
Rodeo 2015 a další. O večerní pohodu se 
pak při country bálu pod širým nebem 
postará kapela Pohodáři.
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18.00 Mše svatá s následnou adorací
19.00 Komentovaná prohlídka kostela od vchodu až po věž s možností zhlédnout 
i liturgické nádoby, oděvy a knihy, případně si sednout za varhany
19.30-20.30 Koncert žáků ZUŠ
20.30 Komentovaná prohlídka kostela od vchodu až po věž
21.00-22.00 Apoštol - Pásmo čtení úryvků z Bible o životě sv. Pavla prokládané 
duchovní hudbou
22.00 Komentovaná prohlídka kostela od vchodu až po věž
22.30 až 23.00 Světlo a tma. Slovo a ticho. Možnost ztišení, rozjímání a modlitba 
v kostele osvíceném pouze svíčkami
V modlitebně Karla Farského v Prvomájové 909/7 bude za účasti místních 
duchovních Církve československé husitské v průběhu večera (18.00-23.00) pro-
bíhat modlitební ztišení. 
Ve zbraslavském kostele sv. Havla je na 20.00 nachystán koncert sboru sv. Jiří, 
program v kostele sv. Jakuba Staršího v areálu zbraslavského zámku začíná již 
v 17.00 hodin. Po zahájení pokračuje:
do 17.25 Zpívaná Litanie loretánská, modlitba k Panně Marii Zbraslavské 
17.25-17.45 Program pro děti Za pokladem Elišky Přemyslovny 
17.45- 18.45 Komentovaná prohlídka kostela (PhDr. Martin Šámal) 
18.45-19.15 Mluvené slovo Oldřicha Vlčka v doprovodu violoncellisty České fil-
harmonie MgA. Marka Nováka 
19.15-19.45 Rok pro Zbraslav - výročí 900 let od první písemné zmínky o Zbraslavi
20.00-21.00 Izrael – filmový dokument o Svaté zemi očima Zdeňka Beránka 
21.00-21.40 Koncert komorního pěveckého sboru Frangula Chorus 
21.40-22.30 Duchovní hudba napříč staletími 
22.30-23.00 Meditace se zpěvy z Taizé + prosby vložené do Pošty do nebe 

Noc kostelů
Na letošní noc kostelů v pátek 

29. května jsou všichni srdečně zváni:
Kostel sv. Jana Nepomuckého v Chu-
chelském háji zve návštěvníky po celý 
večer, tedy od 18.00 do 22.00 hodin.
Radotínský kostel sv. Petra a Pavla 
bude otevřen od 17.30 do 23 hodin 
a v rámci „Noci kostelů“ nabídne pří-
chozím následující program:

Velký dětský den se letos koná v sobo-
tu 30. května od 13.30 hodin v Říčních 
lázních v Radotíně.

Letošní motto zní „Hlas vody“ – osla-
vovat tedy budou nejen děti, slavit se 
bude také voda a náš kladný vztah k ní. 

Pokud se i příchozí přidají se svými 
hlasy, nápady a kostýmy, bude to jedno 
obrovské divadlo plné hudby, vody, 
veselí i pirátů a pirátek. Ten, kdo přijde 
v kostýmu na téma voda, bude zařazen 

do velkého slosování o hodnost Kapitá-
na Berounky s hodnotnou cenou.

Celým odpolednem provede a po-
hádku i scénky sehraje pirát nejvyšší, 
Petr Pištěk z Petrpaslíkova divadla. 
Pořádně rozparádit přijde děti, rodiče 

i prarodiče zpěvák, mul-
tiinstrumentalista a šou-
men Jirka Helekal.

Vybubnovat svoji energii 
v divokých i pomalých ryt-
mech pak můžou všichni 
pod vedením Jiřího Štěpa 
v jeho programu Drum Cir-
cles. Každý si může přinést 
i svůj bubínek či chrastidla.

V celém areálu Říčních 
lázní již tradičně celé odpo-
ledne probíhají na mnoha 
stanovištích ve spolupráci 

s radotínskými zájmovými organizace-
mi soutěže, hry, tvůrčí dílny, jezdí se na 
raech, na koloběžkách, střílí se na ter-
če, tvoří, zpívá, tančí i maluje na tělo…

Piráti, pirátky, ryby a velryby, 
vodníci i vodnice na Berounce

Vlastivědná vycházka, kterou při-
pravila radotínská Letopisecké komise 
na sobotu 11. dubna, se těšila vydatné 
účasti. Dvacet dospělých a čtyři děti na 
cestě „Za třemi pomníčky“ jarní pří-
rodou s odborným výkladem provedli 
lektoři Jiří Bárta a Štěpán Rak ml. 

Po příjezdu autobusem 313 do Kosoře 
prošli výletníci do ulice K Borovičkám 
nad skalní útvar „Sudy“ a pak se vydali 
po ostře klesající uzoučké a kamenité 
stezce dolů skálou. Po několika met-
rech sestupu po levé straně narazila vý-
prava na první pomníček: Zde tragicky 
zahynul pádem ze skály 19. září 1945 
vojín Rudé armády Suchoguzov. 

Po krátké prohlídce udržovaného 
pomníčku pokračoval strmý sestup 
ukončený parádním „padákem“. Na 
dně údolí nalákal Štěpán všechny 
účastníky na břeh Šachetského potoka 
známého „výrobou“ sladkovodního 
travertinu, kde představil i těžko uvě-
řitelné zástupce živočišné říše.

Cestou kolem domku bývalé my-
dlárny a pak mírným stoupáním lesem 
vzhůru ke Klapici výletníci obdivovali 
jarní květenu a Štěpán dával k lepšímu 
další poznatky ze dna tohoto prehisto-
rického moře…

Po turistickém obědě na prohřátých 

kládách a cestě Velkým Hájem až na 
vyhlídku nad Radotínem, po prudkém 
odbočení doprava, objevuje výprava 
v trávě na čerstvé pasece nenápadný 
a nevelký kámen přiroze-
ných tvarů. Ten má jednu 
stranu lehce přitesanou a na 
ní jednoduchý křížek s leto-
počtem a stylizovaným er-
bem s monogramem JWL. 
Je to upomínka na mladého 
vojína Josefa Wunschheima 
von Lilienthall, který se 
v těchto místech 28. června 
1943 zastřelil. Patrně ze-
jména z obav před ruskou 
frontou, kam měl být coby 
čerstvý příslušník Wehr-
machtu odvelen.

O d  p o m n í č k u  v e d e 
poutníky pohodlná les-
ní cesta směrem ke hřbitovu 
u silnice na Třebotov. Po přechodu tzv. 
„Třebotovky“ několik poutnic ozná-
milo, že jdou do cíle v Restauraci Na 
Viničkách držet místo, což bylo tvrdým 
jádrem oceněno. To se pak, po průchodu 
lesem na „Píska“ a dále po vrstevnici, asi 
v polovině cesty na Černošice spustilo 
pozvolným svahem vlevo, skrze šípáko-
vou doubravu, dolů do Staňkovky.

Tudy, po dnes již zaniklé cestě šel, 
jistě ne poprvé, 24. října 1945 Václav 
Hošek na návštěvu k sestře. Radotín-

ského rodáka, který bydlel u školy, zde 
ve Staňkovce schvátila mrtvice, které 
na místě podlehl. V pouhých 45 letech. 
Pozorný chodec najde pár metrů pod 

dnešní cestou krásně vyvedený malý 
pomník s reliéfní lipovou ratolestí 
a douškou „Na památku kamarádi“

Napolo v zamyšlení nad osudy těch 
tří se výletníci vraceli směrem k Ra-
dotínu. Na jedné straně příjemně strá-
vený jarní den v neuvěřitelné přírodě 
„co by kamenem dohodil“ od rušného 
velkoměsta. Na straně druhé tragédie 
konkrétních živých lidí, majících své 
touhy, přání, lásky…

Tajemství odhaleno

K  t r a d i č n í  J í z d ě  s  v r c h u 
Jílovište - Zbraslav se letos při příleži-
tosti 900. výročí první zmínky o Zbra-
slavi přidá ještě jedna mimořádná akce, 
a to výstava o počátcích cyklistiky v Če-
chách, která bude v měsících květnu, 
červnu a červenci k vidění v prostorách 
Městského domu ve Zbraslavi.

Výstava zahrne vedle zajímavých 
exponátů i poslední výsledky bádání 
o počátcích cyklistiky se zaměřením 
na Prahu a střední Čechy.

Samotná Jízda s vrchu Jíloviště-
-Zbraslav je letos součástí celorepub-
likového kalendáře velocipedistických 
akcí pod záštitou Obnovené české 
ústřední jednoty velocipedistů. 

900 let a na kole 

V neděli v 7.00 se 
v Jí lov išťské u l ici 
mezi Lipenci a Jílo-
v i š těm usk utečn í 
závod na vysokých 
k o l e c h  d o  v rchu 
na jednu anglickou 
m í l i  –  „L ipa nsk á 
horská míle“. Poté 
se v 9.00 hod vydají 
velocipedisté údolím 
Berounky na celo-
denní Výlet na hrad Karlštejn a zpět. 
Cestou bude povícero zastávek včetně 
dobového pikniku. 

Veteran Bicycle Club Zbraslav co 
nejsrdečněji zve nejenom milovníky 

Program v sobotu 13. června:
9.30 Oficiální zahájení na Zbraslavském náměstí
9.45 Jízda elegance všech účastníků
10.10 Skupinová rej smíšeného družstva členů VBC Zbraslav
10.50 Společné foto účastníků u pomníku na náměstí
12.30 Sprint do vrchu v ulici Na Baních
13.45 Jízda s vrchu Jíloviště-Zbraslav, start v horní části ulice Na Baních
15.30 – cca 20.00  Vyhlášení výsledků, společenský program v restaurantu Bowling 

starých velocipedů, ale všechny fa-
noušky cyklistiky obecně i veškerou 
širokou veřejnost. Oslavy 900 let jsou 
přeci skvělou příležitostí poznat se 
navzájem.

Sobota 23. května:

Klub Radotín zřizovaný obecně pro-
spěšnou společností Proxima Sociale 
pořádá za podpory Městské části Praha 
16 letos již šestý ročník Radotínského 
happeningu.

Podobně jako v minulých letech 
proběhnou odpoledne 10. června v ra-
dotínském skateparku skateboardové 
závody určené především mladším 
začínajícím a středně pokročilým 
jezdcům. Soutěžit se bude formou 
volných jízd, které budou hodnoceny 
zkušenými porotci, a proběhne i sou-
těž o nejlepší trik. Vítězové se mohou 
těšit na zajímavé věcné ceny, které 

Na 2. místě se umístila parta bojovných 
důchodců z Řep pod jednoduchým ná-
zvem Řepy (Vladimír Hejnic, Jana Hej-
nicová, Marie Řezníková), 2b., +13. Na 
3. „medailové“ umístění se na poslední 
chvíli protlačili nená-
padní Tři mušketýři 
(David Pražák, Jan 
Fusek, Michal Fusek), 
2b., +11. 

Urputné boje ni-
kterak neubraly na 
pohodové a přátelské 
atmosféře, kterou 
ocenilo i několik při-
hlížející (a fandících) 
diváků.

První letošní turnaj Jarní zelené kou-
le měl v sobotu 18. dubna malou přede-
hru: Brigádu dobrovolníků a následný 
tréninkový miniturnaj, kterým se pří-
tomných sedm statečných odměnilo. 

V neděli 19. však byla účast rekord-
ní: Čtyřicet dva hráčů! V tříčlenných 
týmech se utkali o pohár pro vítěze tzv. 
„švýcarským systémem“. Urputné boje 
na boulodromu ve volejbalovém areálu 
RSK přinesly řadu dramatických zvratů. 
Vyvaroval se jich jedině ad hoc sestave-
ný tým Pohodáři (Pavlína Andrýsková, 
Martina Homolová, Alois Řezník – v jed-
notlivých kolech vyřídil své soupeře 13:1, 
13:5 a 13:3 a s plným bodovým ziskem 
3 bodů při skóre + 30 v turnaji zvítězil. 

A opět se hraje pétanque! Další akce v režii oddílu OPÉRA:
7. června: Na minigolf minimísto
součást 3. Mistrovství Radotína 
v boulo/koulo
12. července: Léto v Provence
turnaj v pétanque

z dynastie Přemyslovců, Václava II., syna 
Přemysla Otakara II.

František Kreuzmann zpracoval historické 
události ze života tohoto panovníka do mono-
dramatu, které je doprovázeno situační hud-
bou, složenou hudebním skladatelem Jakubem 
Pospíšilem, přímo z jeviště. Inscenování toho-
to díla má za cíl představit historicky známou, 
byť opomíjenou postavu z českých dějin.

Diváci se stanou svědky vítězství i proher 

Letní setkání, které chystá Městská část 
Praha 16 společně s Korunou pro radotínské 
seniorky a seniory, bude zase jiné. Tentokrát 
hudbu nahradí divadlo.

A o čem se při čaji bude hrát? Králův 
poslední soud je autorské monodrama 
Františka Kreuzmanna, které zpracoval na 
základě studií české historie. Vypovídá o ži-
votě, úspěších i neúspěších méně známého 
nebo opomíjeného českého a polského krále 

Čaj o třetí s Královým posledním soudem

Čaj o třetí a divadelní představení Králův 
poslední soud – 17. června od 15.00 
hodin, velký sál Kulturního střediska 
Radotín v domě U Koruny

jednoho z největších českých panovníků. 
Dozví se, proč se bál bouřky a proč měl hrů-
zu z koček. Uvidí, jakou roli v jeho životě 
sehrál Záviš z Falkenštejna.

Je to představení jednoho herce a jed-
noho hudebníka, jejichž vzájemná jevištní 
spolupráce vytváří z tohoto životního pří-
běhu významného českého krále výjimečně 
zajímavou podívanou.

každý skejťák určitě ocení.
Jezdci se mohou přihlašovat již od 

začátku května v „události“ na face-
bookovém profilu klubu Radotín, kde 

budou v průběhu května přibývat ak-
tuality k závodům. 

Atmosféru na akci dotvoří hudební 
produkce, o kterou se postará zkuše-
ný DJ. Akce není určena pouze pro 
jezdce, ale jsou na ni zváni všichni, 
které skateboarding zajímá jako sport, 
ale i ti, kteří si budou chtít ve středu 
desátého června užít netradiční od-
poledne. Vstupné na akci bude jako 
každý rok zdarma.   

Radotínský happening vol. 6 

Radotínský happening vol.
6 – 10. června od 15.00 hodin - 
radotínský skatepark
více informací a přihlašování jezdců: 
https://www.facebook.com/events/
782317985170778/

Jen zdůrazněme, že opět bude 
na programu superdisciplína Steer 
Wrestling (Pokládání telete), kte-
rá se pojede o Vítězný štít starosty 
Mgr. Karla Hanzlíka! Ta bude letos 
do programu zařazena tak, aby o ni 
nepřišli diváci, kteří snad musí např. 
kvůli dětem dříve domů.

 Tím pochopitelně nikomu neradí-
me, aby dřív domů chodil. Naopak! 
Vzhledem k bohaté nabídce kvalitního 
jídla a nápojů se přímo nabízí udělat si 
v radotínských Říčních lázních parád-
ní a oddechový den. 

Nudit se rozhodně nebudete: napína-

vé rodeové disciplíny budou doplněny 
zábavami, jako jsou projížďky v bryčce 
či sedle huculských koníků, volba Miss 


