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Pole orné a válečné

Budoucnost pole za Zbra
slavankou je nejistá. Existu
jíc! projekty předpokládají,

ze bude zastavěno bua panelo
vou zástavbou anebo rodinný
mi domky. Protože tyto alter
nativy jsou nepřijatelné,

předkládáme dalA! alternativu.

NaAe alternativa vychází'
ze základních životních po
třeb každého z nás. Uvnitř

města je nutno zaji§{ovat
vlechny složky životní poho
dy, vyhledávané nyní převáž

ně za jeho hranicemi. ~ivot

ní pohoda je skutečnou poho
dou,. jestliže ji můžeme vní
mat věemi smysly. Také z těch

to důvodů je nežádoucí zahuš
ťovat již dosti stísněný pros
tor naieho města. Pro další
výstavbu Zbraslavi doporuču

jeme řadové domky vybudované
na vhodném místě.

Pole za Zbraslavankou se
mdle stát, po vyřešení majet
koprAvních a dalších záleži
tostí, kulturně-zábavním

zbraslavským centrem. Naše
óvahy počítají zhruba s 80%
podílem zeleně, stromň a ke
ř6. Kromě toho předpokládáme

určité zastoupení vybraných
služeb a řady atrakcí pro dě

ti. Mezi služby je možno za
hrnout například kosmetick~

salon, pňjčovnu videokazet,

ekologickou a zahrádkářskou

poradnu, zahradní a stálou
restauraci s malým podiem.
Je možno instalovat i skleník
specializovaný na pěstování

citrusových plodň a postavit
vhodný dňm pro správce parku
s možností využívání sluneční

energie, jako typový dňm, vyu
žívající dalších nejnovějších

ekologických poznatk6 s již
uvedenou poradnou. Mezi atrak
ce mohou patřit hřiště, pís
koviště, tobogan, minigolf,
hrací automaty a jiné atrakce,
které mají ~spěch v mnoha ze
mích světa. Dále trenalérové
kabiny řidičň aut a pilotd,
stanoviště upoutaného balonu
pro vyhlídkové lety, věrné mo
dely prehistorických zvířat

v životní velikosti, biotyp
jezírko a nezbytné okolí pro
malé tučňáky a další atrakce.

Uvést celý projekt do ži
vota nebude jistě snadné, ale
víte o něčem snadném? Renta-.
bilita zábavního parku je pod
mínkou, tak jako doba výstavby
nepřekračující dva roky. Před

kládáme tedy podle našeho ná
zoru nejpřijatelnější alter
nativu využití volného pros
toru uvnitř města Vašemu po
souzení.
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