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Další zbraslavské divadelní spolky
a lesní divadlo

Ještě jednou zaměříme objektiv času na zbraslavské divadlo - 
představíme si další tamější divadelní spolky.
Jednomu z nich místní vděčili i za lesní divadlo.

Za 1. světové války uvedl 
několik divadelních 
představení (ve spolupráci 
s členy spolku Hálek) 
Dramatický odbor 
Sportovního klubu 
Zbraslav. Většinou hrál 
ve prospěch válečných 
sirotků či fondu pro 
ošacení chudé zbraslavské 
školní mládeže. Plakát 
veselohry Na letním bytě 
z 26. srpna 1917 je jeden 
ze dvou dochovaných.

 V roce 1906 založila 
záběhlická mládež při 
Dělnické tělovýchovné 

jednotě divadelní odbor. 
Od kupletů kritizujících 

Rakousko se mládež 
po postavení hostince 

U Zelenků, který měl velký 
sál, mohla pustit i do 

divadelních představení. 
Zde soubor působil až do 

roku 1925, kdy se na přání 
nájemce hostince musel 

vystěhovat na Žabovřesky – 
divadelní odbor při Jednotě 
proletářské tělovýchovy tam 

fungoval až do rozpuštění 
KSČ v roce 1938. 

Mimochodem, samostatné 
obce Záběhlice i Žabovřesky 
byly ke Zbraslavi připojené 

až v roce 1924.

Při KSČ zahájil po roce 1945 činnost Spolek 
divadelních ochotníků Karel Marx. K 30. výročí trvání 
SSSR uvedl 8. listopadu 1947 veselohru N. V. Gogola 
Ženitba. Po roce 1950, na základě usnesení KSČ
o sloučení s ostatními divadelními ochotníky, zanikl.

V roce 1910 byl 
založen dramatický 
odbor České strany 
národně socialistické 
„Havlíček“. Mimo 
pěvecko-recitačních 
vystoupení
na stranických 
schůzích
a pravidelně pořádané 
pěvecko-hudební 
akademie, uváděl 
také v sále U Vejvodů 

divadelní i operetní představení. Z her se dochovalo jen několik málo fotografií,
tato hromadná je ze hry Jak starý Záplata duchy citoval z roku 1932. 

V roce 1937 byl při Církvi československé založen 
propagační a dramatický odbor. První divadelní 
představení odehrál v Davli 14. února 1937, byla to 
hra J. Doudlebského Páter Josífek (předseda odboru 
Bedřich Zima, stojící první zleva). Od tohoto dne 
až do zákazu divadelních představení v srpnu 1944 
odehrál soubor na 32 her a více jak 100 představení 
na Zbraslavi, ve Vraném, v Modřanech, Chuchli, 
Zvoli a jinde. Podklady z archivu divadla a z pozůstalosti po Ing. Františku Kadlečkovi,

laskavě poskytnuté jeho ženou, připravil a zpracoval Filip Toušek, redakčně upravila Kateřina Drmlová

Po roce 1945 obnovil odbor svá divadelní představení v různých sálech 
na Zbraslavi, ale především zahájil výstavbu divadla v přírodě.
Lesní divadlo se nacházelo na pozemku v „Hluboké“ v dnešní ulici
Nad Kamínkou, přibližně proti vstupu do zahrádkářské kolonie.
Plán zdarma vypracoval arch. Hynek Svoboda a v červnu 1945 se 
započalo se zemními pracemi. Vše ručně, betonové sloupky se odlévaly 
na místě, pod vedením br. Daniela Boťchy, tesaře, byla vybudována
i pokladna, toalety, jeviště, sklad rekvizit a zakoupený nábytkový vůz
se změnil v šatnu – celkem tři roky neúnavné práce. Na snímku
ze 6. srpna 1950 je představení Kříž u potoka. 

Klicperův Hadrián z Římsů 7. záři 1952 – divadelníci 
používali opravdu bohaté kostýmy. Podle vyprávění 
pamětníků nechyběli ani živí koně.

Za 10 let od otevření lesního divadla bylo sehráno 18 her 
ve 30 divadelních představeních. Byly to například Měsíc 
nad řekou, Lucerna, Hrátky s čertem, Třetí zvonění, 
Bankrotář. Koncem padesátých let už soubor působil pod 
hlavičkou místního sboru požární ochrany, na fotografii
z 19. července 1959 je herecká sestava hry Tažní ptáci. 

K zázemí divadla patřil samozřejmě bufet. 

Novoročenka lesního divadla 1961. V následujícím 
roce divadlo bohužel vyhořelo a kvůli těžební činnosti 
sousedního kamenolomu už nebylo obnoveno.

Pozemek bývalého lesního divadla je za oplocením 
kamenolomu, takže nepřístupný. V lese po něm zůstaly 
jen zbytky betonových podstavců hlediště a nápovědní 
budky.

parkoviště. Následovat budou zemní 
a výkopové práce. Jak již dříve řekl ra-
dotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík, 
důležitou prioritou v rámci výstavby 
„Centra“ je minimalizace omezení pro 
občany a zachování stávajícího počtu 
parkovacích míst pro rezidenty a řeše-
ní dopravy v klidu.

Součástí stavby je proto vybudování 
nového parkoviště na začátku budoucí 
obchodní třídy v prostoru mezi kotelnou 
a domem číslo popisné 1362, kde vznik-
ne 22 nových parkovacích míst. V plánu 
jsou další parkovací plochy – v Prvomá-
jové ulici mezi Slinkovou a Vinohrady 
(v ulici Prvomájové již probíhá úprava 

dosavadního chodníku) a za supermar-
ketem Albert na náměstí Osvoboditelů 
(tzv. obslužná komunikace). 

Následná etapa bude zahrnovat sa-
motnou „jádrovou“ lokalitu na náměstí 

Osvoboditelů, mezi stávajícím obchod-
ním centrem Albert a Radotínským 
potokem. „Přesná podoba budoucí 
zástavby je ještě stále upřesňována, 
a to z důvodu řady faktorů, které často 
ne zcela závisí na radotínské radnici 
nebo investorovi lokality. Jde například 
o podobu revitalizace železniční trati 
Praha – Beroun a termín její realizace,“ 
uvedl Mgr. Karel Hanzlík, starosta 
Městské části Praha 16.

„Revitalizace centra bude po dokončení 
a obydlení Rezidence Radotín hotova při-
bližně z jedné třetiny. Už nyní je rezervová-
no sedmdesát pět procent všech bytů,“ do-
dal Ing. arch. Lukáš Kohl, jednatel spo-
lečnosti Residence Radotín Jedna, s.r.o., 

a dodal, že by rád poděkoval sousedům 
projektu za trpělivost a vstřícnost, s níž ke 
stavbě přistupují.  

Informace najdete na webu Praha16.eu.

Centrum Radotín má definitivně zelenou Řešení radonu v obecních bytech
použita na výrobu zdicích tvárnic), 
není možné jít cestou dodatečných 
izolací. Jedinou možnou cestou je in-
tenzivní výměna vzduchu v místnos-
tech. První vzduchotechnické jednot-
ky a čističky vzduchu byly instalovány 
již v devadesátých 
letech na zák ladě 
tehdejších měření. 
V roce 2014, na pře-
lomu února a března, 
se měření opakovalo 
(i kvůli postupnému 
zateplování obecních 
domů). 

P o  v y h o d n o -
cen í  na měřených 
hodnot se rozhodla 
radotínská radnice 
instalovat vzducho-
techniku do celkem 
40 bytů. Na základě 
toho pak vyhlásila výběrové řízení na 
zhotovitelskou firmu; bez požadavku 
konkrétního systému větrání. Vzhle-
dem k tomu, že se do soutěže přihlá-
sila pouze jediná firma splňující daná 
kritéria, bylo toto řízení zastaveno 
a vyhlášeno nové. Do dalšího výběru 
se přihlásily dvě firmy, z nichž ale jen 
jedna splňovala požadavky městské 
části. Vzhledem k tomu, že šlo o již 
opakovanou soutěž, byla zbylá firma 
oslovena s požadavkem zkušební in-
stalace v jednom z bytů, zároveň byl 
o totéž požádán referenční dodavatel 
vzduchotechniky. 

V průběhu tohoto léta probíhalo 
měření v obou bytových jednotkách. 
Po vyhodnocení výsledků se Rada 
městské části Praha 16 rozhodla vy-
zvat původního vítěze výběrového 
řízení, aby předložil cenovou nabíd-
ku pro instalaci vzduchotechniky 

do 20 bytů. To proto, že polovina 
nájemníků ji nechce. Z toho důvodu 
se provede instalace všech vzducho-
technických jednotek na chodbách 
domů (budou fungovat vždy pro dva 
až tři byty) a jejich napojení do těch 
bytových jednotek, kde s tím nájem-
níci souhlasí. V ostatních se bude 
rozvod instalovat vždy až poté, co se 
byt uvolní.

Pokud bude radnice s nabízenou ce-
nou souhlasit, předpokládá dodavatel, 
firma ermWet, s.r.o., že by mohl vše 
dokončit do konce srpna 2016.

se vyhýbat autu zaparkovanému mimo 
stání. Pro parkování je vyhrazeno 
19 kolmých stání, která jsou nyní vy-
značena vodorovným značením.

Další stavební práce by měly usnadnit 
pohyb „kolařům“. A1, jedna z nejfrek-
ventovanějších pražských cyklotras, má 
dostat asfaltové propojení i v místech, 
kde byl její povrch doposud zpevněn 
jinými materiály. Část, kterou financuje 
Městská část Praha 16, je již hotová: 
23. října se na panelovou cestu, která 
vede od cesty kolem dešťové usazovací 
nádrže na Rymáni k Berounce, po-
kládal asfaltový povrch. Práce, kterou 
prováděla firma Šlehofer, přišla Radotín 
na 398 418 Kč bez DPH. 

Další navazující úsek, který propo-
juje již upravenou vozovku s částí na 
černošickém katastru, zadávala TSK. 
Výběrové řízení vyhrála firma Čermák 
a Hrachovec. Ta zde bude muset uložit 
všechny vrstvy vozovky, čemuž bude 
také odpovídat cena, která by se měla 
pohybovat kolem dvou milionů Kč. 

Poslední nezpevněná část obepíná 
areál Biotopu Radotín. Propojení 
dlážděné části pod hřbitovem a uli-
ce K Lázním by mělo být rovněž 
pokryto asfaltem, zatím však je tato 
etapa v procesu stavebního řízení 
a stavební práce se tu předpokládají 
až na jaře 2016. I tady bude zakázku 
zadávat Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy.

Pro chodce 
a pro cyklisty


