
Milí turisté, 

máme za sebou další zdravotní procházku s poznávací tématikou. Musím za 
všechny zúčastněné říci, že se opravdu dostáváme do míst, kde jsme 
někteří nikdy nebyli a jsme tím velmi nadšeni. Navíc ty podzimní procházky 
jsou svým způsobem romantické a hlavně si jimi upevňujeme zdraví a 
překonáváme podzimní stress, což si vzájemně potvrzujeme a povzbuzuje 
nás to v dalším chození! 

A co jsme tentokrát viděli? Nejcennějším urbanistickým celkem v Hostivaři 
je soubor starých selských statků a mlýnů v ulici K horkám. Prvním při cestě 
byl Koukalův statek č.p.47 ze kterého je dnes hotel Selský dvůr. 

 

Druhým statkem je zrekonstruovaný Blažkův statek, ze kterého vznikl 
mezinárodní hotel společnosti Sivek Hotels. Naproti je pak Švehlův statek 
a mlýn, na fotografii před rekonstrukcí. Antonín Švehla (1873-1933)byl 
agrární politik a předseda vlád Československa. 

 

Po schodech jsme pak vyšli ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele s farou a 
se zvonicí. Dnešní kostelík pochází z pol. 13. stol., někteří badatelé však 
předpokládají, že by apsida mohla být pozůstatkem starší svatyně, snad až 
z 11. stol. První písemný doklad je z roku 1352, kdy zde byla fara (po 
třicetileté válce zanikla, 1702 obnovena). Dnešní podoba kostela je 
výsledkem úprav v 19. stol. Zvonice, označovaná za jednu z nejstarších 
dochovaných v Čechách, pochází pravděpodobně ze 16. stol. V současné 
době jsou na ní 2 zvony z roku 1957 (sv. Václava a Panny Marie). Na 
fotografiích je kostel a dřevěná zvonice. 



        

Pak jsme šli kolem staré kovárny z roku 1897, ve které i dnes najdete 
uměleckého kováře pana Berana. Velice zajímavý byl soukromý dům v 
Přibíkově ulici s reliéfy Quido Rosenheima. Ten jsme celý obešli a bavili 
se nápisy na reliéfech 

  

Dalším rozsáhlým objektem byl Toulcův dvůr. Je to soubor historických 
památkově chráněných budov v  Praze - Hostivaři v blízkosti sídliště Košík. 
Od roku 1994 je postupně rekonstruován a slouží jako Středisko ekologické 
výchovy hl. m. Prahy. Tam jsme navštívili domácí zvířátka, např. zvláštní 
druh čuníků, chovaných ekologicky. 

 

Nakonec jsme došli k Hamerskému rybníku. Rybník je napájen náhonem 
z Botiče, který se od potoka odděluje doleva na Záběhlickém jezu. 
Uprostřed rybníku se od roku 1960 nachází ostrůvek o rozloze asi 30m², 
který slouží jako hnízdiště ptáků. Byla tam spousta racků a labutě. Obešli 
jsme rybník a sedli si na lavičky, kde byla taková rotopeda, jen šlapky, 
takže  jsme seděli na lavičkách a šlapali jak na kole ... 



 

Protože již dávno minula doba oběda, zašli jsme ještě u Hamerského 
rybníka do samoobslužné restaurace, podobné jako v ZOO, ale mnohem 
větší, na dobrý oběd. Bylo tam narváno, ale místo jsme našli. Pojedli jsme, 
popili, popovídali jsme si a odjeli autobusem do centra. Zase jsme prožili 
jeden krásný nepromarněný čtvrtek s přáteli,  a o tom to je!!! 

Zdraví Dana H. 

 


