Modřanské svahy
Za poznáním dalších zajímavých míst na okraji města jsme se vydali do Modřan. Není to naše první
návštěva, vždyť poznat Modřany a jejich historii, výstavbu a přírodu to by najednou ani nebylo možné.
Zjednodušeně řečeno tvoří je dva protilehlé svahy lemující vltavskou kotlinu. Ten severní jehož části jsou
pojmenovány po zajímavých osobnostech jako J.K.Tyl, M.Tyrš, Sv. Čech a ten jižní s rozvinutou panelovou
zástavbou rozdělenou do tří samostatných celků, s názvy Baba I až Baba III.
Jak k tomuto názvu přišly zůstává jen na naší fantazii.
Právě na jižní okraj té třetí Baby nás dovezl autobus MHD a ozývá se „ vystupovat konečná
Na Beránku“. Za zády tedy máme stovky nezajímavých paneláků ale před sebou zajímavý obytný soubor
„Vilová čtvrť na Beránku“. Ten se postupně budoval v prvních letech našeho samostatného státu (původní
název byl „Kolonie na Beránku“) a bylo to jedno z nejklidnějších míst pro bydlení v okolí Prahy. Téměř sto
let poznamená cokoliv, vilky nevyjímaje a tak i tady se opravuje a přestavuje.
Vilky na Beránku ale nejsou naším cílem, těmi jenom procházíme k jihozápadní části přírodního
parku Modřanská rokle – Cholupice. Názvy vilových uliček K potůčku, Skalnatá nebo Pod letištěm
nemohou nikoho nechat na pochybách kam máme namířeno.
V místních zahradách lze objevit ledaco, třeba
tento nápad, pěstování paprik a rajčat v hydroponii,
stačí k tomu pár navrtaných instalatérských trubek.

Není to úplná náhoda že sem přicházíme
právě dnes v druhé polovině září po neuvěřitelně
suchém létě. Pro přírodu to začíná být velký problém
ale pro naší vycházku příležitost projít údolím
Cholupického potoka suchou nohou. Po deštích je
toto údolí s vysoko nastavenou hladinou spodní vody
průchodné tak akorát v gumákách. Dnes jsou
pěšinky suché, potok je místy zcela vyschlý a že se
jedná o potok lze poznat snad jedině podle několika
louží.

Cestička podle Cholupického potoka s několika
dnes téměř neznatelnými přítoky
je lemována
staletými duby i náletovou vegetací.

Ještě než začneme stoupat lesem na náhorní plošinu objevuje se v té lesní divočině pod
Cholupickým vrchem studánka. Je zde prý od nepaměti ale nestaral se o ní nikdo. A jak to s ní vypadá
nyní ? To jsme si přečetli na stěně domečku.

Studánko Ovečko Na Beránku,
dlouho, předlouho o Tebe člověk nedbal. Smutný byl tvůj pohled
na svět přes kalnou vodu plnou shnilého listí. Teprve na jaře roku 2012
přišly děti ze ZŠ Na Beránku a zkrásněli tvojí tvář.
Hrály na hudební nástroje, zarecitovaly básně a opět rozjasnily
tvoji hladinu. Zanechaly věneček z kvítí a slíbily postavit domeček
chránící před nepřízní počasí. Na podzim slib splnily.
Milá studánko na zimní období tě zamkneme a budeme se těšit
na jarní setkání. Měj se hezky a odpočívej. Pan vodník Tě bude hlídat.
Děti ZŠ Na Beránku.

Jen jsme odešli od studánky, dnes bohužel téměř vyschlé, již nás pěšina přilehlá ke svahu spolu se
zeleným značením vyvádí z omylu že si půjdeme údolím Cholupického potoka stále po rovince. Nad námi
je totiž Cholupický vrch, a hned za ním náhorní rovina lesa V Háji. Tak je to tedy v háji, stále stoupáme a
stále docela divokým lesem.

Všechno jednou musí končit, jsme na vrcholu a tady ten zdánlivě obyčejný Háj končí rozcestníkem
s nápisem Letiště Točná.

Letiště Točná rozhodně stojí za zastavení. Vzniklo brzy po druhé světové válce v roce 1946 z kraje
hlavně pro výcvik plachtařů, později i pro motorové létání menších letadel, cvičili se tu piloti vrtulníků a pod.
Po roce 48 se zde vystřídali nejrůznější organizace.
Dnes letiště spravuje Letecký klub Točná. Příliš se tu nelétá, okolní obce si stěžují na hluk, píší
stížnosti různým institucím, problémy byly i s vlastníky pozemků, plánovaná restaurace nelze postavit pro
naschvály s územním plánem. Tak je letiště hlavně muzeem zajímavých letadel většinou v provozuschopném stavu.

Žlutý Antonov AN-2 u kterého jsme se vyfotili, je u nás dobře známý pod přezdívkou „Andula“. Byl
vyvinut známým sovětským leteckým konstruktérem Antonovem v roce 1947 a převážně se vyráběl
v Kyjevě na Ukrajině. Je to skvělé letadýlko nemající problém přistát nebo vzlétnout téměř kdekoliv. Má
široké použití, je vhodné pro výcvik parašutistů, naskládá se jich tam až 12, lze s ním hasit třeba lesní
požáry ale hlavně je používáno v zemědělství. U nás jich dodnes létá pro tyto účely celá dvacítka. Andula
je druhým nejdéle sériově vyráběným letadlem na světě (55 let) hned po americkém Herculesu C-30.

V hangárech letiště točná jsou další vzácná letadla, zmíním alespoň jedno z nich, je to letoun
Lockhed Elektra Jana Antonína Bati. Letadlo bylo uskladněno kdesi v USA celých 71 let. Aby se mohlo
vrátit po tak dlouhé době do Čech odletěli do Ameriky naši mechanici aby letadlo uvedli do provozuschopného stavu. Na Točné v pořádku přistálo na zdejší travnaté přistávací dráze dlouhé více než
800metrů v roce 2015 a je součástí a také ozdobou zdejší expozice.
Jarmile se podařilo neuvěřitelně úspěšně nafotit Baťovu Elektru přes zamlžené sklo hangáru

Z letiště Točná jsme se vydali nejprve podle lesa a posléze polní cestou k obci Cholupice. Ty
žádnými památkami rozhodně neoplývají. Středověká tvrz která by měla být jejich základem byla opuštěna
již v 17. století, postupně chátrala až do vytracena. Tak musíme vařit z vody a najít něco z přítomnosti.
Nehledali jsme dlouho, vlastně vůbec. O místní unikát, prodejní automat na vajíčka z domácího chovu
zakopne každý kdo přichází od letiště.

Z naší skupiny se nenašel nikdo kdo by něco podobného někde viděl. Kdoví jestli zdejší vejcomat
nedopadne stejně jako ta cholupická tvrz, jedno vajíčko z něj stojí 7 korun. Jsou to vskutku „zlatá“ vejce.

Rozhodně více jak ta drahá vajíčka dostal Cholupice do povědomí lidí Cholupicko-Komořanský
tunel na pražském dálničním okruhu. Moderní tunel o délce téměř dvou kilometrů, začíná těsně za obcí,
také nebyl z nejlevnějších ale o jeho účelnosti snad nepochybují ani věční kritici čehokoliv.
Snad poslední co nejde v Cholupicích přehlédnout je hospoda u Čámrse. Byla nám doporučena
jednou z turistek, Dášou. Tak to vyzkoušíme.

Pověst nepřeháněla, jídlo výborné za rozumnou cenu, uvnitř vše zrekonstruováno na úroveň
interhotelu, toalety jak na mezinárodním letišti. Hodnocení od návštěvníků na internetu je mimořádné,
pět hvězdiček. Zkrátka, U Čámrse to byl příjemný závěr naší vycházky.
20. září 2018. V Modřanech, Točné a Cholupicích.
Kroniku napsal Mirek. Celou vycházku zdokumentovala Jarmila Kočová.
Kdo celou cestu fotí vypadá jako by nebyl, tak věřte Jarmila byla také s námi (je alespoň na jedné fotce)
a pro ty kteří by rádi vzali děti na letiště (je zde také obrovské dětské hřiště se sociálkami) tak pro ty je
následující informace.

