran 
je obklopen malým hřbitůvkem. Do kněžiště 
kostela byl v padesátých  letech minulého 
století přenesen z kláštera na Skalce obraz 
Kající se svaté Máří Magdalény z roku 1694, 
mistrovské dílo od P. Brandla. Po prohlídce 
interiérů, kde najdeme vzácné fresky od 

J. V. Spitzera,  obrazy od K. Škréty a var-
hany, na něž hrával J. J. Ryba a A. Dvořák, 
vyjdeme z kostela vpravo k zámku. Ještě 
v parku v kaštanovém stromořadí spatříme 
sochu sv. Jana Nepomuckého z Platzerovy 
dílny z roku 1769. Zámek byl vybudován 
ve třetí čtvrtině 17. století jako čtyřkřídlá 
a dvoupatrová budova se třemi věžemi. Po 
druhé světové válce byl posledním majite-
lům pro spolupráci s Němci zkonfiskován a 
byl dlouhá léta využíván archivem minister-
stva vnitra. V současné době na něm probíhá 
dlouhodobá rekonstrukce, takže je veřejnosti 
nepřístupný. Z prostranství před zámkem se 
dáme vpravo přes trávník k poště a ocitáme 
se na silnici, na níž  odbočíme vlevo a obje-
víme zelenou turistickou značku. Ve svahu 
nad městem vidíme kostelík na Skalce, kam 
nyní kráčíme. Zelená značka brzy sejde ze 
silnice do aleje a pak vlevo mezi domky, aby 
posléze změnila směr vpravo do lesíka. V le-
se začíná nejnáročnější stoupání celé trasy. 
Po jeho překonání nás rovinka dovede ke 
kostelíku svaté Máří Magdalény na Skalce 
(2,5 km). Těsně před ním je hezká vyhlídka 
na Mníšek pod Brdy a Dobříšskou pahorka-
tinu. Pozorujeme i komplex mníšeckých ko-
vohutí. V blízkém okolí města, včetně vrchu 
Skalka, jsou totiž naleziště železné rudy, kte-
rá byla zpracovávána původně ve  Staré Huti 

u Dobříše nebo v Řevnicích. 
Po druhé světové se v těžbě 
pokračovalo a zpracování bylo 
přeneseno do Mníšku, což se 
stalo málem osudným pro kos-
telík (a nejen pro něj), který byl 
postaven v letech 1692 – 1693 
podle plánů K. I. Dientzenhofe-
ra, včetně interiérů upravených 
do podoby krápníkové jeskyně. 
Vrch Skalka (553 m), z něhož 
barokní kostelík shlíží na měs-
to, byl totiž poddolován a tam-
ním objektům hrozilo zřícení. 
Mnohé památky musely být ze 
Skalky přemístěny jinam. Pro 
špatnou kvalitu rudy však byla 

naštěstí její těžba roku 1967 zastavena, hutě 
byly přeměněny na výrobu hliníkových a že-
lezných slitin a mohlo se započít i s opravou 
kostelíka, který je zapsán na seznamu pamá-
tek UNESCO. Současně se  začaly postupně 
opravovat také okolní stavby jako malý 
klášter, či poustevna s Pietou od J. Brokoffa 
nebo křížová cesta s kapličkami, mezi nimiž 
procházíme k rozcestníku, u něhož změníme 
směr vlevo na červenou značku a po rovince 
krásnou lesní pěšinou jdeme ke křižovatce 
cest u Červeného kříže (2 km). Odtud ne-
uhneme vlevo, ale pokračujeme přímo v 
dosavadním směru, jenže již po žluté značce, 
a to lesem až na setkání žluté s modrou znač-
kou (1,5 km). Zde před námi asi 70 metrů 
za cestou je pár jakoby skalních výčnělků. 
Překlopýtáme k nim mezi pařezy a kamením 

a zjistíme, že se jedná opravdu o skálu a že je 
z ní náhle romantický pohled dolů do rokliny 
s jezírkem a několika sruby. Ve skutečnosti 
je to přírodní výron vody do zaniklého lomu 
v Letovské neboli Bílé skále, u které byla 
v roce 1925 založena trampská osada El 
Paso. Po pokochání nalezneme naši cestu a 
sestupujeme do vsi Halouny pouze po modré 
turistické značce.  Před prvními domky ves-
nice se u rozcestníku (1,5 km) dáme vlevo po 
zelené značce, jež vede po okraji lesa. Brzy 
dospějeme k dalším domkům a k hostinci 

„U Zrzavého paviána“ (0,5 km). Protože 
je krátce po poledni, zajdeme na občerst-
vení. Obec Halouny je položena v hezkém 
prostředí svahu centrálního hřebene Brd, 
čehož využívali k zakládání osad v okolí 
čeští trampové již od počátku vzniku svého 
hnutí. Také místní hostinec byl známým 
shromaždištěm brdských trampů a Halouny 
mají doposud rekreační charakter. Po nabytí 
nových sil se vrátíme z hostince asi 20 metrů 
zpět a svižně vyrazíme vpravo po zelené. 
Několik dalších kilometrů půjdeme nyní do 
kopce. Je táhlý, dlouhý, ale příliš nás neuna-
ví. Nejdříve mineme bývalou myslivnu Ro-
chota (2 km) a potom vystoupáme krásným 
vzrostlým lesem k rozcestí Na Soudném 
(2 km). Odtud, kdo nechce jít do Kytína, 
může si maličko zkrátit trasu a vydat se vle-
vo po žluté 
značce, aby 
od rozces-
tí Na Rovi-
nách (2 km) 
pokračoval 
posléze s ná-
mi, jelikož 
my tam též 
později do-
razíme. Teď 
však sestupu-
jeme stále po 
zelené značce 
do Kytí-
na (2,5 km). 
V obci se 
zastavíme u 
původně go-
tického kos-

tela Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století. 
Současnou podobu získal barokní úpravou 
v 17. století.  U kostela je studánka údajně 
se zázračnou vodou léčící oční choroby a 
roste u něho památný strom jasan ztepilý. I 
v Kytíně je možnost občerstvení. Další část 
výletu nás povede po asfaltových silničkách. 
Z Kytína nejprve do mírného kopečka k roz-
cestí Na Rovinách (2 km) a odtud vpravo 
po žluté z kopečka dolů do hezké vesničky 
Stříbrná Lhota (1,5 km) a dále ke Mníšku 
pod Brdy. Tam se zastavíme u Zámeckého 
rybníka s hezkou scenérií zámecké budovy 
nad vodní plochou. U rybníka si přečteme 
naučnou tabuli o životě autorky Káji Maříka, 
která poslední část života strávila v blízkém 
domě u Rennerů. Žlutá značka nás od ryb-
níka doprovodí do ulic města k prostranství 
před zámek, kde to již známe, a proto přes 
park se sochou místního rodáka, básníka a 
spisovatele F. X. Svobody (1860 – 1943) 
přijdeme volnou chůzí na autobusovou 
zastávku naproti Velké restauraci (2,5 km), 
v níž má hostinská činnost  starobylou tradi-
ci. Dům pochází z roku 1664 a byl postaven 
jako zájezdní hospoda na Zlaté stezce. Tady 
se s Mníškem pod Brdy rozloučíme a na 
zastávce nasedneme na některý z poměrně 
četných spojů do Prahy. Trasa měří  20,5 km. 
Bez Kytína 18 km.

Mníšek pod Brdy - zámek

  Katarakta, neboli “šedý zákal”, je 
v celosvětovém měřítku jednou z nej-
častějších příčin slepoty. Podle studie 
proběhlé v USA v letech 1971 - 1972  
se věkem podmíněný zákal čočky vy-
skytuje v  60 % u lidí ve věku 65 až 74 
let a operace katarakty je v současnosti 
nejčastějším operačním zákrokem v 
oftalmologii.
  Indikací k chirurgické léčbě katarakty 
je každé snížení zrakových funkcí, kte-
ré obtěžuje pacienta v jeho pracovním 
i osobním životě. Zhoršení vidění 
závisí na typu a stupni zkalení čočky. 
Vhodnost pacienta k operaci by měl 
zodpovědně posoudit oční lékař znalý 
v problematice operativy tohoto one-
mocnění. 
  Dnes se operace katarakty provádí 
téměř ve všech případech v místním 
umrtvení oka kapkami a ambulantně, 
což znamená bez nutného pobytu v 
nemocnici. Operace se tím stává pro 
pacienta méně zatěžující a mohou ji 
podstoupit velmi staří a někdy i zá-

važně nemocní pacienti bez zvláštní 
předoperační přípravy a bez nutnosti 
měnit své životní stereotypy.  
  K vlastnímu odstranění zákalu se pou-
žívá energie ultrazvuku. Tuto dnes nej-
modernější techniku operace započal 
rozvíjet od roku 1967 Charles Kelman z 
USA. Princip spočívá v rozdělení jádra 
čočky na menší díly a v jejich postup-
ném odstraňování z nitra oka. Na místo 
původní čočky pacienta se vkládají do 
nitra oka moderní nitrooční čočky z tzv. 
měkkých plastických hmot řezem men-
ším než 3 mm. Malý  řez a implantace 
měkkých čoček umožňují rychlou reha-
bilitaci zraku  a pacient není po operaci 
omezen co se týká úkonů každodenního 
života, jak to bylo pravidlem po opera-
cích ještě v nedávné minulosti. 
  Současné technické vybavení umož-
ňuje provádět v České republice ope-
raci katarakty na velmi dobré úrovni, 
srovnatelnou se špičkovými pracovišti 
v zahraničí.

                           

  V říjnu 2004 se uskuteční v 
Kulturním 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 
zajímavostech 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.

Zveme co nejsrdečněji všechny 
spoluobčany na 7. Havelské 
posvícení, které se koná v sobotu 
16. října 2004 na náměstí u 
kostela sv. Petra a Pavla a radnice 
MČ Praha 16 - Radotín.

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 20. 9. !!!

Konec října – Výlov rybníka
Konzumace rybích specialit na místě 
a možnost nákupu vylovených ryb.  

Zájezdy pro radotínské 
důchodce:

  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

15.10.Pá 17 a 19.30 hod.                   ČR
ČESKÝ SEN

Výstava obrazů a grafiky Petra Hampla
v  galerii a kavárně Ditíz na Zbraslavi ul. J. 
Vejvody (Sluneční město).
Zbraslavák, akademický malíř Petr Hampl
( nar. 1943) představuje na výstavě obrazy, 
jejichž hlavním tématem  je ženský akt, 
a také svou tvorbu grafickou, postavenou 
na technice hlubotisku. Výstava je přístup-
ná od 9. září do 14. října,  ve všední dny od 
9 do 21 hodin a o víkendu od 9 do 18 hodin.
Výstava okrasného ptactva a květin
Ve dnech  24. - 26. září 2004
ZO ČSCH Praha 5 pořádá na Zbraslavi v 
zámecké restauraci Kotva svoji tradiční  
výstavu okrasného ptactva a  květin . Přijď-
te, nebudete zklamáni!
Vejvodova Zbraslav
9. ročník  Mezinárodního festivalu malých 
dechových orchestrů, který se každoročně 
koná k poctě skladatele Jaromíra Vejvody,  
se uskuteční 24.9. - 26.9.2004.
Festivalu se zúčastní devět českých orches-
trů a tři orchestry z Německa. 
V pátek 24. září od 16,30 se orchestry 
tradičně představí v okolí Zbraslavi, (v Ra-
dotíně od 17,00), ve stanu na Zbraslavském 
náměstí budou kapely vystupovat od 18,30  
do 22 hodin.
V sobotu 25. září začnou soutěžní vystou-
pení  v Černém divadle Jiřího Srnce v 9,30 
hodin. Mimosoutěžní program ve stanu 
představí během dopoledne od 10,00 hodin 
všechny soutěžící kapely. Od 15,00 hodin 
pak proběhne divácky nejatraktivnější část 
festivalu - průvod zúčastněných orchestrů 
s mažoretkami na Zbraslavské náměstí, 
kde bude zakončen společným koncertem 
všech orchestrů a mažoretkových skupin. 

Asi v 16,30 hodin  bude ve festivalovém sta-
nu program pokračovat koncertem Vejvo-
dovy kapely pod taktovkou Josefa Vejvody 
a Moniky Vejvodové - Šterbákové. V prů-
běhu koncertu budou vyhlášeny výsledky 
soutěže a předány ceny vítězům.
Tradiční lidová veselice  s českou dechov-
kou „Březovanka“, trojnásobným vítězem 
festivalu „Vejvodova Zbraslav“ se bude 
konat ve stanu na náměstí od 19,00 do 
23,00 hodin 
Festival bude zakončen slavnostním matiné 
v neděli 26.09. od 10,00 hod ve stanu na 
Zbraslavském náměstí.
O Zbraslavskou loutku
Tradiční postupová soutěž ve společenském 
tanci, které se účastní páry tříd C a D z celé 
ČR se koná v neděli 3. října v sále  Sokolov-
ny Zbraslav.  Příznivci společenského tance 
zde mají opět příležitost shlédnout taneční 
výkony na vysoké úrovni.
Ze zbraslavské knihovny
Během prázdnin doplnila knihovna fond o 
řadu novinek, zejména beletrie a populár-
ně naučné literatury pro děti i dospělé. V 
rámci Týdne knihoven  (3. - 10. října 2004) 
připravila speciální nabídku pro čtenáře, 
která zahrnuje např. přihlašování nových 
čtenářů zdarma, amnestii dlužníků, 15 min. 
na internetu zdarma, zaučení seniorů v prá-
ci s e-mailem. V knihovně  také v současné 
době probíhá průběžně doplňovaná výstav-
ka pohlednic od čtenářů. 
Výpůjční doba:
U Malé řeky 3, odd. pro dospělé: 
PO a ST 8.00-12.00,13.00-18.00, 
ČT 8.00-12.00, 13.00-16.00.
odd. pro děti: PO a ST 12.00-17.00, 
ČT 12.00-14.00
Pobočka Žabovřeská 1227: ČT pouze odpo-
ledne 13.00-18.00

 KULTURA - TURISTIKA

Vážení čtenáři, od dnešního čísla se budete na této straně pravidelně kaž-
dý měsíc setkávat s články z lékařského prostředí. Texty Vám budou připravovat 
a psát odborní lékaři a budou se především zabývat prevencí, diagnosti-
kováním a eventuelně aktuálním možným odstraněním některých one-
mocnění či ošetřením poranění. 
  Tímto bychom chtěli poděkovat panu ing. Vladislavu Šimáčkovi, auto-
rovi článků z rubriky Zprávy pro zahrádkaře, za jeho roční spolupráci 
během níž se se čtenáři – zahrádkáři podělil o mnoho svých postřehů a 
praktických rad. Děkujeme. Redakce Novin Prahy 16.

  Zveme všechny příznivce historie na 
1. ročník přehlídky skupin historického 
šermu pořádané MÚ Černošice a skupinou 
Alotrium pod názvem Černošická alotria. 
Akce se koná  v sobotu 2. října 2004 od 
14.00 v Černošicích Na Vráži, u kulturního 
domu Mokropeská 1208. Uvidíte: barbary 
a  piráty v podání skupiny Novica z Nového 
Města nad Metují a Burdýřů z Prahy-  skupin 
patřících bezesporu k evropské špičce. Uvi-
díte jezdecký rytířský turnaj v podání kas-
kadérské skupiny Magentis, ryze dámskou 
Reginleif a Alotrium z Černošic. K vidění 

bude prezentace Armády ČR – ukázkou 
technických prostředků 73. záchranné 
a výcvikové základny z Rakovníku. V do-
provodném programu vystoupí Beth Anita 
Cooper z daleké Austrálie s keltskými 
baladami a Breci di Chorus Angelus 
z blízkého Poberouní s barokním zpíváním. 
V přestávkách si můžete vyzkoušet střelbu 
z luků a kuší za dozoru Ilburských střelců 
z Žatce. Program ukončí skupina Magentis 
večerní pohádkou o krásné Pamele. Vstup-
né: dospělí 60,- Kč, mládež polovic a děti 
do výše meče zdarma. 


