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V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihněte a doručte na adresu redakce:  V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín. 
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svoji výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 4.5.2009.
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Na obou březích Berounky

Opilec se potácí ulicí, vrazí do paní Ondráčkové a ptá se: „Prosím vás, kde tady bydlí Petr Šimša?“ 
„Proboha sousede, vždyť vždyť jste to přece vy!“ „To já vím, ale ... (viz tajenka).“
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Opilec se potácí ulicí, vrazí do paní On�ráèkové a ptá se: �Prosím vás, kde tady bydlí Petr
�im�a?� �Proboha sousede, v�dy�� jste to pøece vy!� �To já vím, ale ... (viz tajenka).�

Dnes se budeme potulovat zase 
v blízkosti správního území Prahy 16. 
Počátečním bodem výletu je autobuso-
vá zastávka Třebotov, kam přijedeme 
nejlépe od vlakového nádraží spojem 

linky č. 313. Přejdeme silnici a podél 
obchodu potravin se spustíme k návsi 
s rybníčkem, před kterým se odklo-
níme vpravo kolem hezky upravené 
tvrze – zámečku, a jakýmsi esíčkem se 
dostaneme ke kostelu (0,3 km).

První historicky ověřená písem-
ná zpráva o Třebotovu je z roku 
1235. Vodní tvrz uváděna k počátku 
15. století, která často měnila vlastní-
ky a prodělala renesanční úpravy, má 
v současné době vzhled čtyřkřídlého 
barokního zámečku s vnitřním dvo-
rem. Je soukromým majetkem a slouží 
komerčním účelům. Pseudorománský 
kostel sv. Martina byl postaven ve 
2. polovině 18. století na místě starší-

ho předchůdce. Hlavní oltář, původně 
jeden z vedlejších oltářů v chrámu 
sv. Víta, pochází z roku 1708. Pro tře-
botovský kostel byl zakoupen v roce 
1867. U kostela vyhledáme modrou 
turistickou značku, s níž doputujeme 
za Třebotovem k Pekárkovu mlýnu 
(1,5 km).
   Na hrázi rybníka projdeme jakousi 
vstupní pergolou. Hned za ní uhneme 
vlevo k potůčku na travnatou stezku 
a učiníme asi sedmdesát kroků pod 
malý skalní útvar. Jím se prodírá potok 

Švarcava, jenž tu 
vodopádem pře-
konává výšku asi 
tří metrů. O kou-
sek dál se Švar-
cava, pramenící 
u obce Kuchař, 
přimkne ke tma-
vým vápencům, 
vytvoří tajemné 
zákoutí a skrze 
Kalu, Solopisky 
a Černošice teče 
k Berounce. My 
se od vodopádu 
vrátíme zpátky na 
hráz rybníka. Za 
mlýnem, který se 

nazývá též Slapničkův nebo U Čtrnác-
tých, přeběhneme silnici a vstoupíme 
do lesa.
   Lesní pěšinou vystoupáme svahem 
Hradinovského kopce na volné pro-
stranství tvořené hlavně poli. Odtud 
mírně klesáme, přičemž se nám na-
skýtá příjemný výhled do údolí Be-
rounky k Dobřichovicím a na vzdále-
nější Hřebeny. Takto po modré značce 
dokráčíme do Vonoklas (2 km).
   Vonoklasy jsou zmiňovány k roku 
1227. Na návsi si všimneme bývalé 
usedlosti čp. 12, protože na jejím 
dvoře je zajímavá roubená chaloupka 
s pavlačí z počátku 19. století. Slouži-
la jako špýchar. O tři sta metrů dále 

po silnici odbočíme před konečnou 
autobusu vpravo do ulice V Kamení, 
kterou směřuje k lesu žlutá značka. 
Ta pokračuje lesem, v němž posléze 
prudce spadává do hlubokého údolí. 
Okouzleni jeho mohutností dojdeme 
k zastřešené studánce (1,5 km).
   Sto metrů nad studánkou šikmo 
vlevo je nenápadný vršek, kde stával 
hrádek Karlík. Hrádek založil roku 
1358 vladař Karel IV. coby hlásku 
ryze vojenského charakteru v obran-
ném systému jednoho z přístupů ke 
Karlštejnu. Hrádek, ale spíše skutečně 
jen hláska, měl dispozici skromné vě-
žovité stavby opevněné ze dvou třetin 
valem a příkopem. Ze zbylé třetiny 
na opačné straně byl chráněn srázem 
v trychtýřovitě se zužujícím údolí. Po 
poničení husity roku 1422 nebyl již ob-
noven a záhy zpustl. Jako pozůstatky 
zde najdeme jen chatrné stopy zdiva 
a v terénu patrný příkop a val. A že 
by na hrádku měly přespávat královny 
či ženské návštěvy Karlštejna? To je 
pouze prostý dramatický nápad Jaro-
slava Vrchlického, vkořeněný léty do 
podvědomí národa. Od studánky pak 
seběhneme na silnici, po níž se ubere-
me údolím vlevo. Karlické údolí jest 
přírodní rezervací o rozloze 214 ha. 
Jeho osou je Karlický potok zařízlý do 
zalesněných svahů. V rezervaci se vy-
skytuje na 395 druhů semenných rost-
lin a množství chráněných živočichů. 
Po vyjití z údolí vstoupíme do obce 
Karlík, ve které dorazíme až ke kostelu 
sv. Martina a Prokopa (1,3 km). Vznik 
vsi Karlík, dříve prý nazývané Dobři-
chov, s tvrzištěm na skalním ostrohu 
není přesně datován. Jisté je, že kon-
cem 12. století je nedaleko brodu přes 
Mži (Berounka) doložena románská 
rotunda sv. Martina a později i ves, 
jejíž význam byl brzy zastíněn sou-
sedním bratrem, Dobřichovicemi. Ve 
druhé polovině 18. století byla rotunda 
doplněna o barokní věž a chrámovou 
loď. Koncem 19. století obdržel kostel 
novou novorománskou podobu. Ro-
tunda byla zachována jako presbytář 

kostela. Od kostela, abychom nemuseli 
k příštímu bodu vycházky cupitat po 
silnici, vykročíme vlevo, bez turis-
tické značky, na nezpevněnou cestu 
mezi rodinnou zástavbou po ruce levé 
a polem po ruce pravé. U posledního 
domku se dáme vpravo a napojíme se 
na zelenou značku do Dobřichovic.
   V nich nejprve mineme ve Viničné 
ulici sportovní hřiště. Poté, při ústí 
Viničné ulice na hlavní Pražskou sil-
nici, zahneme vpravo ke křižovatce 
s kruhovým objezdem. Z něho šlape-
me vlevo Palackého ulicí k mostu přes 
Berounku. Vlevo před ním je škola, 
vpravo zámek (1,4 km). Dobřichovice 
jsou poprvé zaznamenány k roku 
1253. Tehdy ves s tvrzí daroval král 
Václav I. řádu pražských křížovníků 
s červenou hvězdou, který dobřicho-
vické panství držel prakticky až do 
poloviny 20. století. Řád na začátku 
16. století nechal přebudovat starou 
tvrz u brodu přes Mži v renesanční 
letní sídlo zámeckého typu pro po-
třeby svých velmistrů. Roku 1676 
byla přistavěna kaple sv. Judy Tadeáše. 
V polovině 18. století objekt vyhořel 
a roku 1779 byl rekonstruován do 
barokní podoby. Interiéry zámku 
jsou vyzdobeny nástěnnými malbami, 
zdi kaple poskytly prostor barokním 
obrazům J. P. Molitora. Před zámkem 
na náměstíčku určitě nepřehlédneme 
sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 
1729, byť se krčí pod více 280ti letou 
Svatojánskou lípou s obvodem 480 cm. 
A na jižní straně trojkřídlé budovy 
zámku, tedy na břehu řeky, se zajisté 
pokocháme pohledem na sochu sv. 
Václava nebo na Berounku se šumícím 
jezem. Ze břehu pak zamíříme přes 
most a železniční kolejiště vlevo pod 
svah, na němž se rozkládá pravobřežní 
městská část Brunšov osetá vilami 
a svižnou chůzí dosáhneme železniční 
stanici (1,1 km).
   Jestliže nám však vlak na Prahu 
zrovna ujel, nemusíme zoufat a dlít 
na nádraží. Můžeme se totiž posu-
nout krajem silnice o zastávku dál do 

Všenor (1,4 km). Všenory se skládají ze 
dvou zprvu samostatných obcí, Vše-
nor a Horních Mokropsů, které byly 
sloučeny v padesátých letech 20. století 
v jednu. První písemné údaje k Horním 
Mokropsům se váží s letopočtem 1088, 
Všenory jsou dokladovány k roku 1205. 
Nejstarší památkou v obci je kostel sv. 
Václava románského původu. Ve 14. 
a 18. století byl goticky, respektive ba-
rokně, přebudován. Kostel nacházející 
se v Horních Mokropsech, kam však až 
nedojdeme, je ve svém nitru hodnotně 
vybaven. Z gotické tvrze, která měla 
stát ve Všenorech, se nic nedochovalo. 
Patrně byla za husitských dob roz-
bořena a snad na jejím místě vyrostl 
v 18. století barokní zámeček, jenž ale 
počátkem 20. století doznal velkých 
úprav. Stalo se tak jistě v souvislosti 
s přerodem značného území všenorské 
lokality, kdy se na rozmezí 19. a 20. 
věku zdejší veskrze zemědělské osídle-
ní proměňovalo poměrně překotně na 
letovisko s okázalou vilovou zástavbou. 
Zámeček bychom našli při silnici na 
Jíloviště tři sta metrů od naší trasy. 
Ve Všenorech, kde vyčkáme vlaku na 
Prahu, výlet definitivně ukončíme. 
   Jeho délka měří zhruba 11,6 km.

Otázka, kdy poprvé seznámit svého 
potomka s cyklistikou, není tak zásadní, 
jako spíš ta, jakým způsobem to udělat. 
Pokud jste vášnivými cyklisty nebo máte 
jen rádi výlety na kole do přírody, nemu-
síte se bát, že se kvůli svému malému dít-
ku budete muset na pár let svého koníčka 
vzdát. Naopak, na kole si lze s dětmi užít 
spoustu krásných chvil, a to již od nejút-
lejšího věku dítěte. Nabídka na trhu v ob-
lasti cyklistiky a jejich doplňků je veliká 
a poskytuje mnoho alternativ, jak zapojit 
vaše malé dítě do světa cyklistiky.

První krůček v seznamování dětí 
s cyklistikou představují dětské vozíky 
za kolo. Jak již bylo naznačeno v úvodu, 
na vyjížďky na kole lze brát i několika-
měsíční miminka, a to pomocí vozíku 
za kolo. Díky propracovanému systému 
doplňkových setů lze během chvilky 
přeměnit tyto vozíky ve sportovní ko-
čárek, vozík použitelný pro jogging a in-
-line brusle nebo již zmíněný vozík za 
kolo. Samotné připojení vozíku za kolo 
je velice jednoduché. Stačí jen na zadní 
stavbu kola namontovat speciální adap-
tér a připojování vozíků se pak provádí 
zcela bez použití nářadí. Vozíky se vyrá-

bějí ve variantách pro jedno či dvě děti 
a díky přídavné bezpečnostní sedačce 
umožňují převážet i novorozence. Po 
vyjmutí této novorozenecké sedačky lze 
ve vozíku převážet již sedící děti, které 
jsou v sedačce připoutány vícebodový-
mi pásy. Vozíky nabízejí také sklado-
vací prostor, který bez problémů pojme 
i menší zavazadlo a hračky vašeho dítě-
te. Další velkou předností těchto vozíků 
je jejich skladnost. Ač se zdají na první 
pohled velké a nemotorné, díky použití 
hliníkových rámů jsou velice lehké a po-
mocí několika málo kroků je lze sklopit 
do velmi malých rozměrů a snadno je 
tak převážet v autě. Ceny těchto vozíků 
za kolo se pohybují v rozmezí 10 000 Kč 
až 20 000 Kč, záleží na velikosti konkrét-
ního vozíku, kvalitě zpracování, mož-
nostech odpružení a také na rozsahu 
dodávaného příslušenství. Pokud byste 
chtěli jízdu s dítětem ve vozíku za kolo 
pouze vyzkoušet, nabízí se možnost 
využití služeb některé z půjčoven těchto 
vozíků (v Radotíně provozuje půjčovnu 
např. Ski a Bike Centrum). 

Chcete-li se svými malými ratolest-
mi trávit co nejvíce času a zároveň si 
užívat sportovní aktivity, jsou pro vás 
tyto vozíky ideálním řešením. Vozík 
lze na dovolené použít kromě cyklisti-
ky úspěšně i jako kočárek, který tudíž 
můžete nechat bez problémů doma.

aneb jak na kolo

Pokud se chcete o dětských vozí-
cích za kolo dozvědět více informací, 
doporučujeme Vám navštívit stránky 
www.skibi-blog.cz, zde naleznete 
spoustu užitečných rad i názory uživa-
telů těchto vozíků.


