
Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám

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 5.1.2009.
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v zámeček a ve stráních nechal založit 
anglický park doplněný drobnou ar-
chitekturou a jezírky. Jakási zřícenina, 
kde stojíme, je tudíž umělou ruinou 
a její věž je důmyslnou rozhlednou. Na 
zříceninu navazuje dům s gotizujícím 
cimbuřím - bývalá hájovna. Ve svahu 
pod hrádkem je v terase vytvořená jes-
kyně, tzv. Dantovo peklo, se sochou, 
jíž se říká Škrtič, chybně Chronos. 
Tudy seběhneme do údolí a jakoby se 
vrátíme, neboť se za rybníčkem podí-
váme na sochu Diany se psem z dílny 
F. X. Platzera. Bývala kryta altánem. 
Potom se obrátíme do původního 
směru a údolím dospějeme k vlastní 
usedlosti, zámečku, Cibulka (0,6 km). 
Ta byla ukázkou krásného letohrádku 
s terasami, zídkami, schodišti, altány, 
plastikami, sloupy. Bohužel, stejně 
jako ostatní zdejší stavby, je notně po-
škozena, mnohá její výzdoba skončila 
v nenávratnu a zbytek čeká na opravu. 
Sto metrů od usedlosti je podobně 
chátrající stavba s orientálními prvky - 
Čínský pavilon (0,1 km).  Od pavilonu 
se napojíme na hlavní cestu a kolem 
sochy sv. Jana Nepomuckého vyjdeme 
z Cibulky na Plzeňskou třídu ke tram-
vajové zastávce Poštovka (0,3 km). 
   Trasa měří cca 6,1 km. Výlet vyža-
duje v zimním období vhodnou obuv. 
A víte, že téměř vše, čím jsme dnes 
prošli, je součástí přírodního parku 
Košíře - Motol?

Kalvárie s Cibulkou

   Dnešní prosincovou procházku ab-
solvujeme v jedné z enkláv na území 
Prahy 5. Přitom se z rušného měst-
ského prostředí přeneseme i do skoro 
neudržované přírody a půjdeme ces-
tou necestou. Více než polovina trasy, 
ačkoliv se dotýká krajinných pozo-
ruhodností, není totiž doposud nijak 
značená. Tento nedostatek je patrný 
hlavně v první třetině výletu. 
   Jako výchozí místo si zvolíme tram-
vajovou zastávku Motol na Plzeňské 
třídě, kam se dopravíme linkou MHD 
číslo 9 nebo 10. Odtud vykročíme pod 
silniční most a za ním před prodej-
nou a servisem motorových vozidel 
uhneme vpravo. Následně se dáme 
vlevo do ulice Za Opravnou, abychom 
skoro okamžitě stanuli u motolského 
novogotického zámečku (0,4 km). Byl 
vystavěn ve druhé polovině 19. stole-
tí jako dvoukřídlá budova s nárožní 

věží. Momentálně v něm sídlí Státní 
potravinářská inspekce a Ústřední 

Motola, Stodůlek, Ko-
šíř a Jinonic (0,2 km). 
Zde se žlutá značka 
stáčí vlevo do přírod-
ní památky Vidoule 
a dlouhou rovinkou 
podchází po vrstevni-
ci stejnojmenný vrch. 
  Vidoule je tvarem 
s to lová  (t abu lová) 
hora, tj. kopec s vo-
dorovně zarovnaným 
vrcholem, plošinou. 
Nadmořskou výškou 
371 m.n.m. se řadí 
k nejvyšším bodům 
Prahy. V 8. století byla hostitelem slo-
vanského pohřebiště. Stráně Vidoule 
s pískovcovým podložím byly v minu-
losti často využívány jako lomy. Jejich 
pozůstatky vidíme ke konci rovinky 
vpravo, přičemž po levé ruce míjíme 
zadní trakt bývalého průmyslového 
areálu ZPA Košíře. Žlutá značka nás 
pak doprovodí do ulice Na Pomezí, 
odkud je hezký výhled na Strahov 
nebo na pražskou kotlinu (2 km). Ulicí 
Na Pomezí spěcháme vlevo podél nové 
výstavby do ulice Naskové. V ní již 
bez žluté značky procházíme kolem 
vstupu do dřívějšího ZPA neboli též 
Meopty Košíře. Závod se zabýval 
výrobou přesné mechaniky a elek-
tromechaniky, respektive jemnou 
mechanikou a optikou. Objekty nyní 
využívají různé firmy. Z ulice Naskové 
přejdeme nad železniční tratí a hned 
za ní odbočíme vlevo do lesíka. V něm 
se ale okamžitě dáme cestičkou vpravo 
za ploty rodinných domků. 

To se již ocitáme v lesoparku Ci-
bulka a pomalu doputujeme k jakési 
zřícenině s věží (1 km). Původně byla 
Cibulka hospodářským dvorcem zná-
mým již ve 14. století. Usedlost obdr-
žela jméno po rodu Cibulkových z Ve-
leslavína, která dvůr vlastnila v 16. 
století. V letech 1817 - 1826 byl celý 
areál empírově upraven pasovským 
biskupem Leopoldem Linhartem un 
- Hohensteinem. Usedlost přebudoval 

háje. V něm si vpravo po chvilce všim-
neme zbytků bývalého oplocení, ze 
kterého zůstaly jen betonové sloupky. 
Hlídáme, abychom za sloupky neza-
šli, a kráčíme podél nich divočejším 
lesním porostem lehce vzhůru. Občas 
musíme zdolat terénní nerovnosti, 
kterými jsou bývalé cvičné zákopy 
a okopy, neboť zdejší lokalita bývala 
od dob Rakouska - Uherska až do roku 
1990 vojenským cvičištěm. Naposledy 
jej využívaly vysokoškolské vojenské 
katedry UK a ČVUT. Takto dojdeme 
nad zářez železniční trati, jež tady pro-
chází další přírodní památkou. 
   Je jí Motolský ordovik, vzniklý od-
kryvem při budování železnice. V od-
krytých vrstvách starších prvohor 
stupňů dobrotiv - beroun je paleon-
tologické naleziště trilobitů a hyolitů. 
My postupujeme nad tratí po hraně 
zářezu asi tak 50 metrů vlevo, načež 
v mírnějším svahu sestoupíme ke ko-
lejím (0,7 km). Orientačním bodem je 
železniční kilometrovník 12,7 a žlutá 
cedule návěstidla s černou číslicí 4. 
A protože krom kolejí tudy žádná jiná 
cesta nevede, ubereme se směrem vle-
vo opatrně podél trati, jelikož po trati 
se chodit nesmí. Dáváme pozor, aby-
chom nezakopli o pařízky posekaných 
keřů nebo abychom si nezapletli nohy 
do šlahounů popínavých rostlin. A jis-
tě nemusím dodávat, že při tom dává-
me pozor na eventuální průjezd vlaku. 
Denně jich tudy mnoho sice nejezdí, 
ale co kdyby! Po kamenitém náspu 
šlapeme i za mostem nad Bucharovou 
silniční komunikaci. Koleje železniční 
dráhy opustíme u malého můstku nad 
asfaltovou cestou (0,4 km). A na tuto 
cestu sejdeme. V případě, že bychom 
šli vlevo, uvítal by nás devítijamkový 
golfový areál Golf Clubu Praha. My 
však své kroky nasměrujeme vpravo, 
objevíme žlutou turistickou značku 
a vyběhneme ke světelné křižovatce 
v ulici Bucharova,  zhruba na rozhraní 

a zkušební ústav zemědělský Brno.
   Jdouce dále ulicí, ocitáme se po pár 
metrech znovu na Plzeňské třídě. Tu 
přejdeme na druhou stranu k jedno-
mu z rybníků na Motolském potoce 
a k hotelu Starý pivovar. Zajímavostí 
Motolského potoka je, že valná část 
jeho toku je skrze městskou výstavbu 
zakryta a svedena pod zem. V místě 
hotelu stával ve středověku grunt 
s hospodou. V roce 1747 připadlo 
hospodářství maltézskému řádu, který 
získal i celé motolské panství a jenž 
tu v 1. polovině 19. století zbudo-
val pivovar. Pivo se zde vyrábělo až 
do roku 1923. Kousek od hotelu si 
nelze nevšimnout pahrbku s křížem 
na vrcholu. Od zábradlím ohraniče-
ného vodního betonového propustku, 
v sousedství chodníku, vede k němu 
téměř neznatelná stezka. Je sice krát-
ká, ale strmá a obrostlá keři. Proto, 
když se ke kříži vyškrábeme, hluboce 
si oddechneme. Je to totiž Kalvárie 
(0,4 km). Motolskou Kalvárií je ozna-
čováno neveliké území rozkládající 
se na obou stranách Plzeňské třídy. 
Jedná se o přírodní památku, geolo-
gicky tvořenou především zejména 
tmavě zbarveným diabasem s  kulo-

vitou odlučností. Kříž 
na pahrbku, kde nyní 
stojíme, je z roku 1721. 
Z vrcholové partie se 
otevírá nepříliš široký 
výhled na Motol a k Ře-
pům. Severní svah pa-
hrbu tvoří skála, pod 
níž v sousedství hřbi-
tova a krematoria leží 
u Mlýnského rybníka 
bývalý Maltézský mlýn, 
nízká stavba z druhé 
poloviny 18. stolet í, 
klasicistně upravená. 

  Od kříže se vydáme vedlejší ces-
tičkou, jinou než tou, po které jsme 
přišli. Míříme přímo do listnatého 

Dodejme tělu tekutiny
Tělo je tvořeno z více než 70 % teku-

tinami, je tedy velmi důležité dbát na 
jejich dostatečný příjem. Nejlepší jsou 
kvalitní stolní vody bez bublin. Do 
pravidelného pitného režimu se úplně 
nehodí léčivé minerální vody, které 
obsahují velké množství minerálních 
látek.
Dehydratace organizmu přispívá k:
- bolestem hlavy
- únavě
- zácpě
- zhoršení kvality pleti
  Tělo dokáže využít zhruba 2 dcl vody 
za hodinu; pokud vypijete najednou 
mnohem větší množství, tělo ho nevy-
užije. Kontrolou dostatečného příjmu 
by měla být barva moči – světle žlutá. 
Pokud má moč tmavou barvu, tělo je 
dehydratované. 
Při sportu je důležité dodat tělu teku-
tiny i po ukončení výkonu, v opačném 

p ř í p a d ě 
p r o b í h á 
regenerace 
velmi po-

malu. 
Důležitým 
o b d o b í m 
je i období 

kojení a redukce váhy. 
Do vody můžete občas přidat citróno-
vou šťávu, v případě překyselení zlepší 

ph vašeho or-
ganizmu.
Co se do pit-
ného re ž i mu 
úplně nehodí:
O vo c né  d ž u -
s y  o b s a h u j í 
velké množství 
cukru, můžete je 
využít občas na 
svačinu.
Sladké limoná-
d y  v z h l e d e m 
k  o b r o v s k é m u 
množství cukru, konzervantů a bar-
viv.
Mléko – vzhledem k vysoké kalorické 
hodnotě.
Alkoholické nápoje jsou akceptovatel-
né pouze v mírném množství, ale je 
třeba počítat s jejich velkou kaloric-
kou hodnotou (obsahují velké množ-
ství cukrů), preferujte kvalitní suchá 
vína.
Ani kofeinové nápoje (káva, čaj) ne-
jsou po tělo ideá lní tekutinou 
hodící se do pitného režimu. Je třeba 
mít na paměti, že   káva má odvodňu-
jící účinky, a proto musíme tělu dodat 
o to větší množství tekutin. Pokud 

trpíte nespavostí nebo úzkostnými 
stavy, je dobré se kávě vyhnout 
úplně.
  Pokud máte problémy s pra-
videlným příjmem tekutin – 
zaměřte se právě na změnu 
tohoto návyku, postavte na 

stůl láhev s vodou nebo konvi-
ci s bylinkovým čajem a vypijte 

každou hodinu sklenici. 
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Hajný pøistihl pytláka, jak do kufru auta nakládá jelena. Oboøil se na nìj: �Mù�ete mi to
nìjak vysvìtlit?� �Jistì. Zastøelil jsem svého psa.� �A co ty parohy? �To je pøece ... (viz tajenka),
ne?�

Hajný přistihl pytláka, jak do kufru auta nakládá jelena. Obořil se na něj: „Můžete mi to nějak
vysvětlit?“ „Jistě. Zastřelil jsem svého psa.“ „A co ty parohy?“ „To je přece ... (viz tajenka), ne? “


