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Kámen mudrců ve filmovém klubu

Pojďte s námi do divadla: otvíráme 
2. ročník Radotínské radosti

Cementárna připravuje knihu o své historii

přívozů, jako poslední dojezdil v roce 
1992 sedlecký. A právě ten byl v čer-
venci 2005 obnoven první, a to jako 
linka Pražské integrované dopravy. 
Od té doby každý rok přibyla linka 
další. Z celkem šesti pražských pří-
vozů jsou celoročně v provozu dva: 
Sedlec – Zámky a V Podbabě – Pod-
hoří. Další čtyři mají v zimním období 
přestávku, na své trasy vyjíždí právě 
na apríla. 

A přívozy se dočkají změn. Například 
na trase spojující Lihovar – Veslařský 
ostrov a Modřany – Lahovičky je pro 
letní plavební sezónu plánováno jejich 
rozšíření. Znamená to, že tyto linky bu-
dou nově celoroční, provoz tedy neskon-
čí v říjnu, ale budou jezdit i přes zimu. 
Na rok 2012 se předpokládá zřízení 

Jaro se probouzí... spoje vedoucího z Lipenců do Mokropes 
na Berounce u Kazína se sezónním pro-
vozem duben – říjen. Tato linka by měla 
pomoci řešit problém velké docházkové 
vzdálenosti z oblasti Kazína k autobu-
sové dopravě PID do Lipenců. Cestující 
pak budou moci využít železniční linky 
S7 z Mokropes do Prahy.

Při dopravě po vodě lze využít před-
platní časové jízdenky MHD či jízden-
ky jen pro jednotlivou jízdu. Jízdní kola 
a kočárky jsou přepravovány zdarma, 
avšak SMS jízdenky zde neuplatníte.

Ti cyklisté, kteří rádi vyjíždějí do 
brdských lesů a okolí, ocení cyklobus. 
Zvláštní linka se speciálně upraveným 
autobusem vyráží již osmým rokem 
vždy počátkem dubna v trase Dobřicho-
vice, nádraží – Mníšek pod Brdy – Kytín. 
Pět spojů vyjíždí každý nepracovní den 
z Dobřichovic a čtyři pak v opačném 
směru (v Dobřichovicích hledejte za-
stávku cyklobusu na parkovišti vedle 
nádražní budovy). Svézt se společně se 
svým dvoukolovým miláčkem budete 
moci až do 3. října. Na lince platí tarif 
pražské integrované dopravy a za pře-
pravu jízdního kola zaplatíte navíc 26 
korun bez ohledu na vzdálenost. 

O novinkách na webových strán-
kách se dočtete v Infoexpresu na 
straně 2.

Malou Chuchli zvolily svým sídlem 
dračice posádky DB Tragédky. Do 
12,5 metru dlouhé lodi jich pravidelně 
usedá po deseti na každém boku. Směr 
určuje kormidelník na zádi a na přídi 
za dračí hlavou udává rytmus pádlo-
vání bubeník. Přes dvě tisíciletí stará 
tradice pádlování na dračích lodích 
pochází ze starověké Číny, kde byly lodě 
používány z náboženských důvodů.

Historie českého dragonboatingu je 
však mnohem mladší. V roce 1987 byl 
založen Pražský klub dračích lodí, kte-
rý k jedné zakoupené lodi dostal další 
od Singapurské asociace na podporu 
turismu zdarma. O rok později pak 
proběhl pod Karlovým mostem první 
pražský festival dračích lodí.

A jak dopluly dračí lodě do Chuch-
le? Historie zdejší ženské posádky sahá 
k podzimu 2005, kdy se dal dohroma-
dy základ „tyrkysové smrště“ (přezdív-
ka je dána barvou dresů Tragédek). 
A proč právě Tragédky? Tak dlouho se 
nemohly shodnout na názvu, až někdo 
prohlásil, že už je to tragické…

Výsledky ovšem jménu protiřečí. 
Tragédky se v hodnocení série závodů 
Českého poháru (nejvyšší sezónní 
série závodů sportovních posádek 
v ČR) umisťují na medailových pozi-
cích – díky poctivému a pravidelnému 
trénink, který se v zimě odehrává 
v posilovně, pádlovacím bazénu či na 
horách, v létě pak za každého počasí 
na vodě.

Tragédky se se svými loděmi neo-
mezují pouze na české vody. Dvakrát 
se zúčastnily Mistrovství Evropy, 

DB Tragédky
kde v roce 2007 získaly bronzovou 
medaili. Na devítikilometrovém Ar-
mada Cupu ve švýcarském Bernu se 
umístily poprvé na třetím a podruhé 
na druhém místě. Oddíl DBT kromě 

aktivní účasti také každoročně orga-
nizuje v říjnu závod Tragicky dlouhé 
tratě – sportovní posádky tu zdolá-
vají dvakrát pět kilometrů, klání FUN 
posádek se odehrává na trati od 200 
do 450 metrů. Třetího ročníku se již 
zúčastnily dvě posádky ze SRN – spor-
tovní úroveň a potažmo atraktivita zá-
vodu stoupá.

Velký počet členů posádky znamená 
i jeho menší stálost. Některé z Tragédek 

odešly do „výslužby“, jiné na mateřskou. 
Proto jsou jejich řady neustále otevřeny 
novým nadšeným, nejen mladým, tvá-
řím, které mají kladný vztah ke sportu 
a teamového ducha. Ten, kdo by chtěl, 

se může přijít podívat každé úterý 
a čtvrtek od 18.30 hodin do loděnice 
USK, Strakonická 48, Malá Chuchle. 
A potenciální zájemkyně si mohou 
rovnou jízdu na lodi vyzkoušet.

Kontakt pro bližší informace – 
telefon: 723 357 202 nebo 
e-mail: dbtragedky@seznam.cz,
další info naleznete na
www.dbtragedky.estranky.cz

Počátkem února se pod vedením ředi-
tele cementárny Radotín Ing. Ladislava 
Damaška poprvé sešla jedenáctičlenná 
skupina, jejíž členové se budou podílet 
na přípravě knihy ke 140. výročí vzni-
ku cementárny. Stanovili si konkrétní 
úkoly tak, aby kniha mohla být vydána 
v červnu 2011. Čtenáři Novin Prahy 16 
budou o činnosti skupiny průběžně 
informováni.

Se svou trochou do mlýna přispěje 
též Letopisecká komise Radotín, která 
ze svého archivu poskytne obrazové 
a písemné materiály. Cementárna pak 
na oplátku nabídla Letopisecké komisi 
materiály z podnikového archivu.

Přestože cementárna vlastní dost 

podkladů, obrací se přípravná skupina 
zejména na zaměstnance cementárny, 
ať současné či bývalé, nebo jejich ro-
dinné příslušníky s prosbou o poskyt-
nutí fotografií či jiných písemností, 
týkajících se historie cementárny, ať 
již původní či stávající. Tyto materiály 
pak mohou být uplatněny ve vznikají-
cí knize. Veškeré zapůjčené podklady 
budou naskenovány a ihned vráceny.

Vážení čtenáři, máte-li nějaké 
doklady o cementárně a můžete 
je zapůjčit, kontaktujte, prosím, 
Ing. Jana Koryntu, tel.: 257 002 310, 
mobil: 724 285 743 nebo e-mail: 
jan.korynta@cmcem.cz

Francouzská spisovatelka Marguerite 
Yourcenarová se proslavila již v roce 
1951 svým románem Hadriánovy pa-
měti, ale až její další román L´Oeuvre 
au noir, do češtiny obvykle překládaný 
pod názvem Kámen mudrců, se stal best-
sellerem a zajistil jí světovou proslulost. 
I díky klasicky vytříbené stylistice tohoto 
díla byla roku 1980 jako první žena zvo-
lena do Francouzské Akademie.

Děj Kamene mudrců se odehrává 
v 16. století. Hlavní hrdina Zenon, 
fiktivní postava středověkého učence 
vytvořená na základě pečlivého studia 

životů nejvýznamnějších skutečných 
učenců té doby, Erasma Rotterdam-
ského, Paracelsa či Leonarda da Vinci, 
se zmítá v rozpolcenosti evropského 
světa na rozmezí zanikajícího stře-
dověku s jeho inkvizicí, mystikou 
a alchymií a nastupujícího novověku, 
podléhajícího spíše racionalismu. 

Právě nejslavnější z děl Margue-
rite Yorcenarové si pro převedení 
na filmové plátno zvolil belgický 
režisér André Delvaux, pro něhož 
se stejnojmenný film natočený roku 
1988 stal zároveň filmem posled-
ním. Režisér se souhlasem autorky 
pozměnil osobnost hlavního hrdiny 
podle svých představ. V jeho pojetí 
se Zenon stává především osamělým 
mužem, pronásledovaným pro svoji 
politickou, náboženskou a sexuální 
nekonformnost celou středověkou 
Evropou. Unaven nekonečným pu-

továním z jednoho 
města do druhého 
a nucenou změnou 
identity nakonec ve 
jménu kone č ného 
klidu volí dobrovol-
nou smrt. 

Film je ve vztahu 
k románové předloze 
ceněn především za 
působivou evokaci 
a t m o s f é r y  B r u g g 
16. století a odušev-
nělý herecký výkon 

Gian Maria Volontého v hlavní roli. 
Ten byl za vytvoření postavy Ze-
nona rovněž oceněn Cenou ital-
ských filmových novinářů jako 
nejlepší herec roku 1989. 

RFK uvádí film Kámen mudrců
v kině Radotín 30.4. od 19 hodin.

Hudbou a 
dobrým

mokem se 
13. března 
vítalo jaro 

v radotínském 
Pivním 

sanatoriu

Novinkou letošního ročníku je rozší-
ření přehlídky do dvou dnů, aby si di-
vadlo v kulturním středisku U Koruny 
mohlo vychutnat více diváků.

14. května 2010 otevírá černošický 
amatérský soubor pod vedením Ivety 
Duškové 2. ročník přehlídky amatér-
ských divadelních souborů Radotín-
ská radost. V sobotu 15. května vy-
stoupí divadélko Knoflík ze Slivence 
vedené Veronikou Borovkovou, žáci 
Terezy Němcové ze ZUŠ Klementa 
Slavického a žáci Základní školy 
z Třebotova pod vedením učitelky 
Václavy Makovcové. Pohádky přidají 
soubory Rachtámiblatník a Divadelní 
studio D3 z Karlových Varů. Pře-
hlídku zakončí pořádající divadelní 
spolek Gaudium.

Miroslava Stehlíková
členka Divadelního spolku Gaudium

28.dubna proběhne 
preventivní přednáška
Potenciální oběti 
trestných činů
a jejich možná obrana
pořádaná zdarma pro 
občany Městské části 
Praha 16
Útvarem situační 
prevence Městské policie 
hl. m. Prahy
v sále Kulturního 
střediska Radotín
od 17.00 hodin

Zájezdy radotínských seniorů 2010
Kam se pojede letos? Na základě ankety, v níž účastníci loňských zájezdů 
jmenovali místa, která by jim pro jednotlivé výlety přišla zajímavá, byl 
stanoven tento plán:

14.4.2010 - Mezi Labem a Jizerou 
12.5.2010 - Moravský kras 
Kunštát na Moravě - keramická dílna; Boskovice - židovská čtvrť;
Moravský kras - Sloupsko-sošůvské jeskyně a propast Macocha
2.6.2010 - Východní Čechy 
Kuks - hospital; betlém M. B. Brauna; Hrádek u Nechanic - zámek 
23.6.2010 - Méně známá Šumava
pěší výlet v délce 4 km (po rovině!) do vesnice Dobrá s dřevěnými 
„alpskými“ domy a kolem Teplé Vltavy na Soumarský Most; Vimperk - 
zámek, muzeum, město; Javorník - Klostermannova rozhledna, jediná 
rozhledna, ze které lze přehlédnout celou Šumavu
1.9.2010 - Mikulov, Lednice a burčák 
Mikulov - jeskyně Na Turoldu, Kozí vršek, město; Lednice - volno k 
prohlídce zámku, skleníku, minaretu apod. podle vlastního výběru; Velké 
Bílovice - zastávka na burčák
22.9.2010 - Destinnová a Třeboň 
Stráž nad Nežárkou - zámek se vzpomínkou na Emu Destinnovou; Třeboň - 
zámek, město
13.10.2010 - Za svatým Maurem
Bečov nad Teplou - zámek s relikviářem sv. Maura; Konstantinovy Lázně - 
prohlídka lázeňského města 
3.11.2010 - Klodzko a Velichovky 
Klodzko - polské město se vztahem k české historii, možnost nákupů na 
místních trzích, Kudowa Zdroj - polské lázeňské městečko; Velichovky - 
odpočinutí v českém lázeňském městečku
Cena jednotlivých zájezdů pro radotínské seniory 200 Kč obsahuje dopravní
a průvodcovské služby, avizované vstupné, úrazové pojištění.
Prodej probíhá vždy předposlední pondělek před datem zájezdu, a to od 14.00 
hodin v Kulturním středisku Radotín, tedy v domě „U Koruny“.

Kurzy počítačové 
gramotnosti

Místní knihovna Radotín nabízí 
kurzy počítačové gramotnosti pro 
začátečníky. Zájemci se tu mohou 
naučit orientaci na internetu, po-
užívání e-mailu i základům práce 
v Microso Wordu. 

Kurzy jsou zdarma a probíhají 
každé první pondělí v měsíci od 
9.00 hodin. Na jednotlivá data 
je třeba se předem objednat!
Po domluvě je možné zajistit i jiný 
termín. Pro veřejnost je v knihovně 
k dispozici šest PC připojených na 
internet.                                        -kd-

Pražské přívozy v kostce:
P1 Sedlec – Zámky
P2 V Podbabě – Podhoří
P3 Lihovar – Veslařský ostrov
P4 Národní divadlo-Hollar – 
Dětský ostrov
P5 Jiráskovo náměstí – Císařská louka
P6 Modřany – Lahovičky
Přívoz plánovaný v roce 2012:
P7 Lipence – Mokropsy 


