
BATMAN ZAČÍNÁ                    65 Kč
17.9. So     17 a 19.30 hod.                USA     
PROKLETÍ                                   60 Kč
18.9. Ne    16 a 19.00 hod.              USA
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ        65 Kč 
23.9. Pá   16 a 19.00 hod.                USA                     
STAR WARS III - POMSTA 
SITHŮ                                      65Kč   
24.9.  So    17 a 19.30 hod.                USA 
SAHARA                                       60Kč                   
25.9. Ne   17 a 19.30 hod.                 FRA               
VÁLKA POLICAJTŮ             60 Kč   
30.9. Pá     17 a 19.30 hod.                USA
OCHRÁNCE                             60 Kč
1.10.  So    17 a 19.30 hod.         GB/USA
MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA   
                                                  60 Kč
2.10. Ne    16 a 19.00 hod.              USA
SIN CITY - MĚSTO HŘÍCHU           
                                                  65 Kč 
7.10. Pá     17 a 19.30 hod.            GB/FR
KOUZELNÝ KOLOTOČ            60 Kč

9.10. Ne  17 a 19.30 hod. HONG-KONG
KUNG-FU MELA                      60Kč          

25.9. VYLÉČENÝ ČERTÍK
9.10. ZLATOVLÁSKA

   Coby kamenem dohodil, leží od se-
be nedaleko Kralup nad Vltavou dva 
zámky. A protože jsou navíc velice 
hezké, vypravíme se na ně podívat. 

Jestliže si budeme chtít prohlédnout 
jejich interiéry, raději si však přivsta-
neme, abychom všechno stačili. Vlak 
z Masarykova nádraží v Praze odjíždí 
v 7.40 nebo 8.40 hodin, přičemž z jeho 
okna je během jízdy většinou stále co 
sledovat. Od budovy nádraží v Kralu-
pech nad Vltavou se vydáme vlevo ve 
směru našeho příjezdu a kráčíme záhy 
pěší zónou v Husově a Jungmannově 
ulici. Až na jejím konci podejdeme 
železniční trať ke stánkům. Po třiceti 
metrech, před objektem dřívější re-
staurace s novorománským průčelím, 
přejdeme křižovatku. Za ní a za můst-
kem přes potok objevíme na sloupu 
veřejného osvětlení zelenou turistic-
kou značku (0,5 km). Vykročíme po 
ní. Po levé ruce máme panelové sídliš-
tě, před námi je vrch Hostibejk. Název 
je prý odvozen od staroslovanského 
obětiště Hostibog. Po rampě a 183 
schodech vyšlápneme na tento nevy-
soký kopec (0,5 km). Na vápencovém 
vrcholovém suku jsou znatelné valy 
a v křoví ukrytá bývalá střílna. Jde 
o pozůstatky obranného systému měs-
ta zhotoveného silnou německou po-
sádkou v době 2. světové války. Níže 
pod ním je od schodů lehce dostupný 
sympatický altánek. Z altánku si pro-
hlédneme město Kralupy, upoutají nás 
jeho sídliště, závod Kaučuk a ropná 
rafi nérie. Kralupy nad Vltavou se 
skládají z několika původně samostat-
ných obcí. První zmínka o vsi Kralupy 
se dokládá k roku 1253, avšak o míst-

ní části Lobeč např. již k roku 1070. 
Ke spojování obcí docházelo přede-
vším ve druhé polovině 19. století po 
vybudování železnice a průmyslových 

podniků. Kralupy 
byly povýšeny na 
město roku 1902 
a  t ehdy  dos t a ly 
i současný ofi ciální 
název. Značná část 
města i průmyslo-
vých objektů byla 
poničena bombar-
dováním na konci 
d r u h é  s v ě t o v é 
v á l k y .  P o d n i k 
Kaučuk byl ote-
vřen v šedesátých 
letech 20. století. 
Po opuštění altán-
k u pok račujeme 

příjemnou cestou wdále polopar-
kem po zelené značce,  projde-
me mezi řadovými domky na konci 
města a poté postupujeme polní pě-
šinou mírně do vršku, na němž se 
nám otevírají krásné výhledy na širou 
českou krajinu. Vidíme Lužické hory 
s Ještědem, horu Říp či České středo-
hoří. U rozcestníku Nad Lutovníkem 
(2 km) odbočíme mezi poli vpravo 
po žluté značce, abychom došli k po-
ničené kapličce sv. Jana (0,3 km). 
Od ní klesáme mírně svahem podél 
bývalé višňovky a pak malým hájem. 
Vesničku Lešany necháme vlevo. 
Z hájku se vynoříme u asfaltové silni-
ce, po které jdeme vpravo asi 50 metrů 
a pak z ní sejdeme vlevo na zpevně-
nou cestičku. Za okamžik se ocitneme 
v Nelahozevsi, kde se zastavíme až 
u zámku (1,3 km). Pochopitelně jej 
navštívíme. Renesanční trojkřídlá 
budova skrývá skutečné skvosty, ja-
ko je jedna z největších uměleckých 
soukromých sbírek ve střední Evropě 
zahrnující vzácné obrazy (chloubou je 
soubor španělského portrétního malíř-
ství z přelomu 16. a 17. století), sochy, 
historický nábytek, církevní relikvie 
nebo hudební nástroje. Nepřístupná 
je největší zámecká knihovna v Če-
chách. Vstupné činí 80/40 Kč.
   Leč Nelahozeves se nepyšní jen 
lobkowiczkým zámkem otevřeným 
po celý rok, ale je též rodištěm světo-
známého českého hudebního sklada-
tele Antonína Dvořáka (1841 - 1904). 
V parčíku naproti zámku má svoji so-
chu a kousek od ní v dolní části návsi 

stojí jeho rodný dům, dnes památník. 
Vstupné je 30 Kč. Bohužel otevřeno je 
pro jednotlivce většinou jen o sudých 
víkendech, a to i v sezóně. Přes silnici 
proti Dvořákově domku je rozcestník 
(0,2 km) a za ním gotický kostelík 
sv. Ondřeje s rokokovým zařízením 
a dřevěnou zvoničkou. Od rozcestníku 
vyrazíme z Nelahozevsi po asfaltové 
silnici po červené značce, které si ale 
nevšímáme, protože my u hřiště pře-
konáme železniční trať (0,5 km) a za 
ní šlapeme dále souběžně s tokem řeky 
po místní komunikaci mezi rodinnými 
domky. Podél Vltavy je totiž cesta ne-
průchodná. Takto dojdeme k areálu 
tukových závodů, u nichž se dostane-
me na druhý břeh Vltavy po železném 
jezovém mostě z počátku 20. století. 
Je dlouhý 288 m a je technickou pa-
mátkou. Přitom si prohlédneme zdy-
madlo a elektrárnu Miřejovice. Za 
mostem spoči-
neme před ho-
telem U Libuše 
v e  V e l t r u -
s ích  (1, 5  k m) . 
Tady se dáme 
vlevo. Po pode-
jit í  si ln ičn í ho 
mostu narazíme 
na modrou znač-
ku, kterou již 
do konce dnešní 
pouti prakticky 
n e o p u s t í m e . 
N e j p r v e  n á s 
dovede na par-
koviště u kempu Obora (0,7 km) a po 
další chvilce k loveckému rokokově 
upravenému zámku o půdorysu pís-
mene „x“ (1 km). Byl postaven A. 
Chotkem na dřívějším říčním ostrovu 
v 18. století. Na schodišti jsou umístě-
ny sochy od  F. A. Kuena a na pilířích 
parkové zídky čestného dvora alego-
rické plastiky měsíčních a ročních 
období z dílny M. Brauna. Objekt je 
obklopen anglickým parkem přechá-
zejícím v oboru a lužní les. Rozloha 
přírodně-krajinářského komplexu je 
300 ha. V tomto exteriéru, jenž se 
zhruba od roku 1830 nezměnil, je 
vybudováno několik menších roman-
tických staveb a pavilónů. V roce 1754 
se v parku konal Velký trh tovarů 
Království českého, což byl svým 
způsobem první obchodní veletrh 
na světě. Zámecké interiéry utrpěly 
v roce 2002 povodní a jsou v součas-
né době v rekonstrukci a nepřístupny. 
Za vstupné 20 Kč si lze prohlédnout 
tudíž část skleníků. Kdo chce může 
se projít k nedalekému Červenému 
mlýnu. Jinak postupujeme po modré 

značce částí obory, v níž se setkáme 
s vodním kanálem dlouhým 5 km, 
který byl kdysi splavný pro idylické 
projížďky lodičkami a možná uzří-
me i daňčí stádo. Z obory vyjdeme 
u hlavní silnice, kterou musíme opatr-
ně přeběhnout a za ní rázujeme podél 
bývalého kláštera. Menší silnička nás 
nasměruje mezi zahrádky, jimiž se 
dostaneme až na břeh Vltavy, po kte-
rém putujeme na rozcestí U Strachova 
(2,5 km). Ves Strachov byla zničena za 
třicetileté války a zůstal z ní pouze 
hospodářský dvůr. Vlevo od něho se 
sice rozkládá kralupská průmyslová 
zóna, ale je schována za mohutnými 
stromy, takže máme dojem, že jsme 
v klidné oblasti. V tomto názoru nás 
může utvrdit i lokalita s osmi mohut-
nými duby Pěti bratří, nalézající se 
o něco blíže k městu. Navíc na druhé 

straně řeky pěkný krajinný dojem 
dotváří nelahozevský zámek. Po bře-
hu Vltavy nás nohy donesou milou 
pěšinkou do Lobečku – další místní 
části Kralup. Upravenými ulicemi Ve 
Starém Lobečku a J. Holuba dojde-
me k mostu T. G. Masaryka z roku 
1928 a lávce. I tento most je technic-
kou památkou a v době vzniku byl 
světově významný pro své odvážné 
řešení středního oblouku o světlosti 
80 m. My zdoláme Vltavu po lávce 
a parkem podél potoka dospějeme ke 
křižovatce u restaurace Na Františku 
(3,5 km). Na semaforu přejdeme 
křižovatku k obchodnímu domu Máj 
a za ním se dáme vpravo na Palackého 
náměstí. Mineme novogotický kostel 
Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava 
z konce 19. století a potom již zahne-
me vlevo do Husovy ulice a staneme 
na nádraží (0,5 km). Spoje do Prahy 
odjíždějí poměrně často. Trasa výletu 
je nenáročná a měří celkem 15 km. 

16.9. Pá     17 a 19.30 hod.                USA

   Varixy, neboli lidově křečové žíly, 
patří v podstatě svým původem k žil-
nímu onemocnění, které má velkou 
příbuznost s hemeroidy, o kterých 
jsme si povídali již v květnovém vy-
dání Novin Prahy 16. Jde v podstatě 
rovněž o určitou vrozenou dispozici 
pro oslabení žilní stěny posléze ve-
doucí k jejímu zvětšení a zviditelnění 
pod kůží. Rozšíření především na 
dolních končetinách má svou logiku 
ve zvýšeném tlaku krve ve zpřímené 
poloze. Zvýšený tlak v žilách dolních 
končetinách a návrat krve k srdci je 
řešen systémem chlopniček, které 
prakticky fungují jako jednoduchá 
pumpa. Při oslabené cévní stěně však 
dojde k nedomykavosti těchto chlopní, 
krev začne v tomto povrchním žilním 
systému dolních končetin stagnovat 
a varixy se projeví v plné kráse.
   Toto onemocnění má dva aspekty 
pohledu. Jednak je častější u žen – tím 
se stává problémem kosmetickým, 
což, věřím, je někdy velký problém, 
a pak je to otázka zdravotní, která 
se projevuje po delší době bez léčby. 

Špatná cirkulace krve přináší nebez-
pečí vzniku trombózy a zánětu. Tyto 
komplikace pak vyřazují nemocného 
na delší či kratší dobu z normálního 
provozu. Ještě větším oříškem je 
vznik tzv. varikosního komplexu, což 
je soubor příznaků při neléčených 
křečových žilách, a to jsou trvalé 
otoky a vytvoření bércového vředu. 
V tomto stadiu je léčba velmi obtížná 
a rezistentní a často vede k invalidiza-
ci nemocného.
   Jak tomu předejít? Dispozici, tedy 
tomu, co nám příroda nadělí, těžko 
utečeme. Když už se začnou varixy 
objevovat, je zapotřebí přijít k lékaři 
včas. Je řada léků – venotonik, které 
jejich zvětšování oddálí. V případě, 
že konzervativní terapie nestačí, je na 
řadě zásah chirurga, který má celou 
řadu možností a typů zákroků, který-
mi vás tohoto neduhu zbaví. Neotálej-
te a přijďte ke konzultaci! Vypěstovat 
si bércový vřed je mnohem snazší, než 
se ho zbavit. To mi věřte, už jsem jich 
pár viděl.

Kulturní středisko Radotín
vás zve na následující 

radotínské akce:

23. září
VYSTOUPENÍ DECHOVÉHO ORCHESTRU

BÖHMISCHE VÖRAN 
v rámci X. ročníku

mezinárodního festivalu
„Vejvodova Zbraslav 2005“

Začátek v 17.00 hod. 
před nákupním centrem Albert.

28. září
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 

OSOBNOSTI PRAHY 16 VS.
1. RFC SPARK PRAHA

Nový stadión Radotín. 
Začátek hl. programu ve 14.14 hod.

(Viz pozvánka na osmé straně.)

15. října
8. HAVELSKÉ POSVÍCENÍ

V prostoru náměstíčka před budovou 
radotínského úřadu a kostelem 
sv. Petra a Pavla v Radotíně.

(Viz pozvánka na této straně.)

15. října
KONCERT PŘÁTELSTVÍ

Vystoupí žáci ZUŠ Radotín 
a radotínského partnerského města 

Burglengenfeldu.
KS Radotín

ZÁJEZDY PRO SENIORY

 (Cena pro radotínské důchodce, 
není-li uvedeno jinak, je vždy 180 Kč.)

5. října
STŘEDOHOŘÍ

Návštěva města Peruc, Loun, 
výlet na hrad Sukoslav, Milešovku, 

zámek v Budyni nad Ohří. 
Návrat asi v 17.45 hod.

Mimoradotínští důchodci 300 Kč.

19. října
NA ZÁPADNÍ VÝSPĚ

Prohlídka německého Weidenu, 
odpoledne Tachov a vycházka na 

zříceninu hradu Přimda.
Návrat asi v 18.30 hod. 

Mimoradotínští důchodci 550 Kč.

Zajišťuje KS Radotín, 
nám. Osvoboditelů 44,

tel.: 257 911 746,
mobil: 776 161 407

Sobota 17. září
ZBRASLAVSKÁ OSMA – 

15. ročník tradičního 
cyklistického závodu

Určen pro širokou veřejnost 
a všechny věkové i výkonnostní 

kategorie. 
Závod je součástí seriálu sportovních 

akcí pro děti a mládež Cena 
Zbraslavi. Koná se na Zbraslavi 

v Borovičkách, prezentace od 13.00
do 14.00 hod.

Nejmladší kat. startuje ve 14.00 hod.

Neděle 18. září
Taneční soutěž 

„O ZBRASLAVSKOU LOUTKU“
Celodenní postupová soutěž 

ve společenském tanci pro juniorské 
a dospělé páry třídy D, C a B 

z celé republiky se koná 
v sále Sokolovny Zbraslav.

Víkend 23. - 25. září
VEJVODOVA ZBRASLAV 2005

Mezinárodní festival malých 
dechových orchestrů.

Sobota 1. října
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 hod.
Premiéra!

SLAVNOSTI 
ELIŠKY PŘEMYSLOVNY

Sobota 1. října
COMMEMORATIO 

WENCESLAI II. REGIS 
BOHEMIAE

Dvorská hudba 13. a 14. století 
Ars nova consort. 

Po koncertu následuje vystoupení 
skupiny historického tance 

Danza Alegre.
Královský sál zbraslavského zámku 

od 16.00 hod.

Neděle 2. října
RYTÍŘSKÝ TURNAJ

Na počest krále Václava II.
 od 14.00 hod. v Borovičkách.

Čtvrtek 6. října
JAKUB A JEHO PÁN
Repríza hry M. Kundery. 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hod.

Sobota 8. října
NOC VARHAN

Varhany Michal Hanzal, 
zpěv Marcela Novotná

Husův sbor Zbraslav od 19 hod.

Neděle 16. října
Závěrečný koncert 

slavností Elišky Přemyslovny
Na kytaru hraje Štěpán Rak.

Kostel sv. Havla na Zbraslavi 
od 16.00 hod.

Změna programu vyhrazena!
Informace o akcích a předprodej, 

rezervace vstupenek do DJK: 
kulturní oddělení 

ÚMČ Praha - Zbraslav, 
tel. 257 111 801, 

e-mail: kultura@zbraslav.cz.  


