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   Dnešní vycházku po stopách dávných 
Keltů nabízím ve dvou variantách. Na 
obě si však nezapomeňte vzít vhod-
nou obuv, protože budeme chodit 
z kopce do kopce a místy nás čekají i 
náročnější pasáže. A ještě jedno dopo-
ručení: vypravte se do terénu v době, 
kdy jsou rostliny neobrostlé listím, 
uvidíte tak z keltských pozůstatků více.  
Kratší vycházku začneme na zastávce 
MHD linky č. 165 Nádraží Zbraslav 
za mostem Závodu míru, který se pne 
přes Vltavu a železniční trať. Pod tímto 
mostem vykročíme po modré a zelené 
značce směrem do Břežanského údolí. 
Jeho počáteční úsek je zajímavým 
geologickým profi lem (Závistský 
přesmyk). Okolní svahy jsou přírodní 

rezervací s výskytem chráněných 
rostlin a živočichů. Po chvilce chůze 
přijdeme do malého zookoutku s ně-
kolika živočichy. V něm se však za-
stavíme, až se budeme vracet z výletu, 
ale nyní plni elánu jdeme k Hálkovu 

pomníku, který byl v dřívějších do-
bách častým cílem výletníků. Odtud 
budeme pokračovat cestou podle po-
pisu uvedeného v delší trase (viz níže).
Delší vycházku začneme o jednu stani-
ci MHD linky č. 165 dále od Zbraslavi. 
Jmenuje se Závist a my se z ní vydáme 
po žluté turistické značce a po značce 
naučné stezky asfaltovou cestou podél 
plotu osady mírně do vršku. Za nedlou-
ho se ocitneme u tabulky oznamující, 
že vcházíme do přírodní rezervace. 
U ní odbočíme vlevo. Jdeme listnatým, 
převážně dubovým, lesem rozprostře-
ným na svazích vrchu Šance. Pěšina 
vede kolem mohutných sypaných valů 
a my nenápadně vstoupíme do jimi 
obehnaného areálu. V odborné litera-

tuře se uvádí, že zde bylo ve 2. čtvrtině 
1. století př. n. l. vystavěno hradiště, 
a to jako novější součást staršího op-
pida ležícího na sousedním kopci přes 
údolí a obě části byly propojeny a chrá-
něny systémem obranných valů místy 

posílenými příkopy. Rozloha území 
Šance činila  zhruba 15 ha a domi-
nantním prostorem byla plošina okrsku 
akropole. Jenže tato dříve předkládaná 
teorie nebyla dosud prokázána žádnými 
nálezy. V současnosti převládá názor, 
že zde ve středověku stál pevnostní 
objekt, vybudovaný na místě hradiště 
z konce doby bronzové. A tak asi po 
kilometru dojdeme k altánku, u něhož 
sejdeme ze žluté značky a postupujeme 
po značení naučné stezky vpravo. Na 
naučné stezce se postupně zastavíme 
u několika informačních tabulí, ze 
kterých se dozvíme zajímavosti o této 
lokalitě. Rázujeme vlnitým terénem a z 
temene druhého vršku se nám naskytne 
pěkný výhled do Břežanského údolí či 
na protilehlé Hradiště. Pokračujeme 
dále k tabuli o broucích a motýlech. 
Od ní vede prudce dolů slepá odbočka 
na Nickerlovu (F.A. Nickerl, český 
entomolog) vyhlídku. Cestu k ní do-
poručujeme pouze zdatným turistům. 
Ze skalního výčnělku je další pěkný 
pohled do soutěsky. Vrátíme se zpět 
k tabuli a jdeme od ní dále do kopce až 
na samý vrcholek k rozcestníku. Zde se 
setkáme opět se žlutou značkou, po níž 
vyjdeme cestou mezi valy z hradiště a 
lesa. Přicházíme do obce Točná. Kráčí-
me ulicemi Na Stráňkách a Branišovská 
kolem chat, nových domků a místního 
hostince (lze se zastavit a občerstvit) 
na náměstí Antonína Pecáka. Máme za 
sebou 4,5 km. Z náměstí se vydáme po 
zelené značce ulicemi Keltskou a Ke 
Starému hřišti. Ve druhé jmenované po-
sléze uhneme vpravo do lesa nedávno 
čerstvým průsekem a scházíme šikmo 
svahem dolů. Prakticky podcházíme 
vrch Šance. Sestoupíme lesem až na 
silnici vedoucí údolím ze Zbraslavi do 
Dolních Břežan. Zelená značka překra-
čuje za ní tekoucí potok a vede podél 
něho vpravo poměrně nevhodným teré-
nem až k závoře a můstku níže u téže 
silnice. Možná je proto vhodnější dojít 
tam opatrně přímo po silnici. Kousek 
za závorou je vpravo altánek, kde si lze 
odpočinout a pár metrů před námi je ve 
stráni Hálkův pomník s plaketou básní-

ka od J. V. Myslbeka z roku 1876. Zde 
se též setkávají naše obě trasy a dále 
vedou již společně. Delší až sem měří 
7 km. Od Hálkova pomníku stoupáme 
po modré značce do svahu a po jeho 
zdolání jsme na rozcestí Pod Hradištěm. 
Tady odbočíme po žluté značce vpravo 
a vstupujeme mezi zarostlými valy do 
oppida zvaného Hradiště nad Závistí 
nebo jen zkráceně Závist. Vhodná 
poloha místa byla příčinou dávného 
a častého osídlení. Nejstarší se datuje do 
pozdní doby kamenné ve 3. tisíciletí př. 
n. l. Nejstarší opevnění je zařazováno 
do éry knovízské kultury z mladší doby 
bronzové ke konci 2. tisíciletí př. n. l. 
Podle archeologických nálezů dosáhla 
zdejší hradiště svých největších význa-
mů dvakrát. Nejdříve jako mocenské 
a kultovní centrum v pozdní době 
halštatské a době laténské od 2. polo-
viny 6. století př. n. l. až do 1. čtvrtiny 
4. století př. n. .l. Na zbytcích laténské-
ho osídlení pak kolem roku 175 př. n. l. 
bylo vybudováno mohutné opevněné 
oppidum. Jednalo se možná o správní 
a hospodářské centrum keltské moci 
na území Čech. Život na hradišti za-
nikl víceméně náhle zhruba v polovině 
1. století n. l. a přisuzuje se podlehnutí 
silnější vojenské moci. Archeologický-
mi výzkumy bylo prokázáno 5 vývojo-
vých fází keltského opevnění o celkové 
délce přes 9 km a v poslední etapě uza-
vírající plochu 118 ha (včetně území na 
vrchu Šance). Nejvýznamnější pozů-
statky osídlení nalezneme především 
na hradištní akropoli. Pozoruhodný je 
systém komorové vyrovnávky tvořený 
sítí kamenných zídek. Na takto upra-
veném terénu pak vznikaly dřevěné 
objekty, o kterých se předpokládá, že 
šlo o kultovní stavby. Kromě akropo-
le probíhal archeologický průzkum 
na několika jiných místech hradiště 
(U Altánu, Balda) a též mimo opevněný 
systém (Podhradí, Předhradí). Byla 
doložena i řemeslnická činnost na op-
pidu jako např. kovářská či šperkařská 
dílna. Bohužel výzkum, který probíhal 
od roku 1963, byl v roce 1990 přerušen 
a zbytky staveb  rychle zarůstají a jsou 
vystavovány pozvolné devastaci. Po 
prohlídce akropole se můžeme toulat 
okolím a sledovat pozůstatky práce ar-
cheologů. Leč neztraťme žlutou značku, 
jež vede mezi stromy k vyhlídce do 
údolí Vltavy, na Zbraslav a Radotín. 
Když se od altánu pokocháme pohle-
dem do kraje, sestupujeme poměrně 
prudce ze svahu dolů ke Zbraslavi. Na 
úpatí kopce se ocitneme u jakéhosi are-
álu zdraví, vedle něhož vpravo je dříve 
zmíněný zookoutek. Nyní máme dosta-
tek času na jeho návštěvu. V klecích 
a ohradách můžeme pozorovat vybra-
nou zvěř českých lesů jako je například 
daněk, jezevec, divočák, liška, káně 
a další. Návštěva zookoutku je příjem-
nou tečkou za výletem. Dojem můžeme 
posílit také v hospůdce U Chladů 
v blízkosti nádraží Zbraslav a mostu Zá-
vodu míru, kde keltskou stopu ztratíme.
Malý okruh měří 5 km, velký je dlouhý 
12 km. Pokud použijete k návratu domů 
MHD ze Zbraslavského náměstí, kam 
vás nasměruje červená turistická znač-
ka, připočítejte si k uvedeným hodno-
tám ještě jeden kilometr navíc. 

  Jaro už nám opět ťuká na dveře. Dou-
fám, že jste již postříkali broskvoně 
KUPRIKOLem proti kadeřavosti, nebo 
že tak co nejdříve učiníte. Nezapomeňte 
si i připravit potřebnou látku na angreš-
ty, například BEATON proti angrešto-
vému padlí, které v posledních letech 
zcela zničilo úrodu na neošetřených 
keřích. Stříká se těsně před květem a 
opakuje se po odkvětu – v dubnu. 
  Pokud chcete dosazovat nové druhy 
broskvoní, což se dělá teď na jaře, 
sledujte při nákupu na jmenovkách 
termíny dozrávání, abyste mohli sklí-
zet úrodu během celého léta. Existují 
totiž odrůdy s různou dobou dozrávání. 
Například již od poloviny července, i 
když tyto nejranější nejsou zrovna moc 
kvalitní a rády praskají od pecky. Dopo-
ručuji pěstovat odrůdy broskví dozráva-
jící postupně od konce července až 
do poloviny září. Všechny tyto druhy 
bývají v prodeji a jsou velmi chutné a 

kvalitní. Při počtu čtyř až pěti stromků 
můžete vynikající ovoce sklízet postup-
ně po celé léto.
  Rád bych se též zmínil o jarních 
květinkách, které potěší jistě každého 
po dlouhém zimním období. Jejich 
hlavičky často vykukují ještě ze zbytků 
sněhu a oznamují vesele příchod jara. 
Jsou to žluté hlavičky talovínů a bílé 
hlavičky sněženek. Z vlastní zkušenosti 
vím, co mají obdivovatelů, a přitom je 
tak jednoduché jejich pěstování. Talo-
víny většinou v obchodech s květinami 
neprodávají. Každý jejich pěstitel Vám 
však jistě rád poskytne semena nebo 
přímo i hotové rostliny. Přesazovat 
se mohou nejlépe hned za zelena po 
odkvětu, i když botanicky správnější 
je květiny nechat na záhoně do konce 
června, kdy  zatáhnou listy, a až potom 
vyjmuté hlízky vysazovat na podzim.
  V případě, že by si někdo chtěl vy-
pěstovat talovíny i sněženky přímo ze 

semen, musí je zasadit na podzim na 
samostatné záhonky do rýžek 2-3 cm 
hluboko. Na jaře po vyrašení se musí 
semenáčky udržovat bez plevele.  U 
talovínů se musí dát pozor na to, aby-
chom je neodstranili jako plevel, neboť 
lístky se prvým rokem vůbec nepodo-
bají dospělým rostlinám.  Mají jen dva 
jednoduché malé děložní lístky. Teprve 
druhým rokem se podobají dospělým 
talovínům a třetím nebo čtvrtým rokem 
vás potěší prvými kvítky.
  Pro jarní zpestření  zahrádky si ji 
můžete ještě doplnit dalšími druhy 
drobných cibulovin. Jsou to například 
krokusy, bledule, ladoňky a ladoničky, 
modřence a nízké botanické tulipány 
zvané Kaufmannovy tulipány. Všechny 
tyto druhy svými krásnými květy násle-
dují hned po prvých dvou a jejich cibul-
ky jsou na podzim ve všech prodejnách 
k dostání.
  Přeji vám, aby tito uvedení první 
poslové jara, které si sami vypěstujete, 
přinesli hodně radosti a uspokojení 
z vaší pěstitelské záliby.

Ing. Vladislav Šimáček

KULTURNÍ STŘEDISKO RADO-
TÍN ZAJISTILO ZÁJEZDY PRO 

ŠIROKOU VEŘEJNOST 2004
Na letošní rok jsou zajišťovány pro 
širokou veřejnost (i mimoradotín-

ské) tyto akce:
22.5. Rakouské Podyjí

Odjezd ze Smíchova v 5,45 hod., z Radotí-
na v 6,00 hod., ze Zbraslavi v 6,15 hod. Přes 
Jihlavu a Znojmo přijedeme do Rakouska. 
Tam se vydáme proti proudu Dyje a zasta-

víme 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 přehra-
dy – 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 soci-

álním 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.
25.9. Šumava s houbami

Odjezd ze Smíchova v 5,45 hod., z Radotí-
na v 6,00 hod., ze Zbraslavi v 6,15 hod. Po 
příjezdu na Šumavu několik variant pěších 
výletů s možností sběru hub. Návrat asi v 

18,40 hod. Cena 300,-- Kč.
15. – 17.10. Nevinné vinné Znojemsko
Odjezd v 7,45 hod. z Radotína, v 8,00 hod. 
ze Zbraslavi, v 8,15 hod. ze Smíchova. Prv-
ní den Přímětice – Křížový sklep, Znojmo 
– vinařské muzeum, procházka po městě. 

Večer vinný sklípek. Druhý den Jaroslavice 
– nejstarší archív vín, Slup – vodní mlýn, 

Šatov – Moravský sklep, Šatov – Malovaný 
sklep. Večer vinný sklípek. Třetí den Šobes- 
nejstarší vinice, eventuálně procházka po 

Národním parku Podyjí, Jihlava – popoled-
ní zastavení. Návrat kolem 17,00 hod.

Cena 2.680,-- Kč obsahuje dopravu, prů-
vodce, úrazové pojištění, dvakrát ubytování, 
dvakrát plnou penzi, dvakrát vinný sklípek 
včetně konzumace vína, návštěvy avizova-
ných sklepů včetně ochutnávek. Přihlášky 

do 10.9.2004.
konec října Výlov rybníka

Odjezd ze Smíchova v 7,40 hod., z Rado-
tína v 8,00 hod., ze Zbraslavi  v 8,10 hod. 

Oblíbený výlet na výlov rybníka do jižních 
Čech. Zakoupit si můžete levné a právě vy-

lovené ryby. U rybníka možnost občerstvení. 
Návrat do 16,00 hod. Termín bude upřesněn 

podle plánu výlovů. Cena 200,-- Kč.
4.12. Adventní Norimberk

Odjezd  z Radotína v 5,00 hod., ze 
Zbraslavi v 5,10 hod. Po příjezdu do 
Norimberka se projdeme po městě a 
pak budeme mít volno na slavné ad-
ventní trhy. Návrat asi ve 21,00 hod. 

Cena 580,-- Kč.
18.12  Horní Mísečky - lyže

Odjezd z Radotína v 6,15 hod., ze 
Zbraslavi v 6,30 hod., ze Smíchova 

v  6,45 hod.  Individuální lyžování od 
10,00 hod. do 16,00 hod. Návrat mezi 

19,30 – 20,00 hod. Cena 240,-- Kč.

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 pojiš-
tění léčebných výloh v zahraničí (lze 
přiobjednat), vstupy do objektů v za-
hraničí. Ceny jsou kalkulovány z úroně 
ledna 2004. Změna programu a ceny 
vyhrazena. Informace a přihlášky 

v KS Radotín, tel.: 257911746, 
mobil: 776161407.

so 20.3. 15.00 hod
Budulínek. Červená Karkulka.
Dvě maňáskové pohádky na známé motivy
Aula ZŠ Nad Parkem.
so 27.3. 15.00 hod
O princezně Zubejdě Solimánské
Pohádka s písničkami na motivy
 J. Čapka.
Velké marionety s odkrytým voděním
Aula ZŠ Nad Parkem. .
so 27.3. 18.00 hod
České smyčcové duo
Komorní koncert na zámku Zbraslav
so 27.3. 19.30 hod                                 
Koncert Vejvodovy kapely
Koncert ke 102. výročí narození 
muzikanta,kapelníka a skladatele 
Jaromíra Vejvody

so 3.4. 15.00 hod 
Kocour v botách.
Veselá maňásková pohádka.
 Aula ZŠ Nad Parkem 

Informace a  vstupenky: kulturní 
odd. ÚMČ Zbraslav, U Malé řeky 3,
tel. 257111801 (...805), e-mail: 
kultura@zbraslav.cz.

Výtvarné dílny Národní galerie na Zbraslavi
Osmidílný cyklus „Třída čínské 
kaligrafi e“ pokračuje v úterý 16. a 30. 
března, 13. a 27. dubna vždy od 15 do 
16.30 hodin. Třídu kaligrafi e vede Jiří 
Straka. Zájemci si s sebou přinesou 
kaligrafi cký štětec, čínskou (tekutou) 
tuš, noviny a pracovní košili. Informace 
podává  l ek torské  oddě len í 
e-mailem na asiaedu@ngprague.cz 
n e b o   n a  t e l .  2 5 7 9 2 0 4 8 1 .

19.3Pá 17.00 a 19.30                      USA
HLEDÁ SE NEMO
20.3. So  16.00 a 19.00                   USA
MASTER & COMMANDER:
ODVRÁCENÁ STRANA SVĚTA
21.3. Ne  17.00 a 19.30                   USA
NESNESITELNÁ KRUTOST
26.3. Pá  17.00 a 19.30                   USA
ZELENÉ PEKLO
27.3. So  17.00 a 19.30                   USA
TEXASKÝ MASAKR 
MOTOROVOU PILOU
28.3. Ne  17.00 a 19.30                     FR
SNOWBORDISTA
2.4. Pá  17.00 a 19.30                    USA
MEDVĚDÍ BRATŘI
3.4. So  17.00 a 19.30                       ČR
MAZANÝ FILIP

4.4.  Ne  17.00 a19.30              USA
ÚSMĚV MONY LISY
9.4. Pá  17.00 a 19.30                ČR
10.4. So  17.00 a 19.30               ČR
KAMEŇÁK 2
11.4. Ne  17.00 a 19.30   N.ZÉL/SRN 
PÁN VELRYB
16.4. Pá  17.00 a 19.30            USA
DOKUD NÁS SMRT 
NEROZDĚLÍ
17.4. So  17.00 a 19.30             USA
KDYSI DÁVNO V MEXIKU
18.4. Ne  16.00 a 19.00               ČR
ŽELARY

21.3. KRAKONOŠOVY POHÁDKY 2
28.3.  V ČERTÍCH SLUŽBÁCH
4.4.   RUSALKA HUPSALKA
11.4. ZAHRADA


