
Do 31. prosince
Veselé kachlíky a jiné obrázky 

Marie Jahodářové
Místní knihovna Radotín,

Loučanská 1406/1.
Otevřeno vždy v pondělí, středu

a čtvrtek od 9 do 12 hodin s výjimkou 
polední přestávky 

mezi 12. a 13. hodinou.

19. listopadu
Koncert tanečního oboru

Výběr z muzikálů a filmové hudby
 tanečního oboru 

Základní umělecké školy 
Klementa Slavického.

Kulturní středisko Radotín, 
začátek v 18 hodin.

23. – 29. listopadu
Výstava Kruhu 

radotínských výtvarníků
15. ročník výstavy obrazů a plastik

radotínských umělců.
 Vernisáž se uskuteční 

v sobotu 22. listopadu v 17 hodin
v Kulturním středisku „U Koruny“.

Od 23. listopadu otevřeno 
vždy od 10 do 18 hodin.

30. listopadu
První adventní koncert

Kulturní středisko od 17 hodin.
Účinkuje sopranistka 

Markéta Mátlová.

3. prosince
Žákovský koncert

Základní umělecké školy 
Klementa Slavického. 

Kulturní středisko, začátek v 18 hodin.

6. prosince
Vánoční dílny

Od 9 do 13 hodin v budově II. stupně 
Základní školy Praha – Radotín.
Vstupné 70 Kč. Bližší informace

na www.skola-radotin.cz

7. prosince
Druhý adventní koncert

Kulturní středisko od 17 hodin.
Účinkuje kytarista Štěpán Rak. 

14. prosince
Třetí adventní koncert

Česká mše vánoční J. J. Ryby 
v kostele sv. Petra a Pavla od 15 hodin.

Bližší informace a přihlášky 
v Kulturním středisku Radotín, 

nám. Osvoboditelů 44/15,
tel.: 257 911 746, 725 606 259, 
e-mail: ksradotin@seznam.cz,
www.ksradotin.webnode.cz.

Změna programu vyhrazena! 

21. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Konečně spolu 70 Kč

22. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Neuvěřitelný Hulk 70 Kč

23. listopadu od 18 hodin
12 75 Kč

28. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Penelope 70 Kč

29. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Ďáblova dílna 70 Kč

30. listopadu od 17 a 19.30 hodin
Děti noci 80 Kč

5. prosince od 17 a 19.30 hodin
Vesmírní opičáci 70 Kč

6. prosince od 17 a 19.30 hodin
Strach ze tmy 70 Kč

7. prosince od 17 a 19.30 hodin
Poločas rozpadu 70 Kč

12. prosince od 17 a 19.30 hodin
Malé oslavy  70 Kč

13. prosince od 17 a 19.30 hodin
Paříži, miluji tě 70 Kč

14. prosince od 17 a 19.30 hodin
Katyň 70 Kč

19. prosince od 17 a 19.30 hodin
Mamma mia 75 Kč

20. prosince od 17 a 19.30 hodin
21. prosince od 17 a 19.30 hodin
Nestyda 85 Kč

Dětská představení
23. listopadu Dášenka I
30. listopadu S krtkem do pohádky II
7. prosince Paraplíčko
14. prosince Pohádky pod sněhem
21. prosince Hvězda Betlémská IV

Neděle od 15 hodin. 
Vstupné 40 korun.
 

Kino Radotín,
Na Výšince 875/4,

telefon: 257 910 322,
e-mail: kinoradotin@volny.cz 

Pokladna otevřena 
1 hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena!

19. listopadu
Literární osobnosti Zbraslavi

3. část přednášky Františka Kadlečka 
pro seniory. 

Klub KLASU od 16 hodin.

20. listopadu 
Šíleně prolhaná princezna 

Premiéra činoherní pohádky. 
Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

22. listopadu 
Kaškova Zbraslav

Přehlídka amatérského divadla 
v Divadle J. Kašky od 10 hodin.

23. listopadu 
Stříbrný král

Historická komedie o Václavu II. 
Pro seniory.

Divadlo J. Kašky od 15 hodin.

25. listopadu 
Stříbrný král

Historická komedie o Václavu II. 
v podání souboru ZKS. 

Divadlo J. Kašky od 19.30 hodin.

26. listopadu 
Hry a hlavolamy – děti, pojďte si hrát

50 hlavolamů, logické a znalostní 
hry pod vedením RNDr. Jaroslava 

Flejberka na dětském odd. knihovny 
od 15.30 do 17 hodin.

26. listopadu
Národní parky Chorvatska
Promítání Zdeňka Beránka

 pro seniory. 
Klub KLASU od 16 hodin.

30. listopadu 
Adventní koncert dětského sboru 

Ekurhuleni Children ś Choir 
z Jihoafrické republiky. 

Husův sbor od 18 hodin.
2. prosince 

Cestovatelské promítání - Kalifornie
Celovečerní komponovaná diashow 

Martina Loewa. 
Divadlo J. Kašky od 19 hodin.

1. – 22. prosince 
Výstava betlémů

Výstavní síň Městského domu 
Zbraslav ve výpůjční době knihovny 

a při akcích.

7. prosince 
Zbraslavský běh

26. ročník terénního běhu pro nejširší 
veřejnost na Závisti.

Informace, rezervace, vstupenky:
Kulturní oddělení

ÚMČ Praha - Zbraslav,
U Malé řeky 3, tel: 257 111 801,

e-mail:kultura@zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz/kultura.
Změna programu vyhrazena!

Michal Viewegh - Román pro muže
Tři sourozenci středního věku 

a mladá striptérka na společném 
lyžařském výletě, který jen díky

 náhodě neskončí vraždou. 
Rafinovaná kompozice, rychlý dějový 

spád, slovní a situační humor 
a v neposlední řadě i autorova 

schopnost empatie jsou už tradiční 
zárukou čtivosti jeho knih.

Vydalo nakladatelství Druhé město.

Jonathan Littell - Laskavé bohyně
Vyprávění přesvědčeného nacisty

a důstojníka SS Maximiliena 
Aueho, syna Němce a Francouzky, 
nás provede různými dějišti druhé 

světové války,
na frontu, do okupovaných oblastí
i zázemí. Text je koncipován jako 
Aueho fiktivní memoáry sepsané 

dlouho po válce; Aue se v nich 
neobhajuje, nýbrž se snaží po svém 
vysvětlit, jak a proč funguje jedno 

malé kolečko v příšerné smrtící 
mašinérii.

Vydalo nakladatelství Odeon.

Doris Lessingová - Puklina
Hloubavý římský senátor se na 

sklonku života pouští do posledního 
impozantního úkolu - převyprávět 

historii lidstva a odhalit málo 
známý příběh Puklin, prastarého 

ženského kmene obývajícího rajskou 
přímořskou divočinu. 

Autorka je nositelkou Nobelovy ceny 
za literaturu za rok 2007.

Vydalo nakladatelství Jota.

Pavel Kohout - Smyčka 
Román situovaný do roku 1948.
 Tématem jsou vykonstruované 
politické procesy a mechanismy, 

jakými byly připravovány.
Vydalo nakladatelství 
Pistorius & Olšanská.

Vendula Hegerová - Nauč mě kreslit 
Pejsek Raf naučí děti na základě 
jednoduchých postupů kreslit 

prasátko, sněhuláka, les, vrtulník, 
domeček a mnoho dalších obrázků. 
Také je naučí, jak si nakreslit vlastní 
portrét, portrét rodiny, komiks i jejich 

dětský pokoj. 
Vydalo nakladatelství Axióma.

Místní knihovna Radotín,
Loučanská 1406/1,

telefon: 234 128 460,
e-mail: knihovnaradotin@seznam.cz,

www.knihovna-radotin.cz.

Kurzy se konají v budově ZŠ, 
U Lékárny, Praha – Zbraslav.

Přihlášky a informace
na www.pexeso.org

20. listopadu 
Cestování po hedvábné stezce 

Kyrgyzstánem a Čínou
s cestovatelem

Vojtěchem Stralczynským. 
V prostorách Pexesa od 19 hodin.

Vstupné 30 korun.

27. listopadu 
Výroba adventních věnců I. a II.

Kurzy pod vedením zkušené floristky  
od 9 a od 15.30 hodin v Pexesu. 

Rezervace do 20.11. na 721 518 248.
Kurzovné 200 Kč

(zahrnuje základní materiál 
na výrobu staročeského 

adventního věnce).

30. listopadu 
Čteme dětem 

s Pexesem se Zorou Jandovou
V Městském domě Zbraslav 

od 14.30 do 17.30 hod.

Kurzy se konají 
v Kulturním středisku, 

nám. Osvoboditelů 44/15, 
Praha – Radotín.

   Přihlášky a informace 
    na www.korunka.net

Kurzy podzimního a adventního tvoření

Pro rodiče s dětmi:
Kurzovné 100 Kč (včetně materiálu, 

čaje a kávy k občerstvení).
Začátky vždy v 16.15 hodin:

20. listopadu
Papírové hvězdy

 4. prosince
Čertíci ze sušeného ovoce

18. prosince
Andělíčci

Tvoření pro dospělé každého věku:
29. listopadu 

Adventní věnce
Začátek v 16 hodin. Kurzovné 250 Kč.

13. prosince
Míček a pouzdro – 

technika mokrého plstění
Začátek ve 14 hodin. Kurzovné 300 Kč.

20. prosince
Andělíčci – plstění pomocí jehly

Začátek ve 14 hodin. Kurzovné 250 Kč.

Cementárna snižuje emise i hluk
je výměna odprášení za chladiči slínku 
a bypasové filtry u obou rotačních pecí. 
Tyto investiční akce představovaly 
náklady ve výši 120 mil. Kč a patří 
k největším realizovaným projektům.

V letošním roce byla ukončena 
studie vlivu na životní prostředí 

(EIA) pro spoluspalování odpadů. 
V integrovaném povolení má podnik 
stanoveny přísnější emisní limity pro 
tuhé částice, oxidy dusíku a oxidy síry, 
přibyly emisní limity pro organické 

látky, chlór a fluór. Pro všechny tyto 
látky v současné době na obou pecních 
linkách funguje kontinuální emisní 
monitoring, škodliviny jsou tedy před 
vypouštěním do ovzduší 24 hodin 
denně kontrolovány. Stále více jsou 
využívána tuhá alternativní paliva 
včetně biomasy (aktuálně je to 35 %) 

jako náhrada klasických fosilních paliv 
(černé, hnědé uhlí). 

V  s o u č a s n o s t i  j e  m o ž n á 
větší bezprostřední zátěží pro okolí 
hluk, než emise. „Co se týká 

protihlukových opatření, v loňském 
roce jsme dokončili odhlučnění čtyř 
největších ventilátorů v technologii, 
protihlukově jsme uzavřeli prostor 
s pohony elevátorů na surovinové 
mlýnici, nainstalovali tlumiče hluku 
na sání mnoha ventilátorů dopravního 
vzduchu. Měření hlukovou kamerou 
uvnitř závodu na podzim loňského 
roku nám odkrylo místa s nejvyššími 
emisemi hluku,“ odkrývá Damašek 
pou ž i t í  moder n ích tech nolog i í 
v cementárně. 

Na el iminaci zdrojů hluku je 
zaměřen program protihlukových 
opat řen í  do  rok u 2012 .  P r v n í  
z těchto opatření, uzavření celé jižní 
strany surovinové mlýnice mezi 
1. až 4. patrem, se již realizuje, jak 
se mohli přesvědčit i zastupitelé 
provozem nejvíce ovlivněných okol-
ních obcí – Radotína, Lochkova a 
Kosoře – na jednání, kam je pozvali 
zástupci Českomoravského cementu 
v rámci pravidelných ročních schůzek.

A n i  o c h r a n a  v o d ,  k t e r á 
s e  b e z pro s t ře d ně  dot ý k á  tok u 
Radotínského potoka, nezůsta la 
stranou zájmu. V loňském roce byl 
vybudován lapol tuků mezi závodní 
kuchyní a čistírnou odpadních vod 
(ČOV). První polovina ČOV byla 
zrekonstruována loni a zbývající 
bude dokončena ještě letos. 
   Cementárna má a nadále bude mít 
vliv na životní prostředí regionu, 
nicméně četnými opatřeními se daří 
negativní působení omezovat.

   Na základě bezpečnostního auditu provedeného autorizovanými do-
pravními inženýry nechal silniční správní úřad po dohodě s Policií České 
republiky – Dopravním inspektorátem dočasně odstranit přechod pro 
chodce v Radotínské ulici ve Velké Chuchli. 
   „Krizová situace nastává, pokud řidiči odbočují ve směru od Starochuchel-

ské přes přejezd do 
Radotínské ulice a dá-
vají chodcům přednost. 
Mezi hranicí křižovat-
ky a přechodem je totiž 
prostor pro bezpečné 
zastavení pouze dvou 
vozidel. Třetí by svým 
profilem již zasahovalo 
do prostoru železniční-
ho přejezdu,“ vysvětluje 
Jan Martínek, vedoucí 
o d d ě l e n í  d o p r a v y 
Úřadu městské části 
Praha 16. 

   V současné době proto probíhají jednání se zástupcem investora stavby kři-
žovatky Dostihová - Mezichuchelská - Radotínská o možnosti posunutí proble-
matického přechodu dále od křižovatky. 

Definitivní řešení neuspokojivého stávajícího stavu této dopravní situace 
přinese až realizace nadjezdu nad tratí ČD a uzavření přejezdu pro automo-
bilovou dopravu. Komunikační přemostění mělo být původně dokončeno již 
v roce 2007. Podle posledních informací se ale jeho dokončení předpokládá na 
rok 2011.
   Stavby komunikačního propojení ve Velké Chuchli včetně nadjezdu rea-
lizuje Hlavní město Praha a jsou i požadavkem Městské části Praha – Velká 
Chuchle. 

Přechod pro chodce
ve Velké Chuchli


