
13.10 jsme absolvovali další ze zdařilých výletů. Den předem 
se vypršelo, nám ale dokonce svítilo sluníčko. 

Ve stanici Na Knížecí jsme nastoupili do motoráčku Pražského semeringu a 
jeli jsme do stanice Cibulka. Tam jsme přešli trať a lesem jsme pokračovali 
v cestě, pěšky s hůlkami. Po včerejším dešti byl v lese svěží vzduch plný 
vůně. Šli jsme po asfaltové cestě, protože lesní cestičky byly úplně 
zasypané spadanými žaludy a my jsme si nechtěli vyzkoušet jízdu na 
kolečkových bruslích. Prošli jsme pod stolovou horou Vidoule / 371m.n. m / 
a pak jsme zabočili na cestu vedoucí ke krásnému golfovému hřišti, které 
jsme celé obešli a dostali jsme se k tramvaji, kterou jsme popojeli o jednu 
stanici a opět jsme vešli do parku. Hned na kraji nás uvítalo jezírko a 
kousek dál stála socha sv. Jana Nepomuckého. Dále jsme se kolem kdysi 
krásného, ale v současné době zdevastovaného Čínského pavilonu dostali 
k usedlosti Cibulka. Ta bohužel, zrovna tak jako Čínský pavilon, není 
majetkem obce, a proto je také zdevastovaná. Musela být kdysi krásná a 
pouze zavřenými vraty jsme se dívali na empírovou kamennou kašnu uvnitř. 
Potom jsme pokračovali dál, až jsme došli k rozhledně, nejstarší vyhlídkové 
věži na území Prahy. Pod rozhlednou jsou terasovitě umístěné zbytky 
rádoby gotických zdí porostlé břečťanem, známé jako Dantovo peklo. Pod 
nimi je schovaná socha lidově zvaná Škrtič, která je, stejně jako většina 
sochařských děl nacházejících se v areálu, v dezolátním stavu. O kus dál, 
nad opraveným rybníčkem stojí socha bohyně lovu Diany. Ta je moc krásná 
a je nepoškozená, asi proto, že se k ní musíte vyškrábat na kopeček. Potom 
jsme sešli k altánku a po další bezpečné cestě jsme opět vyšli z parku na 
tramvaj, čímž tato naše poznávací vycházka skončila a už se těšíme na tu 
další příští týden!!! 

Zdraví Vás Dana H. 

na obrázcích najdete fotky: socha Diany, kašna na Cibulce, Dantovo peklo 
a Čínský altán na Cibulce 

   



   

 


