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ZBYTEČNÉ DEMOLICE – ZAVADILKA

RESTAURACE NA ZAVADILCE.

Zdravím vás, příznivce Jinonic, napsat komentář k objektu Zavadilka
je pro mne vyvolání nekonečné řady
vzpomínek na místo, kde jsem prožil krásné mládí. Pro začátek bych
rád upřesnil, že některé informace
jsem získával i od tehdy žijících
pamětníků a nemusí být úplně
shodné s fakty.
Zavadilka byla stavěna někdy koncem
19. století, tedy 1880–1900, majiteli byli
údajně manželé Kučerovi z Butovic
a následně dědicové Loučkovi a po nich
Rešlovi – též rody z Jinonic. Objekt byl
postaven s komerčním úmyslem – ve
spodní části známá restaurace s posezením v zahradě s kaštany (asi dva
z nich tam stojí dodnes) a kuželníkem,
v zadní části byla původně hospodářská
část, ve které se vykupovalo od sedláků
z okolí mléko a zpracovávalo se.
V 1. patře byly byty pro zaměstnance a nájemníky. Toho času byla Zava-
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dilka jedinou stavbou na křižovatce ulic
Jinonická (později Radlická a poté
Puchmajerova – pokračovala dál k pozdější poště a do Jinonic), Do polí (vpravo
ke Kovoně a Waltrovce) a Mezi lány
(vlevo do kopečka k Tyršově škole).
V blízkém okolí přibyla také cihelna
a „buštěhradská dráha“ s jinonickým
nádražím a most v bezprostřední blízkosti Zavadilky.
Později se tato ulice a Zavadilka
stala známou hodně používanou a jedinou dopravní cestou, ale i výletní trasou
do Prokopského údolí ze Smíchova přes
Radlice, nádraží Jinonice a Waltrovku
dále do Jinonic atd. Já jsem se s rodiči
do domu přistěhoval v roce 1949 – pamatuji si dobře, jak na mne jako pětiletého kluka dům působil ponurým
dojmem a bál jsem se pohybovat v objektu. V té době byl dům stále ještě v držení majitelky a domácí paní Rešlové –
dům věnovala kolem roku 1980 ONV.

TIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍRU
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M ĚSÍČNÍK

Tehdy, jak rodiče vyprávěli, byl zázrak byt sehnat, zvláště pro neangažovaného dělníka z fabriky. Byty byly
studené, netěsnící zpola shnilá okna,
trvalé zatékání střechou nutilo nájemníky neustále řešit vynášení kýblů
vody z půdy, záchody na pavlači, které
v zimě zamrzaly... No, bydlení nebyla
žádná idylka, ovšem jarní a letní měsíce
to byl pro nás děti ráj na zemi a to je to,
na co rád vzpomínám. Starousedlíci
Bolomovi, Čapkovi, Faldusovi – ti už
v tomto nehostinném prostředí vychovali generaci potomků, mne i mého
mladšího bratra Milana moji rodiče také.
Od roku 1975 jsme dostávali informace o záměru Zavadilku zbourat díky
plánované výstavbě Radlické magistrály. Ale nikdo tomu moc nevěřil.
Roku 1980 ale došlo k tomu, že bylo
o osudu Zavadilky a jejích obyvatelích
definitivně rozhodnuto. Demolice. Nájemníci dostali byty v různých částech
Prahy jako v sídlišti Řepy, Dědina atd.
My – Hlouškovi – jsme se stěhovali
jako poslední z nájemníků Zavadilky,
v té době byla z domu díky letitému nezájmu paní domácí Rešlové a následně
ONV o jakoukoliv údržbu téměř neobyvatelná ruina.
Pravda je, jak jsem četl v komentářích na internetových stránkách Jinonice Live – album „Zbytečné demolice“,
že zbytečná možná byla. Mohla třeba
sloužit jako skanzen Zavadilka a byla by
zachována hodnotná historická stavba
nejen pro Jinonice, ale pro historii vůbec. Ovšem kdo by v té době chtěl dům
v chátrajícím stavu udržet?

Jan Hloušek
Poznámka redakce: Dle výpovědi
pamětníků byla tato stavba opravdu
velice zchátralá a bez dalších investic,
by stejně nepřežila.
I NZERCE
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DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ !

O TEVŘENÍ TRABANT MUZEA V M OTOLE

DAN PŘIBÁŇ (CESTOVATEL S TRABANTY) A MARTIN HUCL (MAJITEL MUZEA) U POHYBLIVÉHO MODELU TRABANT MOTORU A KNIHY S HISTORIÍ TRABANTŮ.
Nejmladší motoristické muzeum
v Čechách se otevřelo 30. dubna
2 01 6 v Praze – Motole v budově
STK na ulici Plzeňské 2 1 5b.
I když nejste vyznavači plastikové bomby T 601 , určitě stojí za
návštěvu.

Když kanceláře v prvním patře budovy opustili úředníci, rozhodli se
Martin a Alena Huclovi připomenout
zde éru Trabantů v našich končinách. Pamětníci pochopí, proč právě
Huclovi. Alespoň ti, kdo si vzpomenou na Helenu Huclovou. Tato
dáma, maminka Martina, proháněla
od konce 60. let až do roku 1974 své

mužské kolegy v ostrém Trabantu
na soutěžích i v závodech do vrchu.
A že nebyla na startovním roštu do
počtu. Často stála na bedně, ba i vyhrála. Startovala za kdysi slavný
klub ASK Stavby Praha. Městský automotoklub Svazarmu ji zvolil jako
nejúspěšnější závodníci za rok 1971
v kategorii automobilových jezdců.
Dostat na frak od Heleny Huclové
nebyla pro jiné žádná ostuda.
V tabulkách je poprvé uvedena
v soutěžním mistrovství republiky
jako spolujezdkyně v posádce
s Alenou Egemovou v roce 1967, brzy však přesedlala za volant.

Je to čtvrt století, kdy byla
ukončena výroba Trabantů. Historie německých dvoudobých dvouválců sahá od DKW a pokračuje
východoněmeckou řadou od P 70,
přes T 600, T 601 až po T 1.1,
labutí píseň ze Zwickau s motorem
VW Polo.
Trabant byl jedním ze symbolů
60. až 80. let. Bývaly to časy, kdy se
na ně čekalo dlouhé roky
v pořadníku, kdy na nich kutilové
vylepšovali kde co, sdělovali si zkušenosti v desítkách značkových
klubů a zásobovali rubriku „Radítka“ ve Světě Motorů. Trabant byla
hutná vizitka světa, v němž jsme
žili. Manželé Huclovi proto neomezili své muzeum jen na nejrůznější varianty Trabantů, ale
přiblížili i souvislosti. V přívěsném
vozíku si pod průhledným krytem
prohlédnete, s čím se tehdy kempovalo a jaké konzervy se v kotlíku
ohřívaly, na stěnách jsou výlohy jako v tehdejší Mototechně i s tehdy
nedostatkovými díly.
V chytře vymyšlené velkoknize,
jíž budete listovat oběma rukama,
se seznámíte s výrobou Trabantů
od chuchvalců bavlny, z níž se vyráběly díly karoserie, až po finální
montáž. V šuplíku si po jeho vytažení můžete rozpohybovat motor
v řezu, lze se posadit za volant
a zkusit si, jak padne do ruky, jak se
řadí držadlem od deštníku.
Nad každým vozem je zavěšená
tabule, kterou si natočíte tak, že
uvidíte motor lépe než pod kapotou.
Nechybějí modely, hračky, autodráha a jezdící vláček. Jsou tu poháry
Heleny Huclové, její fotky a curriculum vitae, i boty, ve kterých závodila, samozřejmě historie klubu
ASK Stavby Praha a životaběh Viktora Mráze – vedoucí osobnosti
nejen klubu, ale tehdejšího motoristického dění vůbec.
Krátce: Jděte se tam podívat! Nebudete litovat!
Jan Králík
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M OŽNOST LEVNÉ INZERCE!

P RAHA CHYSTÁ PO B LANCE DALŠÍ TUNELY – R ADLICKÁ RADIÁLA
Radlická
radiála
propojí
Smíchov, Radlice, Jinonice
a Butovice. Dokončí se tak další
přímá spojnice mezi Pražským
a Městským okruhem.

snižují od komunikace dálničního
Podle
náměstka
pražské
typu Rozvadovské spojky ke primátorky pro dopravu Petra
komunikaci charakteru Městského Dolínka je stavba Radlické radiály
okruhu. Místní uliční síť je nejblíž
zahájení
ze
všech
napojována prostřednictvím pěti plánovaných investic.
Pokračování plzeňské dálnice dnes mimoúrovňových křižovatek.
zdroj: www.milujuprahu.cz
končí ostrou pravotočivou zatáčkou
v Butovicích. Radlická radiála se
zahloubí do země a dovede provoz
až do Dobříšské ulice na Městském
okruhu. S celkově 5,5 kilometrů
dlouhé silnice bude skoro polovina
vedena pod zemí v tunelech. Celá
stavba obsahuje také dvanáct
mostních objektů, tři lávky pro pěší,
značný
rozsah
opěrných
a zárubních zdí a například také
kolejové úpravy na železniční trati
Praha Smíchov – Hostivice.
Kromě hlavní komunikace řeší
projekt i poměrně obsáhlé
návaznosti na širší území, zejména
na
městskou
infrastrukturní
vybavenost. Na celé trase jsou
navrhovány celkem tři tunely.
Ražený tunel Radlice bude dlouhý
2220 metrů a hloubené tunely
Jinonice a Butovice shodně 299
metrů. Z hlediska kategorizace se
jedná o čtyřproudovou, směrově
rozdělenou
místní
sběrnou
komunikaci s přídatnými pruhy dle
potřeby, navrženou tak, že
návrhové parametry se postupně CELKOVÝ POHLED NA MÚK BUCHAROVA A NAVAZUJÍCÍ ČÁST RADLICKÉ RADIÁLY.

S BĚRNÝ DVŮR V UL. P UCHMAJEROVA JE ZNOVU OTEVŘEN

Sběrné dvory v Praze 5 před
měsícem přestaly od občanů
brát odložené věci a odpad. Důvodem bylo zastavení výběrového řízení, které vyhlásil
Magistrát hl. m. Prahy na jejich
provozovatele.

V pondělí 6. června byl opět
otevřen sběrný dvůr pro občany
v ulici Puchmajerova – zřizovatel
Magistrát hl. m. Prahy, provozovatel Pražské služby a.s.
Radnice Prahy 5 připravuje vyhlášení vlastního výběrového řízení
na provozovatele dvora v Klikaté
ulici a bude ho provozovat na vlastní náklady.

Otevírací doba svěrného dvoru
v ul. Puchmajerova:
Po - Pá 8.30 - 18.00 hod.*
So 8.30 - 15.00 hod.
* v zimním čase do 17.00 hod

Stalo se před měsícem:

tvím nasmlouvaných provozovatelů
Magistrát hl. m. Prahy. Až do odvolání však občané Prahy 5 nebudou
moci využívat ani jeden - žádný
z nich totiž v současné době nemá
provozovatele. Oba dvory o něj
„přišly“ poté, co původním provozovatelům vypršela smlouva.
Nová smlouva mezi hlavním
městem Prahou a společností, která
by dvory měla spravovat, však nemůže být podepsána. Zkomplikovalo se totiž výběrové řízení,
které vyhlásil Magistrát hl. m.
Prahy na provozování obou
sběrných dvorů - jeden z účastníků
podal k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže námitky kvůli zadávacím
podmínkám.
ÚOHS následně
celé řízení zastavil. V tuto
chvíli
proto
není jasné, kdy
se dvory nového
provozovatele
dočkají. I nadále zde však odpady
mohou
odevzdávat
podnikatelé
a firmy, jichž se
výběrové řízení
netýkalo.

Sběrné dvory v Praze 5 přestaly od
občanů začátkem května brát odložené věci a odpad. Důvodem je
zastavení výběrového řízení, které
vyhlásil Magistrát hl. m. Prahy na
jejich provozovatele. Radnice Prahy
5 proto reaguje na krizovou situaci
a připravuje vyhlášení vlastního výběrového řízení na provozovatele
dvora v Klikaté ulici.
„Praha 5
V Praze 5 jsou dva sběrné dvo- tím byla postary, v Klikaté ulici a v Puchmajerově. vena před hoJejich provoz zajišťuje prostřednic- tovou věc. Není

možné, aby naši občané neměli kam
odložit nepotřebné věci a odpad.
V této krizové situaci nám nezbývá
nic jiného, než rychle vyhlásit
vlastní výběrové řízení na provozovatele sběrného dvora v Klikaté.
Zde nám totiž patří pozemky, takže
situaci můžeme vzít do svých rukou,“ říká zástupce starosty Martin
Slabý (ANO).
Výběrové řízení městská část
vypíše v nejbližších dnech s tím, že
provoz by zde měl být zajištěn do
konce roku. Náklady na provoz
sběrného dvora půjdou z rozpočtu
MČ Praha 5.

zdroj. Městká část Praha 5
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST NA POSLEDNÍ STRANĚ!

U Ž JE TADY ZASE

Kdo? Fejeton.Těžké je hledat satiru
v době, která je sama sobě tím nejlepším vtipem. Někdo to ale dělat
musí a dokud tady jsem, budu tu
práci dělat já. Často to není příjemná
práce a téměř nikdy vděčná. Pořád je
to ale zábava.

Pravidelnost vašeho oblíbeného periodika se sice bez varování mění, jeho
energie však zůstává. Za každým rohem
se rojí tisíc důvodů, které se nám
pokradmu snaží nenápadně otrávit den.
Na nás je, abychom jim čelili s úsměvem
na rtech a se vztyčenou hlavou. Není to
snadné, to netvrdím. Člověk tím ale nemůže nic zkazit.
Poslední detaily na střechách Aviatiky - nové dominanty bývalé Waltrovy
fabriky - se ladí. Ve spodních patrech je
mezitím už dávno v pohotovosti armáda
vyškolených recepčních a asfaltové čáry
rýsují obraz budoucí moderní čtvrti. Západní strana pod stolovou horou VIdoule
stále není v bezpečí před pražskými
developery a je nám tu těsněji. Aby ne,
když se tady tak krásně žije. Není divu,
že i přespolní chce okusit sousto z koláče
hojnosti na okraji hlavního města. Až
z něho nakonec nezbyde nic.
A venku, za hranicemi světa, kam se
lze dostat pouze pomocí podzemních tunelů za úplatu třech desítek korun, se píše historie. Slabou tužkou, sotva
viditelnou, ale zato tempem, ze kterého
jde hlava kolem. Nemine den, kdy by nezůstal rozum stát nad událostmi běžícími
I NZERCE

za okny. Chování tvorů honosících se vrcholným postavením v rámci potravního
řetězce je předvídatelné, ale jednoho to
přesto překvapí. Pandořina skříňka svárů
je otevřena od počátku věků a lidé ze své
vlastní přirozenosti nedokážou žít bez
jejich zasévání. Když se ale rozhlédnete
teď, vidíte pouze neustálou eskalaci.
Neustálé vyhrocování starých sporů
a pilné vytváření nových. Jako by nestačilo, že se svět bezpochyby řítí do záhuby. Ještě ho pro jistotu popoženeme.
Tolerance
Na těchto stránkách jsem se již několikrát otřel o současné dění, které míchá
léta rozdané karty světa do změti barev.
Znovu se do toho pouštět nechci. Rád
bych ale upozornil, a opět ne poprvé, na
náladu, která se tím rozpoutává přímo
u nás v srdci Evropy.
Na začátku bylo několik jedinců,
kteří vycítili možnost vstoupit alespoň na
chvíli do dějin a podnícením strachu získávat politické body. Postupem času zjistili další jedinci, i ti, u kterých by to do té
doby nikdo nečekal, že to funguje a začali se orientovat na podobnou rétoriku.
A do toho všeho pokřikování politiků na
televizních obrazovkách a novinových
stránkách, které samo o sobě nebudí
přílišnou hrůzu, se vloudila skutečnost,
která doopravdy překvapila. Neskrývané,
naopak demonstrativní, fyzické útoky na
každého, kdo si dovolí projevit i tu nejmenší kapku tolerance.
Tolerance se stala sprostým slovem,
a pokud si někdo
dovolí dobrovolně
pomáhat tam, kde je
to potřeba, nebo se
jen přihlásí k iniciativě, která odmítá
nenávist vůči komukoli, je za to posléze
řádně potrestán. A to
je jen zlomek, a ještě
k tomu řádně nekonkrétní, toho, co se
kolem nás rozpoutává. Něco, co se
zatím nedá pojmenovat, jelikož každou chvíli se objeví
nový způsob reprezentace
toho
agresivního
a
nenávistného
smýšlení
českého
obyvatelstva. Možná
jsme tu všichni otráveni, unaveni, znechuceni… na to se ale
přece nemůžeme vymlouvat. Svět je takový, jaký si ho
děláme my. Populace
se prý stává čím dál
víc sociálně inteligentní, ale my jsme
zjevně pozadu. Zavíráme se ve svých
bublinách, navzájem
se ignorujeme a čekáme, že to tady nějak doklepeme. To
chceme? Já nikoli.
Jan Rys
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VYHLÁŠENÍ SBÍRKY – POMNÍK VLASOVCŮM

Vyhlášení sbírky na zhotovení Díky historickému bádaní pana Pavpomníku pro 14 vojáků 1. divize la Žáčka, byla objevena zpráva
ROA (Ruské osvobozenecké armády Zdravotního rady hl. m. Prahy
– lidově nazývané Vlasovci), kteří
byli dne 10. 5. 1945 popraveni Na
Vidouli vojáky Rudé armády, a zajistit jim tak za jejich aktivní účast na
Pražském povstání důstojné pohřbení na Jinonickém hřbitově.

MUDr. Vlad. Milera z Jinonic ze dne
24.06.1946, ve které je uvedeno:

„Dne 1 0. 5. jsem byl povolán k popravě 1 4 vojínů Vlasovovy armády
a postaral jsem se o jejich pohřbení.“

Finanční příspěvky zasílejte na
zřízené konto:
Zároveň přivítáme další informace,

2400410577 / 2010

ústní svědectví, dobové zapisy a fotografie.

Z vybraných peněz bude zařízeno
Jiří Štěpina
jejich vyzvednutí z hromadného
hrobu, jejich důstojné pohřbení
a zhotovení pomníku připomínající
jejich komunisty popíranou účast na Poznámka redakce: Máme již někoPražském povstání.
lik nových svědectví.

R EZIDENCE WALTROVKA

Dovolte, abychom Vás informovali, že výstavba 1. etapy se
blíží do finále. V současnosti je
prodáno již více než 75 % bytů
a rodinných domů. První kolaudace budou probíhat již během podzimu letošního roku
a klienti se začnou stěhovat začátkem roku příštího.
Informace o postupu výstavby

Výstavba bytových a rodinných domů 1. etapy probíhá podle harmonogramu. Dokončovat se budou
postupně od podzimu 2016 do srpna 2017. Současně pracujeme na
přípravě vzorového bytu, který
bychom rádi otevřeli na konci letošního léta.
Po úspěšném otevření pilotní
kancelářské budovy Aviatica byla na

jaře zahájena také výstavba dalších cem celé lokality a do budoucna
kancelářských budov Mechanica bude místem pro nákupy, různé aka následně dojde k rekonstrukci ce a farmářské trhy.
památkově chráněné budovy Walter.
U těchto budov vznikne nové centJan Kalaš
rální náměstí, které se stane srdSales and Marketing Manager.
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J INONICKÁ JESKYNĚ JEBO TÉŽ VIDOULSKÁ PÍSKOVNA
Již nějakou dobu se zajímám
o nelegální skládky, čistotu v Jinonicích a jejím okolí. O tom, že
lidé vyhodí kde, co a kam je napadne, bylo napsáno víc než
dost. Tentokrát se chci zaměřit
na turisty oblíbenou vidoulskou
stezku, na jejímž konci se nachází jinonická jeskyně.

Procházka po Vidouli směrem od
vodárny byla vždy paráda, ale co tu
poslední dobou můžeme kromě přírodních krás spatřit, to mi hlava
nebere. Vyhozená plastová okna,
pneumatiky, petky všeho druhu nebo třeba – a to je podle mě vrchol
buranství – lednička na louce.
Stezkou okolo jinonické jeskyně
(bývalé pískovny) směrem k vidoulské studánce se válelo několik tun
odpadků, o zápachu ani nemluvě
a jelikož tu nevede silnice, viníme
z toho bezdomovce, kteří sem mají
volný přístup.
Majiteli pozemku se to nelíbí
a za 26 let vyklízel pískovnu několikrát. Je to ovšem sisyfovská práce.
Prostor tvoří zčásti lesní pozemek
a ten není možno oplotit. Prostor je
tedy veřejně přístupný. Poslední výzva úředníků ÚMČP5 k vyklizení
byla majiteli doručena letos počátkem jara. Ve spolupráci s Lesy hl.
m. Prahy byl prostor majitelem
opět vyklizen a snad i díky pochůzkářům Městské policie se v této
lokalitě již hory odpadu vršit nebudou. Následující fotografie mluví za
vše. Velice si vážíme těchto
i podobných akcí. Na některá
konkrétní místa okolo Vidoule
navrhneme nastražit fotopasti.

Svatopluk Bartoň

T IP NA VÝLET – BRDSKÉ ATOM MUZEUM J AVOR 51
Atom Muzeum Javor 51 je
unikátní muzeum jaderného
zbrojení,
které
naleznete
v podzemním bunkru mezi
vesnicemi Míšov a Borovno
v Brdech. Na prohlídku můžete
přijít od dubna do konce listopadu.

rickému atomovému programu
a čtvrtý sál mírovému využití jaderné energie.
K prohlídce je třeba vyplnit a odeslat registrační formulář na webu
provozovatele.

www.atommuzeum.cz

Celý objekt je zachovalý technický
unikát a lahůdka pro milovníky Zdroj: www.kudyznudy.cz
bunkrů a vojenské historie. Expozice přiblíží dobu, kdy se Východ
a Západ připravovaly na případný
jaderný konflikt. Dnes je ztělesněním dusivé atmosféry studené
války. Vojenský objekt Javor 51 Borovno začal stavět v roce 1 965.
Bunkr zabírá prostor 1 600 metrů čtverečních a obsahuje i sál, kde
byly uloženy jaderné hlavice. Každý
sál je věnován něčemu. První sál
studené válce, druhý sovětskému
atomovému programu, třetí ame-
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P ROKOPSKÝ LOM – PROMĚNY V ČASE

První pokusy s výrobou vápna byl v 60. letech zbourán proto, aby
v Hlubočepích se pojí se jmény bylo ztíženo zaměření vojenského
Ferdinanda Bárty a Karla Tiché- prostoru.)
ho.
F. Bárta zahájil výrobu vápna v mi- Za války budovali nacisté v lomu
lířích kolem roku 1860, později vy- podzemní továrnu s krycím nástavěl několik šachtových pecí zvem Kali
podle projektu prof. Patzolda. Po
krachu na vídeňské burze se ale
Bárta ocitl bez kapitálu – ten přinesl do podnikání Karel Tichý. Roku
1875 odkoupila firma Bárta – Tichý
pozemky u hlubočepského nádraží
od velkostatkáře Říhy za 1425 zlatých a v těsné blízkosti lomu vybudovali moderní vápenku s kruhovou
pecí. Jak se lom rozrůstal, bylo vybudováno v roce 1904 přemostění
buštěhradské
dráhy úzkorozchodnou tratí na výsypky. (viz
obrázky, poslední z nich s vozíky
v akci)
Těžba v lomu pohltila i poutní
Prokopský kostelík, který stál na
ostrohu nad vápenkou. (Kostel byl
pro narušenou statiku a zabezpečení armádního objektu v lomu
roku 1966 zbořen. Zdroj se domnívá že kostelík svatého Prokopa

Po válce převzala podzemní prostory i s 3. lomovou etáží čs. armáda,
těžba probíhala pouze na nejvyšší
1. etáži. Aby nebyl narušován
vojenský prostor, byla na úrovni 1.
patra vyražena dvoukolejná štola
spojující lom se svážnou drahou.
Těžba v lomu byla ukončena
v roce 1966, drážka zlikvidována
o rok později, vápenka pak v roce
1968.
V současné době je lom zabrán pro
vojenské účely, dopravní štola je
volně přístupná, na místě pecí se
nachází dětské hřiště. Několik původních objektů bylo přestavěno
pro nové využití.
zdroj: Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí

MINI SECOND HAND
u Sokolovny

I NZERCE

Obchod s výběrovým zbožím z Velké Británie
· kojenecké · dětské · dámské · pánské · fotbalové dresy
Bývalá trafika - Butovická 1 00 / 33, Jinonice

Po – Pá 1 3h – 1 8h | So 9.30h – 1 2h
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R ETRO

DEMOLICE ZAVADILKY, JEDNA Z MÁLA ZACHOVALÝCH FOTOGRAFIÍ, BOHUŽEL VE ŠPATNÉ KVALITĚ.

FOTO JAN HLOUŠEK

KŘIŽOVATKA U ZAVADILKY – VLEVO SILNICE K JINONICKÉ TYRŠOVĚ ŠKOLE, ROVNĚ K JINONICKÉ POŠTĚ, DOPRAVA K TRESORII, V ZÁDECH SILNICE Z RADLIC.

D ISTRIBUČNÍ CENTRA J INONICKÉHO KURÝRA
· Cotton bar – Jinonická Garáž, Rohatecká 50
· Vinotéka Matěj, Butovická 44
· Mini Second hand u sokolovny, Butovická 100/33,
bývalá trafika
· Restaurace U Majerů, U Jinonického rybníčka 602/3A

· Motel Grádo, restaurace Mezi Lány, Mezi Lány 15
· Restaurace U Bůčka, Na Vidouli 1
· Cykloservis – Kola pro vás, Karlštejnská 10,
www.kolaprovas.cz
· Barvy Jinonice – iColor s.r.o, Pod vodovodem 519/4

20. dni v měsíci, cena j e 10 Kč. Žádosti
redakce@jinonickykuryr.cz

Nová distribuční centra rádi přivítáme, JK vychází vždy k
o předplatné zasílej te na:

