
Deník E15 uvádí, že skupina
Penta získala pozemky v Radli-
cích a plánuje výstavbu, která
propojí území mezi dokon-
čovaným projektem Waltrovka
a sídlem ČSOB.

Domy mají mít čtyři až pět podla-
ží. V areálu zůstane stát objekt
bývalé slévárny. Změní se na mi-
nipivovar. Penta odhaduje, že na

parcelách vznikne asi 400 bytů.
Doplní je dvě nebo tři kancelářské
budovy. Podoba zástavby z dílny
Atelieru M1 architekti se inspiruje
dánskou metropolí Kodaní. Celý
projekt bude zhruba polovina
toho, co nyní Penta buduje v ne-
daleké Waltrovce.

„Než začneme stavět, musíme
nejdříve změnit územní plán. Již

nyní však můžeme říci, že nechys-
táme nic megalomanského,“ řekl
na dotaz deníku E15 šéf deve-
loperské části Penty Petr Palička.

MČ Praha 5 souběžně usiluje
o  prodloužení tramvajové trati
z  Radlic k metru Jinonice. Dle slov
starosty P. Richtera by se Radlická
ulice měla proměnit na městský
bulvár. Rovněž v tomto případě je
nutná změna územního plánu (to
obvykle trvá dva až tři roky).

Zdroj: www.facebook.com/jinonice.info
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DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PŘÍZEŇ!

Důležité je si uvědomit, že většina vo-
zidel, která jedou ze západu do centra
Prahy, dnes využívá Plzeňskou ulici,
resp. ulici Vrchlického (celkem asi 40
tis. vozidel za den). To se má po zpro-
voznění radiály změnit a dopravní zá-
těž převezme právě Radlická radiála
(více než 80 tis. vozidel za den).
Uvolněná Plzeňská má být přestavěna
a doprava vedena pouze ulicí
Vrchlického (jeden pruh do centra
a  jeden z centra).

    Samotná radiála bude před-
stavovat pro Jinonice obrovskou
emisní a hlukovou zátěž (na území

Jinonic jsou navrženy
jen dva krátké tunely,
každý v délce cca 350
metrů). Je zcela ne-
přijatelné, aby navíc
stará zástavba Jino-
nic stále sloužila ja-
ko zkratka pro
řidiče, kteří směřují
ze západu do centra
Prahy. Bohužel sou-
časný návrh radiály
takový tranzit
umožňuje a dokon-
ce podporuje neob-
vykle velkým

množstvím sjezdů (MÚK). Vypadá
to, jako by Jinonice měly plnit funkci
jakéhosi bezpečnostního ventilu:
v  případě dopravních komplikací na
Městském okruhu se doprava z radiá-
ly pomocí velkého počtu sjezdů
prožene Jinonicemi, Malvazinkami
a  dále do centra. Oproti dnešní
špatné dopravní situaci (zejm. v uli-
cích Karlštejnská a Klikatá) by do ji-
nonických uliček směřovalo násobně
více aut!

    Jedním z cílů naší iniciativy
je upravit projekt Radlické radiály
tak, nedocházelo k tranzitu do-

pravy skrze starou zástavbu Jino-
nic.
Pro úplnost dodáváme, že velký počet
MÚK je pro dopravní obsluhu Jinonic
zcela zbytečný. Podél radiály má vést
tzv. Nová Radlická ulice (v podstatě
v  trase dnešní Radlické ulice, ale
v  každém směru má mít jen jeden
pruh) - viz obrázek č. 4, kde je vyzna-
čena žlutě. Nová Radlická území Ji-
nonic obslouží stejně dobře, jako
dnešní Radlická.

    Konečně je třeba zmínit, že spolu
s výstavbou radiály má být provedeno
tzv. dopravní zklidnění Jinonic. Jeho
podstatou je dobudování příčných
prahů a zřejmě také snížení rychlosti
("zóna 30") v ulicích Karlštejnská, Pod
Vidoulí, Klikatá atd. Uvedená opat-
ření jsou k vyloučení tranzitu zcela
nedostatečná (zpomalovací prahy
jsou v nejvytíženějších ulicích již dnes
a kolony v Karlštejnské se jen zřídka
pohybují rychleji než 30 km/h). K vy-
řešení problému tranzitu je třeba
změnit podobu (popř. též počet)
MÚK v samotném projektu radiá-
ly.
za kolektiv www.radiala.cz:
Milan Kostohryz, Petr Smejkal, František
Čech a Michal Procházka.

POMŮŽE RADLICKÁ RADIÁLA J INONICÍM OD TRANZITNÍ DOPRAVY?
Obr. 1 – Neobvykle velký
počet mimoúrovňových
křižovatek (MÚK) v Jino-
nicích (šedé body)

Projekt Radlické radiály
předpokládá, že na úze-
mí Jinonic budou z radiá-
ly čtyři sjezdy (tzv.
mimoúrovňové kři-
žovatky, zkratka MÚK -
šedé body obrázku č. 1 ).

To je neobvykle velký
počet pro území, kdy žije
jen cca 6 tisíc obyvatel.

    Pro srovnání: Roz-
vadovská spojka (vyzna-
čena žlutě) obsluhuje
celé Jihozápadní město
(sídliště Lužiny, Stodůlky
atd.), kde žije přes 55 ti-
síc obyvatel, jen pomocí
dvou MÚK.

Obr. 2 – Porovnání možných
cest do centra: Radlická ra-
diála a Peroutkova ulice

Představme si, že radiála
je v provozu. Kudy budou
jezdit auta od Plzně do
centra Prahy (směr Re-
sslova ulice nebo Újezd)?
Po radiále (modrá trasa v ob-
rázku č. 2 a 3)? Nebo si bu-
dou cestu zkracovat, tak jako
doposud, přes Jinonice (a dá-
le ulicemi Peroutkova nebo
Jinonická - červená trasa)?

    Radiála umožňuje větší
rychlost (70 km/h), ale vede
na Zlíchov (k Barrandovské-
mu mostu). Cesta do centra
po radiále je proto o necelé
dva kilometry delší.

    Časově vychází nepatrně
lépe (asi o 1 minutu) jízda po
radiále. Ale pozor. Drobná
časová výhoda radiály platí
pouze v případě, že nebude

docházet k jakýmkoliv do-
pravním zácpám na Měst-
ském okruhu (zejména v ulici
Dobříšská), např. z důvodu
regulace (pozastavování)
vjezdu do tunelů Mrázovka
a  Blanka.

    Bohužel již dnes jsou
v  Dobříšské směrem do
centra pravidelně dlouhé ko-
lony (vjezd to tunelu Blanka
je regulován v průměru 3,5
hodiny denně). Situace
v  Dobříšské se ještě zhorší
po zprovoznění Radlické ra-
diály, která přímo do Dobříš-
ské ústí a přivede tam další
desítky tisíc vozidel za den.

    Můžeme proto oče-
kávat, že nejen v do-
pravních špičkách zůstane
pro řidiče směřující od zá-
padu do centra Prahy
zkratka přes Jinonice vel-
mi atraktivní. Současný
projekt radiály takovému
tranzitu nijak nebrání;
naopak jej podporuje ne-
zvykle velkým počtem sjez-
dů.

Obr. 4 – Mají Jinonice nadále sloužit pro tranzit
do centra?

Obr. 3 – Porovnání možných
cest do centra: Radlická ra-
diála a Jinonická ulice
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3MOŽNOST LEVNÉ INZERCE!

Kdo zná tyto pojmy se samozřej-
mě domnívá, že tato společnost,
která se vydává za právní, tak že
bude tyto pojmy ctít. Ale když
jsem se v květnu poprvé dostal
do mého Prokopského údolí,
přestal jsem být romantik.
A  v  souladu s tím, co jsem si
shodou okolností právě přečetl
v  „Prokopáku“, tak jsem si uvě-
domil, že kdo má peníze, má
i  pravdu a moc.

Ostatně příznivci této oblasti,
stejně tak jako já, j iž několik let
spolykávají aktivy developerů, kteří
přírodní rezervaci Prokopské a Da-
lejské údolí vylepšují k obrazu
a  podobenství svému. To, že vodo-
teč byla zpevněna lomovým ka-
menem tam, kde tekla v korytě
sevřeném z jedné strany silnicí
a  z  druhé strany tratí beru. Ostatně
způsob úpravy spíše zvýšil od-
chovnou kapacitu toku. Toku, který
je chráněnou rybí oblastí určenou
k  chovu násad pstruha obecného.
Dnes fakticky ohroženého druhu.
Bohužel to ostatní, co se zde v po-
sledních létech a hlavně letos
páchá, tak to je zločinem proti kra-
j ině.

    Ostatně, předloni se v rezervaci
se začaly stavět domečky pro chu-
dinu, a aby stavby lépe zapadly do
krajiny, tak se přirozeně meandrují-
cí vodoteč přeložila tak, aby zájmy
majitele a krajiny byly zajedno.
O  tom se psalo a reakce Lesů
hlavního města Prahy jako pachate-
le byla veřejnosti známá. Fakt, že
bez vědomí pražských rybářů zde
dodavatelská firma těžila úhoře při-
rozeně namigrované z Vltavy až
pod Asuán, samozřejmě i další, geo-
graficky původní ryby a používala
k  tomu i bagr (pravda, jen ty větší
úhoře to již naporcovalo), nebylo to
dobré nejen pro rybářství a ani pro

krajinu. Ostatně tato část toku (od
soutoku s Dalejským potokem po
Asuán) je chráněnou rybí oblastí
určenou k zachovávání původního
genofondu zde existujících ryb. Ale
když jsem si u cesty přečetl rekla-
mu, že když minulý systém změnil
vodoteč tak, že není přirozená a je
třeba ji naučit znovu správně téci
a  meandrovat, stal se můj systo-
lický krevní tlak doslova kritický.

    Následně jsem si udělal pár
snímků. Konfrontoval jsem fakticky
původní, do krajiny plně zapojenou
vodoteč s přirozenými úkryty
a  stanovišti pro ryby s tím, co nej-
spíše za peníze Magistrátu se zde
připravuje a nazývá se to „revita-
lizace“, musel jsem se hodně ovlá-
dat. Chtěl jsem se uklidnit a tak
jsem ujel ještě 3 kilometry do Hur-
dálkovy chýše jedové pod Rusalči-
ným jezírkem. A naštěstí zde
zrovna byli spřátelení rybáři, zná-
má vodařka Zdena a přátelé ze
„Společnosti pro ochranu Prokop-
ského a Dalejského údolí“. Samo-
zřejmě probírali ta zvěrstva, co se
zrovna páchaly v údolí. V horní
a  i  v  dolní části. No a tak stávající
koryto bylo i zde „revitalizováno“
a  potokem, kde by se to mělo
hemžit pstruhy teklo bahno. V tom
se jim a asi ani blešivcům, jej ich
zde hlavní potravě příliš dobře ne-
plave. Prostě z horní části
upravovaného úseku se něco z těch
hromad vybagrované zeminy sesulo
do potoka. Voda to odnese, dodava-
tel ušetří za náklady, které jistě
magistrátu vyúčtuje a zemina se
doplaví až do Hamburku, kde to
Germáni j istě ocení.

    No a názor normálních lidí, kte-
ří mají osobní vztah k tomuto nád-
hernému kousku krajiny, by se dal
vyjádřit jen takto. „Maj to zapla-
cený. Peníze nesmrdí. Fakticky už

před více jak dvěma léty zlikvi-
dovali napouštěcí systém Rusalčina
jezírka a snížili hladinu vody skoro
o metr, teď postaví na Děvíně ohra-
dy pro koně Převalského, kterého
se Pražská ZOO nemůže jinak
zbavit. On už o něj nikde nikdo ne-
stojí. A tím se prostě znemožní
v  přírodní rezervaci existence pů-
vodních druhů. A protože v té re-
zervaci budou vybudovány další
objekty a stavby, tak až se ta kobyla
po krátké době z hlediska diváků
a  s tím spojených příjmů neosvědčí,
tak se to zastaví domečky pro chu-
dinu. No, a protože se pracuje sys-
tematicky, tak je třeba předstírat
ochranu přírody i zde dole a na-
pravovat chyby minulé, „spole-
čensko ekonomické formace“.

    Jsem si vědom toho, že ne kaž-
dý bude mít podobný náhled na
problematiku jako ti, kteří oblast
znají a mají j i rádi. Na druhé
straně, pokud uživatel rybářského
revíru jako fakticky věcně a ekono-
micky nejvíce postižený subjekt
doufá, že to bude dobré pro věc,
tak jsem moc zvědav na výsledky.
Ano vím, že problémy moje a mých
přátel se asi neztotožňují s názory,
které představují developeři a j imi
motivovaní úředníci. (Když v této
souvislosti si vzpomínám na článek,
ve kterém odsuzuji Čínu za doslova
velkorysé popravování zkorumpo-
vaných úředníků), tak si jen říkám,
že prostě chudý stát si to nemůže
dovolit. Možná by potom nebyl tak
chudý.

    Vím, že v důsledku toho, že
jsem se zásahy do toků v minulosti
dost zabýval a doposud si věci pa-
matuji, tak to asi nějak více proží-
vám. Ale nepodjatý si snad udělá
svůj názor, až uvidí, co se v krajině
napáchalo.

RNDr. Jaroslav Poupě

PROKOPSKÝ POTOK – CHRÁNĚNÁ RYBÍ OBLAST V PŘÍRODNÍ REZERVACI

PŮVODNÍ KORYTO. NOVÉ KORYTO NA MÍSTĚ VÁNOČNÍHO BETLÉMU.

STARÉ KORYTO – V DOBĚ ZÁSAHU PLNÉ ŽIVOTA.

PŮVODNÍ UPRAVOVANÉ KORYTO.
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Před čtyřmi lety v červnu
jsem psal do redakce Jino-
nického Kurýra o křižovatce
smrti Radlická – Butovická,
dnes se k tomuto tématu na
chvilku vrátím.

Dle statistiky Policie ČR je zde
na padesát dopravních nehod
do roka. To je skoro jedna ne-
hoda týdně. Bouraček lehkých,
středně lehkých, těžkých a bo-
hužel i smrtelných. Od roku
1999 bojuji za semafor a místo
toho dostaneme předraženou
ostrůvkovou refíž, kterou už asi
stokrát někdo přeletěl. Ta kři-
žovatka je prostě jedna zá-
keřnost. Nebylo by opravdu
nejlepší dát tam semafor? Není všem řidi-
čům jasná barva – červená – oranžová –
zelená? Jak to, že to jde všude jinde?

    Další věc je, že nějaký dopravní ex-
pert zde zavedl takzvané odbočovací
pruhy v obou směrech. Nápad to byl pod-
le mě dobrý, ale dopravní expert ne-
domyslel, že ten, kdo místní problematiku
nezná, bourá ještě častěji. Když někdo
trochu dupne na plyn, nepřipadá mu, že
by si na této široké čtyřproudé silnici měl
někde dávat pozor či dát přednost na pře-
chodu. Nová Radlická ulice mu připadá
přehledná, bezpečná a klidná, ale opak je
pravdou. Pak se často stává, že se řítí od-
bočovacím pruhem do Prokopského údolí
nebo do ulice Butovická a riskantně na
poslední chvíli změní směr jízdy, což je
vlastně kontraproduktivní. Přál bych
všem, kteří v dnešní době tvrdí, že „do vý-
stavby Radlické radiály to už počká“
denně přecházet v dopravní špičce tuto

komunikaci a nemodlit se u toho.

    Kolik bude stát tato záludná kři-
žovatka ještě zranění či lidských životů, to
mě tedy opravdu zajímá a trochu si tu
statistiku pohlídám. Proč se nenainstaluje
radar na oba směry? Rychlost by se měla
upravit na maximálně 30 km/h, a to jen
jako předběžné opatření.

    Kolik stojí protlak vozovky, čtyři se-
mafory a věci okolo? Má jediný život cenu
i kdyby milionu korun? Je to všechno ab-
surdní situace, která se řeší přesně třicet
let, zraněných a mrtvých lidí jen přibývá
a  nic se pořád nedořešilo a bojím se, že
ani nedořeší. Kdokoli chvilku u této kři-
žovatky stojí, dobře vidí, jak auta jezdí
rychle, ale prevence v parkovacích kartič-
kách za stěračem vozidla stojícího o metr
jinde nám v ničem vlastně nepomůže.

Ing. Petr Hanuš - dopravní expert
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SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST NA STRANĚ 6.

KŘIŽOVATKA SMRTI RADLICKÁ – BUTOVICKÁ

BUTOVICKÝ RYBNÍK OPĚT BEZ VODY

Původní teorie, že propouští hráze
rybníku a voda vtéká do cihlové klen-
bové kaverny pod ulicí Stodůlecká
a  následně mizí v kanalizaci, se opět
nepotvrdila.

Hráze se docela nákladně podařilo
opravit Magistrátu hl. města Prahy. Voda
ale pořád nikde. Nikdo mi nedokáže od-
povědět na otázku, kdy do spodního
rybníku nějaká voda přiteče. Je to jedna
velká záhada, horní rybník má docela
dobrý přítok a dle mého musí i nějaká

voda odtéct potrubím do spodního bu-
tovického rybníku.

    Jenže chyba lávky, dole je několik
centimetrů zkažené páchnoucí stojaté
vody. Je mi velmi líto těch pár ryb, které
tam někdo naházel a vidím je pomalu
umírat ve vařící příšerně vodě. Ten
rybník spíše připomíná močál. Srážek je
rok co rok méně a méně a  prověřit po-
trubí v ulici Butovická by možná nebylo
od věci. Koluje totiž jedna nepříjemná
informace, že díky metru na rohu ulic

Pod Vidoulí a  Butovická
se pomalu voda ztrácí v
kanalizaci, další podobný
problém je prý na kři-
žovatce Radlická a Bu-
tovická, údajně od
výstavby nové silnice v
roce 1985. Trubka prý
byla několikrát pře-
kopnutá, ale nej-
menovaná společnost jí
opravila. Kdyby nám
někdo dokázal přinést
bližší informace, byli
bychom velice rádi.

Svatopluk Bartoň
– redakce

ULICE BUTOVICKÁ PŘEDTÍM, NEŽ JI PŘEŤALA ULICE RADLICKÁ.
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Městská část Prahy 5 ve spolu-
práci s architektonickým studi-
em reaktor pracuje na kultivaci
105 ha chátrajícího přírodního
parku Vidoule. Cílem je zachovat
současné různorodé přírodní
charaktery tak, aby se Vidoule
stala vyhledávaným parkem pro
všechny věkové kategorie
a  volnočasové aktivity. Koncept
bude představen veřejnosti na
konci srpna.

Příroda na prvním místě
Architektonické studio reaktor
při práci na přírodním parku
Vidoule nezahálí. Po první fázi
analýz nyní architekti pracují
na návrhu, který představí, ja-
kým směrem se má park Vi-
doule ubírat. Stěžejní je
především zachovat hodnoty
místní přírody. „Hledáme
rovnováhu mezi přírodou
a  člověkem a s tím je spojené
rozmístění aktivit, vybavení
a  trasování cest. Chceme
Pražanům představit takové ře-
šení, které uspokojí jejich po-

třeby a zároveň bude zachován
přírodní charakter místa. Rádi
bychom z Vidoule postupně vybu-
dovali vyhledávaný a lidmi oblíbený
park, kam se budou rádi vracet,“
vysvětluje Ing. arch. Jan Kačer ze
studia reaktor.

Přírodní park Vidoule je snadno
dostupný a nabízí nespočet pří-
rodních krás. „Parkem dýchá histo-
rie. Vymýšlíme, co udělat např.

s  bývalými armádními bunkry. Zá-
roveň hledáme místa, kam budou
moci lidé o víkendu vyrazit na
piknik či grilování. Nezapomínáme
ani na dětské hry nebo na místa pro
odpočinek a  občerstvení,” doplňuje
jeho kolega Ing. arch. Jakub
Heidler.

Studio reaktor se snaží udělat co
nejpříjemnější cestní síť, díky které
se návštěvníci pohodlně projdou
různými místy a zákoutími Vidoule
a  dostanou se také do míst s pano-
ramatickým výhledem na Prahu.
„V  návrhu řešíme cesty pro lidi,
kteří Vidoulí jen prochází nebo pro-
jížděj. Stejně tak trasy, na které se
vydají návštěvníci, jejichž cílem je
právě Vidoule,“ uzavírá Ing. arch.
Jan Kačer ze studia Reaktor.

Architekti studia Reaktor stále na-
bízí možnost osobního setkání se
zájemci, kteří chtějí do projektu Vi-
doule přinést cenné postřehy a ná-
pady. Kontaktovat je můžete na
emailu:
vidoule@studio-reaktor.com.

Informace o dění na Vidouli
Kompletní informace o projektu Vi-
doule můžete sledovat na faceboo-
kové stránce Park Vidoule
(www.facebook.com/vidoule/), na
facebookové stránce Městské části
Prahy 5
(www.facebook.com/mcpraha5/)
a na webových stránkách Městské
části Prahy 5 v sekci Vidoule
(http://www.praha5.cz/katego-
rie/projekty/projekty-a-zamery-v-
praze-5/vidoule/).

MOŽNOST LEVNÉ INZERCE!

INZERCE

ARCHITEKTI STUDIA REAKTOR: CHCEME Z VIDOULE VYBUDOVAT
PŘÍRODNÍ PARK PRO KAŽDÉHO



6 TĚŠÍME SE NA VAŠE PŘÍSPĚVKY!

Podruh kozí brady luční v Prokopském údolí
také roste. Její krásně žluté květy můžete na
několika málo lokalitách v pozdním jaru za-
stihnout.

Kozí brada luční menší (Tragopogon pratensis
subsp. minor) je u nás řazen k nedostatečně
prostudovaným vzácnějším taxonům, které vyža-
dují další pozornost a je zařazen v kategorii ochra-
ny C4b. Jeho velikost je asi jen do 50 cm. Lodyha
je přímá a květy jsou otevřeny většinou jen do-
poledne. Květy jsou velké do 3 cm, žlutě paprsku-
j ící a růžově až načernale lemované.

    Letos jsme ji objevili jen na dvou lokalitách.
Bohužel, obě prošly sečí křovinořezy a nestačily
vydat semena. Ač se zde má dle plánu péče sekat
pásovitě, kontrola magistrátu není moc funkční,
protože plochy jsou trvale posekány celé. Květy
nestačí vyplodit a hmyz se namnožit. Je to škoda
pro přírodu.

Zdroj: Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, z.s.

KOZÍ BRADA LUČNÍ MENŠÍ

· Cotton bar – Jinonická Garáž, Rohatecká 50
· Vinotéka Matěj, Butovická 44
· Restaurace U Majerů, U Jinonického rybníčka 602/3A
· Petr Baubín - včelař, Nová Ves 380, Praha 5

· Motel Grádo, restaurace Mezi Lány, Mezi Lány 15
· Cykloservis – Kola pro vás, Karlštejnská 10,
www.kolaprovas.cz
· Barvy Jinonice – iColor s.r.o, Pod vodovodem 519/4
· Roznos zajištěn ve starých Jinonicích

Dotazy zasílejte na: redakce@jinonickykuryr.cz

DISTRIBUČNÍ CENTRA J INONICKÉHO KURÝRA

INZERCE

INZERCE

LETNÍ TENISOVÁ SOUSTŘEDĚNÍ

V areálu DTJ Jinonice, Butovická 837/41 , Praha 5

Termín : 27.8. - 31 .8.201 8

cena : 3.600 Kč
program od 9:00 - 1 5:00 hod, obědy a pitný režim v ceně,
možnost zapůjčení tenisového vybavení
bl ižší informace na tel: 774 341 490 p. Sýkora M.

POMNÍK VOJÁKŮ GENERÁLA VLASOVA

Již po několikáté se v Jinonickém Kurýru vracíme
k  tématu vlasovci. Náš názor je, že by si
v  Jinonicích pomníček zasloužili.

Podíleli se na osvobození Prahy v úplném závěru války
a  byli nedílnou součástí květnového povstání. Ať už má
na tuto armádu každý svůj názor, myslíme si, že je to
krok správným směrem.

    Po konzultaci s Prahou 5 by jednou z možností mohlo
být umístění pomníku v parku na rohu ulic Souběžná III.
a Karlštejnská, což není daleko od hromadného hrobu
popravených vlasovců. Pomník by měl být z kamene či
pískovce - podobný těm, které jsou v ostatních částech
Prahy. Jeho postavení by bylo v symbolické přímce
světových stran východ – západ.

    Vyzvednutí ostatků na Vidouli a důstojné uložení na
hřibově v Jinonicích je j iž v přípravné fázi a dotažení
právních kroků bude ještě nějakou chvilku trvat. Napište
nám, prosím, Vaše názory na mail redakce. Děkujeme.



7NEJSME REKLAMNÍ LETÁK! JSME 1 . JINONICKÉ NOVINY!

J INONICKÝ ZÁMEČEK – ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM 201 8 (OBR. 1 )
– NÁDVOŘÍ S KAŠNOU V 30. LETECH 20. STOLETÍ (OBR. 2)

1

2



8 SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST NA STRANĚ 6.
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