
Milí turisté! Druhý výlet v tomto roce jsme absolvovali o Zeleném čtvrtku. Počasí nás sice 
moc netěšilo, ale mohla by nás povzbudit alespoň pranostika: „Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je 
léto teplé“. 

Tématem výletu byly Staré i Nové Strašnice. Prohlídku jsme začali u secesní budovy 
školy, která byla postavena v roce 1909 podle projektu Josefa Domka. Během pražského 
květnového povstání v roce 1945 zde sídlil štáb ozbrojených akcí. Další zajímavostí je, že do 
této školy chodili Mirek Bernát a Tereza Nosková. 

 

 

Od školy jsme se vydali na prohlídku sportovního areálu Gutovka, ve kterém je spousta 

zajímavých atrakcí, které jsme si postupně prohlédli. Nejdříve jsme obdivovali lezeckou 
stěnu, která je jednou z největších ve střední Evropě.  

 

Další atrakcí je betonový skatepark, kde se kromě zábavy konají i významné závody a 
soutěže. Velmi zajímavý je Malý vodní svět, který byl vytvořen pro děti. Jsou tam různá 
zařízení pro hry s vodou vyrobená z nerezové oceli a dubového a modřínového dřeva, jako 
např. žlaby, vahadla, pumpy, Archimedův šroub a jiné. Děti tak mají výuku fyziky hrou, jak 
to doporučoval náš geniální pedagog Jan Amos Komenský, který se přesně před 421 lety 



narodil /28. března 1592 /. 28. březen je proto v Čechách Dnem učitelů a na jedné restauraci, 
kterou jsme minuli, bylo vyvěšené specielní menu pro učitele. Za vodním světem následovalo 
lanové centrum pro malé i velké, kluziště, na kterém se vesele bruslilo, neb jsou velikonoční 
prázdniny, dvě nafukovací haly, které skrývají 4 kurty na plážový volejbal, a poslední atrakcí 
byl krásný minigolfový areál s osmnácti jamkami. 

U minigolfu v bývalé škole z roku1877 je dnes místní policejní oddělení. 
 

 
 

Policie 

 

Dalším cílem naší cesty byla návštěva římskokatolického kostela Neposkvrněného početí 
Panny Marie z roku 1994, kde jsme si prohlédli i moderní interiér a každému z nás dostal 

prospekt a fotografii kostela. Kostel byl sice zavřený, ale Mirek nám tu návštěvu zařídil  
u pana faráře. 
 

 
 

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 



 

Interiér kostela Neposkvrněného početí Panny Marie 

 

Anežka česká 

Vpravo od kostela se nachází fara z roku 1930, která více než 60 let sloužila jako kaple, nyní 
je tam divadlo Miriam. Od ní jsme pak šli okolo areálu Eden ke komplexu budov Pražské 
energetiky PRE, který byl v roce 1998 nominován v Barceloně na Evropskou cenu za 
architekturu. 



 

V budově jsme si prohlédli prodejní výstavu obrazů a koláží Vladimíra Kočičky, která je 
umístěná v zajímavém prostoru. Část podlahy byla skleněná a při pohledu dolů se nás 
zmocňovala závrať. Ještě větší nervák byl sestup po skleněných schodech, který jsme 
absolvovali hlavně proto, že dole bylo WC!  

 

U těchto skulptur jsme náš výlet zakončili, typla bych to na symbol vedení vysokého napětí, 
ale to jen hádám. Někdo odjel tramvají domů a my, co chodíme na oběd do školní jídelny, 

jsme museli jít do restaurace, protože jsou ty velikonoční prázdniny. Popojeli jsme do 
Vršovic, kde jsme si dali ve Stella Cafe Restorante vynikající menu za 89 Kč. Popovídali jsme 
si tam o výletech a popřáli si veselé Velikonoce, které tímto přeji i vám. 

               Dana Hyklová 


