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Vychází 15.11.2011. 
Náklad 10 000 výtisků. 

Výtisk a distribuce ZDARMA. 
Tisk Grafotechna print s.r.o., 

Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13.
 Další číslo vyjde 15.12.2011.

Uzávěrka pro inzerci a příspěvky:
do 2.12.2011. Distribuce do všech poš-
tovních schránek ve správním obvodu 

zajištěna prostřednictvím České pošty s.p. 
Za obsahovou a věcnou správnost od-
povídají autoři.  Nevyžádané rukopisy 

a fotografie se nevracejí. 
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Trhy voní adventem
Společnost Českomoravský cement, a.s. 

uspořádala v sobotu 24. září 2011 v zá-
vodě v Radotíně „Den otevřených dveří“. 
Tato již tradiční událost přilákala více 
než 1300 návštěvníků, což je oproti minu-
lé akci v roce 2006 téměř dvojnásobek. Le-
tos se navíc pojila s významným výročím  -  
50 let cementárny  v Radotíně a také 
140 let výroby cementu v Praze.

Den otevřených dveří probíhal za 

plného provozu, u jednotlivých výrob-
ních areálů byly umístěny informační 
stánky, panely a proškolení zaměst-
nanci tu návštěvníkům odhalovali 
tajemství výroby cementu. Hosté se 
přitom mohli pohybovat po celé ce-
mentárně, a to pěšky nebo turistickým 
vláčkem.

Organizátoři mysleli i na děti a při-
pravili pro ně „dětský ráj“ se spoustou 

atrakcí. Zpestřením se stalo i stanoviš-
tě Městské policie s ukázkou výcviku 
služebních koní, stejně tak jako výsta-
va nerostů či fotografi í a promítání fi l-
mového dokumentu o historii výroby 
cementu v Praze.

S informačním letáčkem dostal každý 
při vstupu do areálu i krátký znalostní 
test – výherci pak získávali atraktivní 
ceny. Ale s prázdnou neodcházeli ani 

ostatní – drobné 
dárky si odnesli 
všichni účastníci 
Dne otevřených 
dveří.

C í l e m  a k c e 
bylo nejen se-
známit veřejnost 
s výrobním pro-
cesem v Radotí-
ně, ale také uká-
zat, co všechno 

dělá cementárna pro to, aby byl vliv 
výrobní činnosti na okolní prostředí 
co nejnižší.

Zbraslavské jarmarky už zase pro-
voní předvánoční medovina! Na obou 
adventních akcích 26. listopadu a 10. 
prosince ale nebudou chybět ani ti 
prodejci z trhů farmářských, kteří mají 
sortiment celoroční.

Hlavní myšlenkou adventních 
jarmarků ale je to, 
aby si návštěvníci 
namísto anonym-
ních dárků ze su-
permarketu mohli 
od nés t  nápad i té 
d á r k y  -  v ý r o b -
k y  zbraslavských 
i tuzemských ne-
ziskových organi-
zací a chráněných 
dílen.

A ten, kdo bude 
m í t  c hu ť ,  mů ž e 
prodávat na trzích 
i své vlastní výtvory. I v minimál-
ním množství! Stačí se přihlásit na 
j.handrejchova@pexeso.org.  

Chybět nebude ani předvánoční 
muzicírování, horká čokoláda, zmí-
něná medovina, dobrý čaj, tvořivé 
dílny pro děti i dospělé…, zkrátka 
všechno, co ke správné adventní at-
mosféře patří.

V přípravě je také odpolední ad-
ventní program v „pohádkových“ 
prostorech nově zrekonstruované 
bývalé zámecké myslivny nedaleko 
náměstí. Podrobnosti se každý dozví 
na www.zbraslavskejarmarky.cz.

A pozor! Trhy kvůli chladným 

ránům začínají o hodinu později, 
otevřené tedy budou od 9.00 do 
13.00 hodin.

Cementárna Radotín je jedním ze 
tří závodů akciové společnosti Čes-
komoravský cement, největšího vý-
robce cementu v České republice – ta 
je součást í nadnárodní skupiny
HeidelbergCement.
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Zbraslavské jarmarky organizuje 
Rodinné centrum Pexeso Zbraslav 
ve spolupráci s MČ Praha - Zbraslav. 
Projekt je realizován za fi nanční po-
moci Revolvingového fondu MŽP.
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