KULTURNÍ STŘEDISKO R ADOTÍN
VÁS ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ
RADOTÍNSKÉ AKCE:

17. prosince
J. J. Ryba – Česká mše vánoční
V kostele sv. Petra a Pavla
vystoupí žáci Základní umělecké
školy Klementa Slavického,
začátek v 15 hod.
17. – 18. prosince
Seznamte se, Joe Black
Divadelní představení
v podání studentů radotínského
Gymnázia Oty Pavla.
Začátek vždy ve 14 a 18 hod.
v Kulturním středisku Radotín.

Jen málokdo z těch, kteří budou číst
dnešní typ na výlet, nebyl na Karlštejně.
Ale byli jste na Karlštejně v době před
svátky vánočními nebo před svátkem
novoročním? To se mnohým nechce právě
v tento čas vycházet z teplých příbytků
a trmácet se zmrzlou a zasněženou přírodou, že? Kdo jste však na Karlštejně
v zimě nebyl, zkuste se překonat a vydejte
se na procházku. Není dlouhá a nebudete
ani litovat, že jste ji absolvovali.
Nepůjdeme obligátní cestou od nádraží
či z parkoviště ke hradu a zpět, ale nohy
nás ponesou jinudy. Auto tudíž nechte
v garáži a posaďte se do osobního vlaku na
trati Praha – Beroun. Během jízdy v klidu
pozorujte krajinu, ale buďte bdělí, abyste
nepřejeli, protože budeme vystupovat
ve stanici Zadní Třebaň. Od nádraží vykročíme po lávce přes řeku Berounku na
druhý břeh do obce Hlásná Třebaň. Kdysi
se jmenovala Přední, jelikož byla blíže
ke Karlštejnu. Hlásná se jí později začalo
říkat proto, že zdejší muži chodívali do
služby na královský hrad jako hlásní na

21. prosince
Posezení s radotínskými seniory
Každoroční předvánoční posezení
s radotínskými seniory.
Začátek v 14 hod.
22. prosince
Vánoční koncert
ZUŠ Radotín v Kulturním středisku.
Začátek v 18 hod.
14. ledna
Myslivecký ples
Sokolovna Radotín,
Vykoukových 622/2
začátek ve 20 hod.

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
PRO VEŘEJNOST
NA ROK 2006
14. ledna
Churáňov – Zadov
28. ledna
Ještěd a Babylon
18. února
Boží Dar – Neklid
4. března
Benecko
18. března
Tanvaldský Špičák
1. dubna
Špindlerův Mlýn
Odjezdy z Radotína,
Zbraslavi, Smíchova.
Cena zájezdu 300 Kč
obsahuje dopravu, úrazové pojištění,
vedoucího zájezdu.
Změna programu vyhrazena.
Informace a přihlášky
v Kulturním středisku Radotín,
nám. Osvoboditelů 44,
tel.: 257 911 746, 776 161 407.
Internet: www.mcpraha16.cz

věžích a hradbách. Od roku 1357 patřila totiž do karlštejnského panství. My za lávkou
odbočíme na hlavní silnici vlevo po žluté
turistické značce. Procházejíce obcí zjišťujeme, že verš z písničky Hlásná Třebaň je
krásná až tolik nepřehání. Jistě si všimneme pěkných selských stavení s mohutnými,
místy barokními vjezdy i architektonicky
povedených novodobých rodinných domků. U České hospody žlutá značka míří
rovně na užší komunikaci. Hlásnou Třebaň
opustíme ve stoupajících serpentinách,

15.1. Ne 17 a 19.30 hod.
OBČANSKÁ VÝCHOVA

SRN
60 Kč

18.12. VESELÉ VÁNOCE
15.1. RUSALKA HUPSALKA

v nichž se dáme u vzrostlých lip vlevo na
polní cestu. Tou se dostaneme ke kapličce
a památné lípě u Krabiny. Za nimi vstoupíme do vzrostlého háje. Krajem porostu
překonáme nevelký lesní hřeben a staneme
na poměrně rozlehlé louce v sedle mezi
kopci Plešivec a Haknová. Okouzleni
hledíme na právě se zjevivší majestátnost
hradu Karlštejn. Můžeme jej pozorovat od
kříže a tří ztepilých smrků, kde si můžeme
též odpočinout. Z louky potom kráčíme
úvozem do podhradí k rozcestníku turistických cest (3 km). Od něho se zvolna
posouváme s červenou značkou vzhůru ke
hradu (0,5 km). Silničku lemují obchůdky
se suvenýry a občerstvením. Proti restauraci U Karla IV. je muzeum voskových figurín české historie. Otevřeno má denně 9
– 18 hod., vstup činí 90/50 Kč. Na více než
700 m 2 naleznete expozici čtyřiceti postav
vytvarovaných z vosku. Společně s nimi
se
přesunete
například na
dvůr Karla IV.,
do doby husitské
či rudolfínské.
Protože od muzea na hradní
nádvoří a k pokladnám u purkrabí je to pár
kroků, můžeme
návštěvou muzea voskových
figurín vyplnit
čas při čekání
na
prohlídku
hradu. Karlštejn,
jak známo, je lákadlem četných
skupin převážně
za h raničních
tur ist ů, ta k že
výklad v českém
ja zyce nemusí
bý t oka m žitě
na progra mu.
Jestliže se nám
nechce do zmíněného muzea,
nabízí se nám
Studniční
věž
se
studnou
hlubokou 78 m.
Tam se vstupné
neplatí. Za prohlídku hradu zaplatíte 120,
respektive 60 Kč, a pokud byste chtěli do
kaple sv. Kříže, připlatíte si exkluzivitu.
Hrad je přístupný denně, prakticky celoročně, vyjma února. V zimních měsících
má otevřeno do 15 hod.
Psát o historii Karlštejna je zřejmě
nošením dříví do lesa. Takže si připomeneme pouze nejdůležitější fakta. Hrad
se vypíná na vápencové skále obklopené

Neděle 25. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT
Ireny a Vojtěcha Havlových
a jejich hudebních
a divadelních přátel.
Zámek Zbraslav od 16 hod.
Vstupenky NG.
Sobota 7. ledna
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Maňásková pohádka pro nejmenší.
Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

16.12. Pá 17 a 19.30 hod.
ROMÁN PRO ŽENY

ČR
70 Kč

17.12. So 17 a 19.30 hod.
NOČNÍ HLÍDKA

RUS
60 Kč

18.12. Ne 17 a 19.30 hod.
JESKYNĚ

USA
60 Kč

ZBRASLAVSKÉ VÁNOCE

23.12.2005 – 1.1.2006
KINO NEHRAJE
6.1. Pá 17 a 19.30 hod.
MŮJ NIKIFOR

Sobota 17. prosince

POL
60 Kč

7.1. So 17 a 19.30 hod.
NOR/ŠVÉ
PANENSTVÍ NA OBTÍŽ
60 Kč
8.1. Ne 16 a 19 hod.
LEGENDA O ZORROVI

USA
65 Kč

13.1. Pá 17 a 19.30 hod.
STRAŠPYTLÍK

USA
60 Kč

14.1. So 17 a 19.30 hod.
ŘÍŠE VLKŮ

FR
65 Kč

Pohádka, koledy, vánoční hudba,
občerstvení, ohňostroj, atd.
Divadlo J. Kašky,
Městský dům Zbraslav
od 15 hod.

Čtvrtek 12. ledna
(NE) MRAVNOST NADE VŠE
Tři malé komedie hraje soubor ZKS.
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.
Sobota 14. ledna
O ZLÉM VLKU
A NEZBEDNÝCH PRASÁTKÁCH

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY

Maňáskový muzikál.
Divadlo J. Kašky od 15 hod.

v podání
Hudebního gymnázia Evropská.
Zámek Zbraslav
od 18 hod.
(generálka od 16 hod).
Vstupenky NG.

NOVOROČNÍ KONCERT
Pražské kytarové kvarteto vystoupí
v obřadní síni MČ Zbraslav
od 19 hodin.

Sobota 17. prosince

Středa 21. prosince
JAKUB A JEHO PÁN
Vtipná, moudrá i jízlivá variace
M. Kundery na Diderotův román
Jakub Fatalista.
Hraje soubor ZKS v Divadle J. Kašky
od 19.30 hodin.

Sobota 14. ledna

Informace a rezervace vstupenek
do Divadla J. Kašky:
kulturní oddělení
ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3
tel.: 257 111 801,
e-mail: kultura@zbraslav.cz.

několika vyššími vrchy. Je zbudován na
čtyřech výškově odstupňovaných terasách.
Zakladatelem hradu byl roku 1348 král
český a římský (císařem se stal roku 1355)
Karel IV. Lucemburský. Stavba hradu
trvala zhruba devět let a jejím hlavním
posláním bylo vybudování důstojného zabezpečení královských a posléze i říšských
korunovačních klenotů, církevních relikvií
nebo státně důležitých listin coby korunního archívu. České korunovační klenoty
byly do roku 1619, kdy byly odvezeny do
Prahy, uloženy v kapli sv. Kříže ve Velké
věži. Stěny kaple jsou ozdobeny l e š těnými polodrahokamy ve
zlatém štuku a unikátním
souborem 127 deskových obrazů
světců, andělů
a
proroků
od
malíře
Theodorika
z let 1357
až 1365.
V hlavním
Císa řském
paláci zůstala zachována například táflovaná ložnice
Karla IV. či audienční síň. Palác je propojen se střední Mariánskou věží, ve které je
kostel zasvěcený Panně Marii. Je vyzdoben
gotickými malbami s podobiznami zakladatele hradu. Uzoučkou chodbičkou bylo
možno protáhnout se do sousední, polodrahokamy vyzdobené, kaple sv. Kateřiny,
která sloužila jako soukromá oratoř Karla
IV. V 16. století prošel Karlštejn renesanční
přestavbou. Současnou podobu hrad získal
diskutabilní regotizací architekta Mockera
koncem 19. století. V tomtéž století se stal
oblíbeným uměleckým námětem. A zákaz
přespávání žen na hradě? Ten nebyl tak
striktní, jak jej vylíčil Jaroslav Vrchlický
ve hře Noc na Karlštejně. Zákaz platil pouze pro Velkou věž.
Po prohlídce hradu jej opustíme první
branou a hned vlevo za ní se napojíme
znovu na červenou značku a pustíme se
strání dolů k silnici a k potoku. U potoka
červenou značku necháme běžet proti vodnímu proudu a my půjdeme naopak s jeho
tokem. Podcházíme monumentální hradní
siluetu a záhy se ocitneme v centru obce
Karlštejn (1 km). Původně slula Budňany,
protože „boudy“ stavebních dělníků hradu
daly název takto vzniklému podhradí.
Obec byla povýšena roku 1794 na město.
To se v roce 1952 spojilo administrativně
se sousedními vesničkami a obdrželo jméno Karlštejn. Jedním z nejstarších domů je
barokní objekt fary čp. 11. Stojí kousek
od místa, kde se nyní u lípy a sochy sv.
Šebestiána z roku 1714 vytvořené v dílně
M. B. Brauna, nalézáme.
Objekt farní budovy pochází z roku
1755 a dnes je v něm instalováno muzeum
betlémů, které rozhodně nesmí uniknout
naší pozornosti. Otevírací doba je denně
kromě pondělí v rozmezí 9 – 17 hodin.
Vstup je 40/25 Kč a od adventu do Tří králů o pětikorunu dražší. Stálá expozice, již

sestavil pan Ladislav Trešl se svoji dcerou
Mgr. Romanou Trešlovou, obsahuje okolo
50 starých betlémů rozmístěných na ploše
300 m 2. Nejhojněji je zastoupena tradiční
oblast českého betlémářství, tj. oblast
severovýchodních a východních Čech.
Obdivovat budeme deskové, skříňové,
stavěcí či mechanické jesličky vyrobené
z různých materiálů. Nejstarší pochází
z 18. století, sestává ze 17 figur o velikosti
20 cm. K vidění je i několik krásných betlémů z rukou profesionálních tvůrců. Mezi
nejsledovanější exponáty patří velký krkonošský mechanický betlém nebo otočná
papírová kuželová pyramida. Vrcholným
okamžikem, a to jak pro malé děti tak
i starší osoby, je ovšem Karlštejnský
královský betlém, největší český loutko
b e t - lém. S příslušným
tech n ickým
zázemím
zaují má
plo-

chu 80 m2. Kulisu tvoří hrad Karlštejn
s podhradím. Všech 46 vyřezávaných
a oblékaných loutek o výšce okolo 60 cm
se pohybuje v ději, v němž se prolínají
historické události s pověstmi a s fantazií.
Mimo jiné je k vidění deset nejslavnějších
českých panovníků od svatého Václava
přes Karla IV. až po T. G. Masaryka,
kteří Ježíškovi přinášejí dary. Spolu
s vyprávěním pohádky a hudebním
doprovodem je představení působivým
zážitkem. Zajímavostí barokního farního
objektu je dochované gotické sklepení ze
14. století s výstavkou o historii vinařství
na Karlštejně. A na informační tabuli
u vstupu se dočteme i to, že zde dříve pobýval Václav Hájek z Libočan a Jan Ámos
Komenský.
Od fary zamíříme po žluté značce
městečkem dolů po silnici. Z obou stran
je opět lemována množstvím krámků se
suvenýry, obchůdků se sklem i bižuterií
a pohostinských podniků nabízejících své
služby. Potkáváme se přitom s turisty takřka z celého světa. Z valné části se s nimi
rozloučíme nad parkovištěm autobusů,
jelikož my se stočíme zatáčkou vpravo. Ve
svahu nad zatáčkou si všimneme kostela.
Nese jméno sv. Palmácia, je stavbou z 18.
století, ale má středověké základy, protože
byl prakticky budován společně s hradem.
Za zatáčkou míjíme Budňanskou skálu,
útvar tvořený zvrásněnými vápenci a břidlicemi, který byl vyhlášen jako pomocný
stratotyp geologické hranice silur – devon.
U skály přejdeme po mostě Berounku.
Na druhé straně řeky je vpravo vlakové
nádraží (1,2 km). Tady nebo v restauraci
před nádražím vyčkáme na příjezd našeho spoje a tím se přiblížíme k domovu.
Velice nenáročná trasa měří 5,7 km.
V zimním období či po deštích je nutné
nazout vhodnou obuv.

