
STRANA 6

Na letošní rok jsou zajištěny zájezdy
pro seniory:

14. 4. Ohrada, České Budějovice, 
Tábor

Odjezd v 7,00 hodin. Dopoledne 
navštívíme lovecký zámeček a ZOO 

Ohrada u Hluboké. V poledne se zasta-
víme v Českých Budějovicích  a od-

poledne se projdeme po městě Táboře. 
Návrat asi v 19,15 hod.
12.5.Klodko,Náchod

Odjezd v 6,00 hod. Dopoledne bude 
patřit seznámení se s polským Klod-
zkem a někdo bude moci zavítat i do 

místní tržnice. Odpoledne zavítáme na 
náchodský zámek. Návrat as20,40hod.
2. 6.  Cheb, Skalná, motýlí farma, 

Františkovy Lázně
Odjezd v 6,00 hod. Dopoledne si 

prohlédneme město Cheb. V poledne 
přijedeme do Skalné (rodiště fotbalisty 

Pavla Nedvěda) a navštívíme hrad 
Vildštejn. Odpoledne se nejprve za-

stavíme na motýlí farmě a později se 
projdeme po Františkových Lázních, 

kde ochutnáme místní asi ve 21,00 hod.
23.6. Pecka, betlém, Josefov, Hořice
Odjezd v 7,00 hod. Dopoledne navští-
víme hrad Pecku a zvládneme i pro-

cházku k betlému u Kuksu. Čas oběda 
nás zastihne v Jaroměři a poté zavítá-

me do pevnosti v Josefově. Druhá část 
odpoledne bude patřit městu Hořice a 
jeho sochám a sousoším. Návrat asi ve 

20,15 hod. 
15.9. Pasov, Hoštice

Odjezd  v 6,00 hod. Převážná část 
dne bude patřit prohlídce nádherného 
města Pasov, které leží na soutoku tří 
řek (Dunaj, Inn a Ils). Cestou zpět se 

zastavíme ve fi lmem proslulé vesničce 
Hoštice, kde se natáčely díly Slunce, 
seno,…., a  kam s oblibou zajíždějí 
různé osobnosti. Návrat asi v 19,00 

hod.
6.10. Buchlovice, Uherské Hradiště
Odjezd v 5,30 hod. Dopoledne navští-

víme zámek v Buchlovicích. Poledne a 
odpoledne bude patřit Starému Městu 
u Uherského Hradiště a Uherskému 
Hradišti. Návrat asi ve 21,45 hod.

27.10. Míšeň, Drážďany
  Odjezd v 6,30 hod. Dopoledne si 
prohlédneme malebné město Míšeň 
s možností návštěvy proslulé porce-

lánky i s ukázkami výroby. Odpoledne 
zavítáme do Drážďan, kde se projdeme 
po městě a budeme mít možnost podí-
vat se do Zwingeru s unikátními expo-

náty. Návrat asi ve 21,15 hod.
Účastnit zájezdu se mohou důchodci 
s trvalým bydlištěm v Radotíně. Cena 
každého zájezdu činí 180,-- Kč. Ob-
sahuje dopravu, průvodce, úrazové 
pojištění osob do věku 79 let, avizo-
vané vstupy. Cena neobsahuje pojiš-
tění léčebných výloh v zahraničí (lze 
přiobjednat), vstupy do objektů v za-
hraničí. Při cestě do zahraničí by pro 
nás jako občany Evropské Unie mělo 
odpadnout na hranicích dlouhé čekání 
a možná bude pro výjezd kromě pasu 

stačit i občanský průkaz se čtecí zónou. 
Všechny termíny jsou středy. Změna 

programu vyhrazena.

   Na dnešní výlet se nevypravíme příliš 
daleko. Musíme se pouze dopravit auto-
busem do výchozího bodu naší trasy na 
zastávku MHD Zlíchov. Z ní se vydáme 
přes most nad železniční tratí směrem 
do Hlubočep. Tramvajové koleje nás 
přivedou do ulice Na Zlíchově. Nad ní 
stojí na malém vršíčku kostel sv. Filipa 
a sv. Jakuba. Dostaneme se k němu po 
schodech, které začínají za svodidly v 
levé části ulice. Kostel byl vystavěn již 
ve 13. století a upraven později barokně 
v roce 1713. Před kostelem si všimne-
me sochy sv. Jana Nepomuckého z 18. 
století. Od kostela se podél hřbitovní 
zdi vrátíme do ulice Na Zlíchově k za-
stávce tramvají. O několik kroků dále 
zabočíme vpravo pod železniční trať, 
kde se v tunýlku napojíme na modrou 
turistickou značku, jež nás bude dopro-
vázet po značnou dobu cesty. Ta za tu-
nýlkem uhýbá vlevo do ulice Pod Žva-
hovem. Po zdolání menšího kopce se 
nám naskytne pohled na dopravní tepnu 
u Barrandovského mostu. Ve vhodném 
okamžiku můžeme pozorovat najednou 
prakticky všechny druhy dopravních 
spojení: silniční, vodní, železniční, 
leteckou. Ulice Pod Žvahovem nás při-
vede do starých Hlubočep, které jsou 
poprvé zmiňovány  roku 1222 coby 
církevní majetek. Poblíž základní školy 
si vlevo všimneme odkrytého geologic-
kého profi lu lokality Pod školou s nale-
zištěm zkamenělin. V centru Hlubočep 
se stočíme po modré značce vpravo do 
ulice Hlubočepské. Po pravé straně po-
zorujeme cestou skalní útesy ve stráni 
vrchu, který bude vyvrcholením dnešní 
trasy. Nyní však již přicházíme k želez-
ničnímu viaduktu. Je jedním ze dvou, 
se kterými se můžeme v Hlubočepech 
setkat. Oba byly vybudovány v roce 
1872 - 1873 jako součást tzv. buštěhrad-
ské dráhy a jsou vysoké přes 20 metrů. 
Vzhledem k provedení, profi lu a okolí 
trati se zdejšímu úseků říká Pražský 
Semmering. Za viaduktem odbočíme 
opět vpravo na prostranství Na Placích 
a posléze vlevo do ulice K Dalejím. Na 
jejím začátku vpravo je místo, jemuž se 
říká Haladova zahrádka a kde rostou 
různé druhy skalniček. Silnicí vstupu-
jeme do Prokopského údolí, které je od 
roku 1978 vyhlášeno přírodní rezervací 
o rozloze 102 ha. Po levé ruce nám teče 
Dalejský potok a vede železnice, po 
obou stranách je údolí semknuto str-
mými svahy, které kdysi sloužily jako 
zdroj stavebního materiálu. Zde zaklá-
dané lomy byly využívány pro průmys-
lovou těžbu. V jednom z nich se jako 
pozůstatek utvořilo po odstřelu horniny 
v roce 1905 jezírko. Objevíme ho, se-
jdeme-li asi 60 metrů ze silnice vpravo 
v místech, kde na levé straně cesty stojí 
zbylá část keramické továrny s komí-
nem. Jezírko je dlouhé 107 m, široké 26 
m, jeho plocha činí 25 arů a je hluboké 
zhruba 10 m. Působí velice romanticky 
a je častým cílem výletníků. Více se 
o něm dočtete na informační tabuli u 
silnice, na kterou se vrátíme a jdeme po 
ní dále proti proudu potoku. Zastavíme 
se až u další naučné tabule pod skálou, 

na které se tyčí dřevěný kříž. Původní 
vzal za své v dobách minulých. Ten 
současný byl vztyčen teprve nedávno 
(4. 7. 2003), aby alespoň něco připomí-
nalo pověst o sv. Prokopovi. O kousek 
dál těsně vpravo u silnice uzříme jako-
by jeskyni, avšak jedná se o vybudo-
vaný tunýlek. Za ním se podél silnice 
táhne betonová zeď, jež nás sleduje až 
ke vjezdu do vojenského objektu. Ten 
pro své účely využívá bývalý lom. Při 
těžbě kamene zde vzalo za své postup-
ně několik pozoruhodností. Nejprve 
byla zničena v roce 1882 poustevna. V 
letech 1883 – 1890 pak Svatoprokopská 
jeskyně, o níž se píše, že v ní sv. Prokop 
překládal bibli. Byl při tom obtěžován 
čerty, které zažehnal křížem. Čerti při 
úprku prorazili jeskynní strop. O jesky-
ni je jisté, že její systém byl dlouhý 120 
metrů, přebýval v ní pravěký člověk a 
byly v ní nalezeny i ostatky pravěkých 
zvířat, jako je mamut, medvěd, lev, 
hyena, nosorožec, kozoroh a další. Nic-
méně jeskyně a celé údolí dostaly název 
po zmíněném světci, hlavní síň slula 
Čertova. Na vrcholu skály byl ve druhé 
polovině 17. století vybudován kostelík, 
k němuž se konaly slavné poutě. U 
potoka stával od roku 1588 Dalejský 
mlýn, který byl později přebudován na 
hostinec. Kostel sv. Prokopa byl zničen 
v padesátých letech minulého století, 
zbytky mlýna byly odstraněny v roce 
1975. Ze sv. Prokopa tady 
nezbylo prakticky nic. Jen ten 
dříve zmíněný nově instalova-
ný kříž. A pokud byste si chtěli 
vyfotografovat poničenou 
Prokopovu skálu, nesmíte, 
jelikož je zde zákaz fotogra-
fování. Tudíž pokračujeme 
v naší pouti stále po modré 
značce k jejímu rozcestí se 
žlutou. Před bývalým želez-
ničním strážním domečkem se 
dáme po žluté vpravo směrem 
na Jinonice, podejdeme trať, 
mineme studánku a stoupáme 
do vrchu kamennou cestou. 
Lesní porost okolo se nazývá 
Dalejský háj. Patří ke starým 
pražským lesům, doloženým 
již ve středověku. Tvoří jej 
zejména teplomilný dubový 
a habrový porost.   Po jeho 
projití se ocitneme na jakési 
náhorní plošině. Jdeme vlevo 
ke trigonometrickému bodu 
s kótou 314 m. Od něho je 
vidět značná část dalejského 
zářezu. Z geologického hle-
diska je v něm množství od-
kryvů, zejména v devonských 
vápencích. Příroda v nich dala 
vzniknout řadě krasových jevů 
a útvarů, jako například Klu-
kovickým jeskyním (s paleon-
tologickými nálezy) ve srázu 
pod námi. Protější romantické 
stráně jsou orámovány realitou 
barrandovských paneláků. Od 
kóty pokračujeme dále kolem 
pole, na němž byla prokázána 
četná osídlení, a to již od doby 

kamenné. V 10. století zde existovalo 
hradiště, které bylo obehnáno na svoji 
obranu valy. Jejich pozůstatky jsou pa-
trné dodnes. Za souvratí špičky pole je 
další vyhlídkové místo, z něhož je vidět 
tmavá Hemrova skála, jež vznikla při 
sopečné činnosti před 430 miliony lety. 
Za ní se rozprostírají sídlištní celky Ji-
hozápadního Města. Po druhé straně 
pole se navrátíme k Dalejskému háji a 
k drátěnému plotu vojenského objektu.   
Žlutá značka nás vede příjemnou lesní 
pěšinou, několikrát mění směr a poslé-
ze zatáčí kolem hřbitovní zdi ke kostelu 
sv. Vavřince v Butovicích. Kostel byl 
vybudován v 11. století. Románské 
prvky jsou na něm stále viditelné. Pře-
stavěn byl v 16. století a dnešní podobu 
získal koncem 19. století. U vchodu 
hřbitova stojí  zvonice s dřevěnou horní 
částí. Po prohlídce se vrátíme zpět na 
roh hřbitova, ale od něho nyní jdeme 
rovně po neznačené polní cestě mírně 
z kopečka k tabuli Pražských lesů. U 
ní odbočíme vlevo, projdeme lesním 
porostem a dorazíme opět k plotu nad 
bývalým Prokopským lomem. Nechá-
me jej po pravé ruce a hájem pak dojde-
me na betonovou cestu, která je zprava 
chráněna stromy, z levé strany jsou 
pole, jež přecházejí postupně v planinu 
Na Rovinách. Cestičky směřující mezi 
stromy vedou nad několikeré srázy, od 
nichž jsou hezké výhledy na okolí Hlu-

bočep. My se však držíme stále betono-
vé cesty. Tam, kde končí les a otevírá 
se členitě zvlněná pláň, si všimneme 
schodů vedoucích do údolí. Nyní je mi-
neme a jdeme prakticky až na poslední 
pahrbek čnící nad Zlíchovem. Lokalita 
se nazývá Děvín, leží ve výši 308 me-
trů nad mořem. Byla tu též prokázána 
stará osídlení. V době slovanské tady 
stálo hradiště, k němuž se váže pověst 
o dívčí válce. Ve 14. století zde byl vy-
budován hrad, jehož zbytky byly patrné 
ještě v 19. století. Vlevo se dnes vypíná 
vodárenská věž, ale nás upoutají výhle-
dy na pravé straně do údolí Vltavy a na 
Branické skály. Po té, co se jich nabaží-
me, vracíme se přes pahrbky se stepním 
a skalním rostlinstvem ke schodům 
a sestoupíme jimi na lesní pěšinu a 
hájem na železniční zastávku Praha-

-Žvahov. Přes zastávku se dostaneme 
po schodech na silnici do ulice Nad 
Zlíchovem, kterou jdeme stále dolů až 
do tunýlku pod železnicí a do ulice Na 
Zlíchově. Zabočíme vlevo a kráčíme 
podél domů, v nichž se nalézá i několik 
hostinců či restaurací. V některém se 
můžeme občerstvit.  Pak již směrujeme 
na zastávku MHD Zlíchov, kde jsme 
dnešní výlet započali. Cestou se však 
ještě stačíme podívat na předposlední 
dům na levé straně ulice. Má čp. 242 
a je zajímavý tím, že se v něm narodil 
slavný pražský kabaretiér, herec a skla-
datel známých písní Karel Hašler. Na 
posledních metrech  výletu si můžeme 
tudíž zanotovat některé jeho melodie.
Délka trasy měří 12 km.

Výstava fotografi í
CUBA 2000 do 10.3.2004

20.2. Pá                        USA
TAJEMNÁ ŘEKA

21.2. So                        USA
S.W.A.T.

22.2. Ne                 FR/USA
ROZVOD PO FRANCOUZKU
27.2. Pá                                GB

LÁSKA NEBESKÁ
28.2. So                                GB

ŠPÍNA LONDÝNA
29.2. Ne                              USA

PŮLNOČNÍ MÍLE
5.3. Pá     18.00                  USA          
PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT 

KRÁLE
6.3. So 15.00 a 19.00  USA
PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT 

KRÁLE
7.3. Ne                         USA

MEZI NÁMI DĚVČATY
12.3. Pá                         ŠPA
DRUHÁ STRANA POSTELE
13.3. So                      ITA/GB

OKNO NAPROTI
14.3. Ne                           USA

ŽIVOT DAVIDA GALEA

Pavel Čornej

15.2. RÉZI, BROK A OSTATNÍ
22.2. KAMARÁD KAPŘÍKŮ
29.2. O DOROTCE
7.3. CO TO BOUCHLO?
14.3. KRTKOVA DOBRO-
DRUŽSTVÍ  V

Zbraslavská kulturní společnost
srdečně zve:

sobota 21.2. - Červená Karkulka
Veselá činoherní pohádka hostujícího

„Divadla času“.
Aula ZŠ Nad Parkem od 15.00 hodin.
sobota 28.2. - Kašpárkova strašidla
Marionetová pohádka o Kašpárkovi,
hodných strašidlech a zlé princezně.

Aula ZŠ Nad Parkem od 15.00 hodin.
sobota 6.3. – nehraje se

sobota 13.3. - Zbraslavská kulturní 
společnost pořádá v sále zbraslavské 

sokolovny od 15.00 hodin Dětský 
karneval a od 19.30 hodin 

Růženkový bál. Bohatá tombola, 
masky vítány odpoledne i večer. 

K tanci hraje DUO MIX.                    

Výtvarné dílny Národní galerie
Série výtvarných dílen pro děti od 8 
let a dospělé i seniory s potvrzenou 

rezervací, které pořádá lektorské 
oddělení NG - zámek Zbraslav. 

Návštěvníci se učí dívat se na díla 
asijských mistrů a následně v ateliéru, 

inspirováni prohlídkou, se věnují 
tvůrčí činnosti. Pořad probíhá vždy v 

sobotu od 14 do 16 hodin.  
Na 21. února je připravena dílna 

Ve znamení opice. Nejen povídání 
o oslavách nového čínského roku, 
prohlídka expozic, kde se vyhledá 
zobrazení opice, ale i vlastní malba 

tuší a kaligrafování znaku opice čeká 

na ty, kteří si včas rezervují místo v 
dílně na telefonu 257920481.

13. března se uskuteční dílna s názvem 
Svátek panenek- hina macuri. 

Japonoložka vysvětlí tradici tohoto 
svátku a předvede lakový nábytek pro 
panenky. V ateliéru účastníci  společně 

s výtvarnicí vyrobí tradiční panenku 
kombinovanou technikou.

Bližší informace a rezervace 
míst na tel. 25792 04 81, e-mail: 

asiaedu@ngprague.cz 

Informace 
a vstupenky (od 1.3.): kulturní 

odd. ÚMČ Zbraslav, U Malé řeky 3, 
tel.č. 257 111 801 (805),

e-mail kultura@zbraslav.cz
sobota 20.3. – Červená Karkulka

Dvě maňáskové pohádky pro nejmenší.


