
Tržiště, které bude v sobotu otevře-
né od deváté ranní do šesté večerní 
a v neděli od půl jedenácté do páté 
odpolední, zase nabídne výrobky 
tradičních řemesel, spoustu dobrot, 
voňavých nápojů, horkých i studených 

a hlavně zas určitě naprosto skvělou 
atmosféru. 

Takže – všichni jsou zváni – v so-
botu 13. i v neděli 14. října je Rado-
tínské posvícení otevřeno všem.

Již XVII. ročník mezinárodního festivalu malých dechových orchestrů se letos 
uskuteční ve dnech 28. až 30. září:

Koncerty na Zbraslavi a v okolních obcích v pátek 28. 9.:
16.00 Zbraslav Sluneční park – Malá černá hudba a mažoretky JUVENTUS 
Karviná ČR
17.00 Městský dům Zbraslav – Slavnostní předávání čestného občanství 
slavnému rodákovi ke 110. výročí narození – 120 Plzeň ČR
17.00 Davle – Veselá sedma ČR, Jíloviště – Blaskapelle Kronjanka Švýcarsko, 
Vrané n. Vlt. – Dechový orchestr ZUŠ Přeštice ČR, Radotín – Dechová hudba 
Svatobořáci ČR, Klínec – Městská hudba a Majoretes Kynšperk n. Ohří ČR
Veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů ve stanu na Zbraslavském náměstí
18.00 Kleine Blasmusik Německo
18.30 Malá černá hudba a mažoretky JUVENTUS Karviná ČR
19.00 Veselá sedma ČR
19.30 120 Plzeň ČR
20.00 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice ČR
20.30 Městská hudba a Majoretes Kynšperk n. Ohří ČR
21.00 Blaskapelle Kronjanka Švýcarsko
21.30 Dechová hudba Svatobořáci ČR

Sobota 29. 9. 
Černé divadlo Jiřího Srnce – soutěž orchestrů
09.00 120 Plzeň ČR
09.30 Dechová hudba Svatobořáci ČR
10.00 Kleine Blasmusik Německo
10.30 Malá černá hudba Karviná ČR
11.00 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha ČR
11.30 Městská hudba Kynšperk nad Ohří ČR
12.00 Blaskapelle Kronjanka Švýcarsko
12.30 Malá dechovka Kmochova ČR
13.00 Velký dechový orchestr České Budějovice ČR
13.30 Moravští muzikanti ČR
Zbraslavské náměstí, stan – veřejná vystoupení zúčastněných orchestrů
10.00 Veselá sedma ČR
10.20 Malá dechovka Kmochova ČR
10.40 Moravští muzikanti ČR
11.00 Velký dechový orchestr České Budějovice ČR
11.20 Dechová hudba Svatobořáci ČR
11.40 Kleine Blasmusik Německo
12.00 Dechový orchestr ZUŠ Přeštice a mažoretky BOHEMIA II ČR
12.20 Malá černá hudba a mažoretky JUVENTUS Karviná ČR
12.40 Městská hudba Kynšperk nad Ohří ČR
13.00 Dechový orchestr PRA-LIN-KA Praha ČR
13.20 Blaskapelle Kronjanka Švýcarsko
13.40 120 Plzeň ČR
14.00 Zbraslavské náměstí – mažoretková show
15.30 slavnostní průvod orchestrů s mažoretkami ulicí U Národní galerie na 
Zbraslavské náměstí, po skončení průvodu společný koncert
Zbraslavské náměstí, stan
17.00 koncert „Vejvodovy kapely“ se známými zpěváky a dirigentem Josefem 
Vejvodou, vyhlášení výsledků soutěže, předávání cen
19.00 Festivalová veselice

Neděle 30. 9. Zbraslavské náměstí, stan – matiné
10.00 Velký dechový orchestr České Budějovice ČR
10.30 Moravští muzikanti ČR
11.00 Malá dechovka Kmochova ČR
11.30 Blaskapelle Kronjanka Švýcarsko

Záchranáři opět uzavřou parkoviště

Kultura v Radotíně po horkém létě opět ožívá

Připomínka vorařů

Vejvodova Zbraslav

Havelské posvícení popatnácté

Zbraslav má služebnu MP
To je koncipováno až pro 30 stráž-

níků, což by v ideálním případě zna-
menalo, že by na služebně mohla být 
kromě vedoucího také stálá denní 
služba a v terénu by se kromě okrs-
kářů pohybovala i motohlídka a pěší 

hlídka. Skutečné posílení je v reálu 
prozatím mnohem menší, byl dosazen 
nový okrskář do neobsazeného okrsku 
(nový znamená, že nejde o snížení hlí-
dek v kterékoli jiné části šestnáctky.)

Důležité však je, že všem zdejším 
policistům odpadly cesty z Radotí-

na, ty jim ubíraly čas, po který nyní 
mohou být v terénu. Další posílení 
je přislíbeno poté, co budou končit 
noví absolventi tzv. školského útvaru 
– policejní školy. Ti však přednostně 
půjdou na Prahu 5, kde je výrazný 
podstav, jenž prozatím musejí občas 

vykrývat jednotlivá de-
tašovaná pracoviště.

Během léta se pro-
voz nové služebny tes-
toval, od září funguje 
oficiálně. Její úřední 
hodiny jsou 8.00-15.00, 
po 15. hodině mohou 
občané volat služebnu 
Radotín nebo číslo 156 
a rozhodnout se, zda se 
s policistou chtějí setkat 
na zbraslavské služebně 
nebo v terénu, případně 

v Radotíně. O víkendech a v noci hlíd-
kuje v celé šestnáctce jedna motohlídka, 
tak jako dosud.

Nová služebna
Žabovřeská 1227, Praha-Zbraslav 
tel.: 257 212 528, 257 213 233

V rámci oslav 880. výročí první 
zmínky o Chuchli bude v pátek 21. září 
ve 13.00 hodin slavnostně osazen kvádr 
s úvazovým kruhem jako připomínka 
vorařské historie v obci.

Kvádr byl součástí navigace a po 
vybudování cyklostezky dnes stojí na vl-

tavském břehu před loděnicí USK u paty 
přemostění Strakonické ulice. Součástí 
slavnosti za přítomnosti zástupců MČ 
Praha - Velká Chuchle, Povodí Vltavy 
a místních spolků bude výsadba strom-
ků a odhalení pamětní desky.

KS U Koruny vyhlašuje boj televizi 
a pasivní zábavě! 

V Kulturním středisku U Koruny se 
od září rozjede kulturní program hned 
na dvou  scénách.

Ve velkém sále budou probíhat 
tradičně taneční kurzy, divadelní 
představení, koncerty ZUŠ a další 

akce. Na nové klubové scéně se lze 
těšit na divadla malých forem, jaz-
zové, folkové a další koncerty, na 

večery poezie, herecké improvizace 
ve stylu Partičky, večery se známými 
osobnostmi nejen ze světa kultury 
a netradiční a inspirativní  kulturní 
počiny. Programy na klubové scéně 
jsou zpříjemněny i možností malého 
občerstvení v podobě sklenky dob-
rého vína. 

Zkušební provoz na 
nové klubové scéně probí-
hal již od dubna. Proběhlo 
zde několik koncer tů, 
úspěch slavila například 
radotínská kapela Qjeten 
a Jan Matěj Rak, velmi 
dobře se tu vyjímal hos-
podský kabaret divadla 
DNO i večery poezie 
a představení DS Gaudi-
um. S největším ohlasem 
se set ka la net rad ičn í 

a veselá módní přehlídka Neviditelné 
modelky, kterou společně připravily 
„kulturistky“ z KS U Koruny, ra-

dotínské břišní tanečnice ze spolku 
Ivany Hanové a Mischa Bernardová 
ze  zbraslavského Pexesa.  

A další vzkaz kulturistek zní: „Tě-
šíme se na živou atmosféru při pod-
zimních představeních, kterou nám 
spolu s pozvanými umělci pomůžete 
vytvořit hlavně vy, naši milí diváci 
a milé divačky.“
A kdo a co bude bavit ze scény?

Divadlo DNO a Jiří Jelínek, Miro-
slav Paleček a JUDr. Ivo Jahelka,  Jiří 
Schmitzer, herec a písničkář, Bánsko-
bystrické divadlo Na Rázcestí, zpěvač-
ka Sisa Fehérová, Sedm klobouků Jana 
Přeučila, Křeslo pro hosta: Jaroslava 
Svěceného, Večer o Indii s Ljubou Kr-
bovou, Trio Jana Spáleného atd. Čekají 
nás také premiéry divadelních soubo-
rů, které v KS zkoušejí, nebo ke Koru-
ně mají vřelý vztah: DS Gaudium, DS 
Křoví, DS TOTO , DS Klapý, DS Černá 
ovce a další. 

Před obchodním centrem Berounka 
na radotínském náměstí Osvoboditelů 
záchranáři 22. září opět uzavřou parko-
viště, a to od 6.30 hodin do 13.00 hodin. 
Městská část Praha 16 ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem hlav-
ního města Prahy zde totiž od 9.00 hodin 
pořádá akci určenou pro širokou veřej-
nost: Záchranáři v akci - Radotínský den 
s Integrovaným záchranným systémem.

Je to jedna ze dvou akcí v celé 
Praze, kde se takto prezentují složky 
záchranného integrovaného systému, 
jako například Hasičský záchranný 

sbor hlavního města Prahy, Policie 
České republiky, Městská policie hlav-
ního města Prahy, Vojenská policie 
Armády České republiky, ale i další 
spolupracující složky: Český červený 
kříž, Záchranáři Praha o.s., Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Radotín.

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 
ve spolupráci s Jednotkou sboru dobro-
volných hasičů představí širokou škálu 
hasičských vozů, včetně zásahů a uká-
zek hašení. Policie České repub-
l i ky letos přiveze představit veřej-
nosti poříční oddíl s veškerým jeho 

vybavením a oddíl dopravní policie 
s veškerým stávajícím autoparkem. 
U stanoviště Vojenské policie si bude 
možné zblízka prohlédnout vybavení 
i osahat výzbroj. Velkou novinkou bude 
možnost prohlídky sanitního vozu. Čle-
nové Českého červeného kříže vyrobí 
„zranění“, ke kterému podají odborný 
výklad, jak jej správně ošetřit. U mo-
bilního stanoviště Pojišťovny minister-
stva vnitra budou měřit krevní tlak, ale 
hlavně tu bude zároveň možné na místě 
vyřídit potřebnou administrativu bez 
návštěvy kamenné pobočky. Dále se 
mohou návštěvníci těšit na překvapení 
v podobě „historických“ vozidel Sboru 
veřejné bezpečnosti.

Zazní trubky a mlha od řeky obejme 
všechny, kdo zamíří na mimořádnou, 
Havelskou mši. 

Čtyři dny před svatým Havlem, 
v sobotu, 13. října, se začne slavit 
jeho svátek tradičním Havelským 
posvícením, které se letos uskuteční 
již popatnácté. A protože jde o tradici 
nesmírně oblíbenou, lze již nyní téměř 
s jistotou říci, že ani letos nebude těch, 
kdo na nově pojmenované náměstí 
Sv. Petra a Pavla a do přilehlých ulic 
zamíří, málo.

Všichni, kdo už dlouho předem při-
pravují program i trh, si také dali zále-
žet, takže docela určitě je nač se těšit. 

Celý program v sobotu v půl jede-
nácté zahájí Old Fashion Trio pásmem 
pohodových jazzových melodií, před-
nesených nádherným hlasem Darji 
Kuncové, a pak již nastoupí kejklíř 
Vojta Vrtek, aby nejen bavil svým před-
stavením (a kdo ho loni viděl, ví, že to 
umí), ale především, aby všechny pří-

chozí provázel celodenní zábavou – slo-
vem i gestem (nejedním).

A nač a na koho se těšit? Letos na 
posvícení vystoupí 
T ř e h u s k ,  K a p e l a 
Qjeten, FAK (Fotr  
kolekt iv), Divad lo 
Studna s neuvěřitel-
nou show na chůdách 
Ptáci a vystoupeními 
Bajky a Jaromil, Ma-
teřská škola  Radotín 
s kouzelně nastudo-
vanými lidovkami, 
Základní škola Ra-
dotín, taneční obor 
Základní umělecké 
školy K. Slavického 
a Divadelní spolek Gaudium se před-
staví hned naněkolikrát.

Sobotní večer bude ve znamení 
velkých koncertů – vystoupí tu Ready 
Kirken a celý program v noci uzavře 
Pink Floyd revival!

Znovunalezený pomníček ve Velkém háji
Jedna z radotínských legend vyprávě-

la o pomníčku německého vojáka kdesi 
v lese nad hájovnou. Měl prý se v těch 
místech zastřelit, aby nemusel do války.

Pan doktor Miroslav Dlouhý kdysi 
vypátral původ tohoto mladého muže 
a motiv jeho činu: byl jím mladý lesní 
adjunkt, student lesnické školy v Písku 
Josef Wunschheim von Lilienthal. Jeho 
otec spravoval Zbraslavský zámek a za 
okupace se přihlásil k německému ob-
čanství. Maminku měl ale Josef Češku 
a on sám se cítil Čechem a vlastencem. 
To však nebránilo říšské branné moci, 
aby ho povolala na ruskou frontu. Jed-
na verze říká, že měl teprve nastoupit, 
druhá, že odtamtud přijel domů na 
dovolenou. Každopádně se toho dne, 
28. června 1943 rozhodl, že už se tam 
určitě nevrátí. V osudné pondělí 28. 
června ho poslal hajný Seydl nahoru do 
lesa, že tam je srnec, ať tedy jde napřed, 
že se pak sejdou. Zanedlouho nato se 
však ozval z lesa výstřel a ještě toho dne 
snášeli na nosítkách mrtvého adjunkta 
dolů do Radotína.

Kámen s křížkem na jeho památku 
se nacházel v části zvané V modřín-
kách, dnes někde na pomezí smrčiny 
a doubí, kousek pod hřebenovou 

pěšinou. Na tom se shoduje většina 
pamětníků. Zároveň však dodávají, že 
ten kámen už tam dávno není...

Jak radotínští letopisci dopadli při 
svém pátrání po kameni během výletu 
do Třebotova, to zmiňoval článek v mi-
nulém čísle novin.

A zde by mohl příběh skončit. Nebýt 
slov pana Jiřího Andra: „Ale kdepak, 
tam, co ho hledáte, nikdy nebyl, je tro-
chu blíž ve smrčí, na konci řady boro-
vic, co se táhne odspodu až nahoru na 
hřeben.“ A měl pravdu – je tam, u paty 

jedné ze sosen; spíše oblý, zavalitý 
kámen, celý porostlý mechy. Na je-
ho horní straně prosvítala část nápisu, 
po očištění objevilo se vytesané celé 
datum události, vprostřed pak stylizo-
vaný erb s iniciálami W.L. a nad ním 
jednoduchý kříž se snítkou po straně. 
Prostý památník s výhledem na údolí, 
na Radotín i na Zbraslavský zámek. 
Pěkné místo.

Z legendy je opět skutečný příběh. 
Dne 28. 6. 2012 to bylo přesně 69 let.

Pro ty, kdo by se k pomníčku rádi 
vypravili – malý návod:

Od urnového háje úvozovou cestou 
vzhůru, nahoře se stáčí doleva, dále 
ještě asi padesát metrů a na rozcestí 
odbočit vlevo a hned znovu doleva, 
pěšinou pak až na hřeben, takřka až na 
vyhlídku nad Radotínem a zde vpravo 
na hřebenovou pěšinu. Asi po patnácti 
metrech je po levé straně pěkný dub 
a od něho pár metrů po svahu bříza 
a vedle ní jedna z řady borovic. A u 
paty jejího kmene kámen.

Plnou verzi textu i se souřadnicemi 
pro GPS vyhledávání naleznete na 
www.praha16.eu


