Naučná stezka svatého Josefa
Autoři této zajímavé okružní naučné stezky s deseti zastaveními, zvolili opravdu
originální název. Pojmenovali ji po objektu který ve skutečnosti nikdy neexistoval. A tak
snad i my můžeme být trochu originální a začít závěrečným společným snímkem.
Dobrá nálada u jezírka v botanické zahradě.

Autoři tohoto projektu, se zajímavým a vtipným způsoben snaží seznámit
s přírodními, industriálními, kulturními i historickými zajímavostmi Malešic. Při této
vycházce jsme také měli možnost si uvědomit rozdíly ve značení naučných stezek a
normálních turistických tras. O ty se stará Svaz českých turistů, ten systémem tří
barevných proužků nad sebou, se svými dobrovolníky označil u nás již 40 000 km
turistických tras a další kilometry v zahraničí. Na naučných stezkách je ale nutné sledovat
bílozelený čtvereček, což často připomíná bojovku a proto je dobré, když je při ruce
plánek cesty.
Na stezce v Malešicích jsme se předháněli ve vyhledávání těchto čtvercových značek
a tak jsme cíl rozhodně nemohli minout. Navíc na každém z deseti zastavení byl
vyobrazen plán cesty a nějaká místní zajímavost. Nechyběla ani otázka a vtipné hříčky.
Zmíníme se alespoň o některých zastaveních.
Zastavení první, informuje o celé trase výletu a hlavně má za úkol turisty seznámit se
vznikem sídliště Malešice a jeho občanské vybavenosti. Zastavení se jmenuje Plaňanská,
což je i název hlavní polikliniky na Praze 10.
Zastavení druhé, má název “U zdi“. Tady Malešice chtějí být doslova “světový“ a zařadit
se po bok takových míst jako je třeba “ Zeď nářků“ nebo “Zeď Johna Lennona“ na Malé
straně. Ta se dostala do všech turistických příruček. Uvidíme jestli se to povede i té
malešické.

Zeď Johna Lennona, frontmena
legendárních Beatles.

Malešická zeď, u níž si dávali
rande místní milenci.

Třetí zastavení Malešický park. Velký a nádherný, nově upravený park, má
připomínat parky na předměstích Paříže. Byl otevřen po rekonstrukci za 117 milionů
korun v loňském roce a v Paříži by jistě ostudu neudělal, spíše naopak.
Cesta pokračuje lesem s dalšími zastaveními a na panelech jsou zajímavosti z místní
přírody. Také vychytávky, třeba vyřezávaný zajíc s otvorem pro obličej. Každý si může
vyzkoušet jak by vypadal v kůži zajíce.

Neomylně podle značek.

Informace na panelech.

Na konci lesa v klidném prostředí starých Malešic jsme měli možnost poznat asi jeden
z největších areálů pro seniory na území Prahy “ Rektorská „
U něj se nachází další zastavení číslo 5 “ U svatého Josefa“. Nový místní kostel byl po
válce vyprojektován architektem Miluničem. Po nástupu nového režimu byl projekt a
jeho realizace posouzen jako nepotřebný. Na informačním panelu je alespoň jeho
vizualizace. Škoda, byla by to moc pěkná stavba.
Nejcennější památka je na zastavení číslo 7.“Výklenková kaplička“. Freska uvnitř
kapličky je vzácnou vzpomínkou na nejkrvavější bitvu na území Prahy, bitvu u
Štěrbohol, obě válčící strany měly tisíce mrtvých. Kaplička je vyhlášenou kulturní
památkou. Proti ní je kostelík-modlitebna církve evangelické, havarijní stav říká, že
naposledy byl využívaný před mnoha lety. Údajně se již našel nový vlastník ochotný
objekt opravit.
Průhled na kapličku přes plexisklo,
s původním stavem fresky.

Na panelu číslo 7. je opravdu
hodně informací.

Další zastavení se jmenuje Strnadova ulice. Kromě památníku padlých v obou
světových válkách je zde několik opravených soukromých vilek, připomínajících vzácné
vily které jsme nedávno navštívily v Bubenči.
Hlavní industriální památka je ale mnoha obloukový železniční viadukt, postavený
téměř před sto lety. Ten slouží bez oprav do dnešních let-snad ho postavily ty zlaté české
ručičky.
Na druhé straně viaduktu na nás již čeká Botanická zahrada.

Nekonečné oblouky a tunýlek pro turisty.
(poslední úklid tak před dvaceti lety)

Vyhlídka z portálu viaduktu na
Botanickou zahradu.

Malešická Botanická zahrada založená podle návrhu význačného zahradního
architekta Františka Thomayera, autora mnoha parků u nás i v zahraničí, je současně i
školou pro zahradníky. Žádná teorie by tento park propojený vodními prvky nemohla
nahradit. Tak nezbývalo, než alespoň něco z té krásy nafotit.

Závěrem jsme navštívili nově postavený tropický skleník . Byla to pastva pro oči, bez
komentáře.

Od tropického skleníku jsme došli k vyhlídce
na jezero a kolem původních dosluhujících
skleníků ve svahu a vily kterou vlastnil za
první republiky průmyslník Jirásko, jsme u
vchodu náš výlet ukončili.
Kroniku připravili Mirek Bernát
a fotky z naší cesty Jiřina Žipková.
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