
Důležité: 
 Sraz 10.12.2016 v 9:30 hod 

před nádražím Radotín 
 Autobus 313 směr Choteč 

odjíždí v 9:43 hod 
 Do restaurace plánujeme 

dorazit v 15:30 hod 
 Nezapomeň dárky do tom-

boly a kousek vlastnoručně 
upečené vánočky do soutěže 

 S veškerými dotazy se ob-
raťte na Martinu Michalovou  
mob: 721225666 nebo 
email:                                  
martina.michalova@email.cz 

 

 

10.12.2016 

Aktivní vítání 
svátků Vánočních  

Údolí Radotínského potoka lze označit za 
údolí krásných mlýnů. Na pouhých 22 kilo-
metrech od pramene k ústí se jich tu uživilo v 
různých dobách dvaadvacet. Všechny mlýny 
byly postaveny proto, aby semlely obilí, 
které sedláci vypěstovali na úrodných polích 
nad údolím   Radotínského potoka.  
My půjdeme cca 9 km. Naší procházku  za-
hájíme v obci Choteč a po červené turistické 
značce nejdříve navštívíme Mlýn U Vese-
lých, také nazývaný Měchurův nebo Pod 
Chotčí - v dnešní době působí ve mlýně již 
sedmá generace rodu Veselých.  

A co letos soutěžního pečeme? 
Už od 16. století je typickým vánočním pečivem vánočka. V domácnostech se peče od 18. sto-
letí, do té doby ji pekli pouze cechovní pekaři. Původně se jí říkalo calta, štědrovníky či štěd-
rovky. Toto pečivo však nemělo tradiční vánočkový tvar. V některých oblastech – těch chudších 
– se pekly jen na vánoce a všichni se na pečivo z bíle mouky, rozinek, másla a mandli nesmírně 
těšili. Pečení domácí vánočky doprovázely také tradice. Hospodyňka musela zadělávat těsto v 
bílé zástěře a šátku, nesměla mluvit a při kynutí těsta měla vysoko poskakovat. Vánočka má 
symbolický význam, první doma upečenou vánočku musí dostat hospodář, aby byla dobra 
úroda obilí. Vánočka se o Štědrém dnu dávala také dobytku, aby byl zdravý a nemohly na 
něj zlé síly. Připálená vánočka věštila nezdar na příští rok. Kdo při krájení vánočky našel za-
pečenou minci, měl jistotu, že po následující rok bude bohatý a zdravý. 

Za vodními mlýny podél Radotínského potoka 

Mlýn u Veselých 

TJ Kotva Braník 
Oddíl lyžařské turistiky 

Jako jediný mlýn na Radotínském potoce má mlýn zachovanou kompletní technologii z první 
poloviny 20. století. Dnes mlýn slouží k trvalému žití rodiny Veselých, mlýn i turistické návštěv-
nické centrum jsou přístupné veřejnosti. My máme dohodnuto, že otevřou svůj mlýnský obchod, 
kde nabízejí u nich umleté pšeničné a žitné mouky, dále pak otruby, kvalitní smaltované nádo-
bí  a potraviny vyrobené v kontrolovaném ekologickém procesu. Navíc se snažíme s paní Vese-
lou dohodnout exkurzi po mlýně, ta bohužel vázne především na tom, že ve mlýně momentálně 
melou ( i když podle paní Veselé - „z posledního“).  Červená turistická značka vás dále pove-
de směrem na Radotín, po cestě potkáte ještě Cvrčkův či Suchých mlýn, který dnes slouží jako 
rekreační objekt. Posledním mlýnem je Kalinův mlýn zvaný "Podvořešský" je číslem popisným 1 
v Ořechu. Rod Kalinů vlastní mlýn do dnešních dob, mlýn slouží k bydlení a jsou zde zbytky 
mlýnské technologie. Cestou ozdobíme stromeček, uvaříme grog a zazpíváme koledy - jako 
každý rok. Výlet zakončíme v restauraci Sokolovna, kde proběhne tradičně netradiční tombola 
- kolik dárků přineseš, tolik si jich odneseš. 


