
   Víte, kde je Hadí řeka?  Že by někde 
v Americe nebo snad v jihovýchodní 
Asii? Možná. Ale určitě je kousek za 
Prahou. Tak ji půjdeme vyhledat, co 
říkáte? A můžeme si vybrat ze dvou 
tras. Rozhodněte se. První začíná 
v Malé Lečici, kam jezdí příměstský 
autobus č. 314 s odjezdem v sobotu 
v 8.45 hod. ze Smíchovského nádra-
ží. Přistoupit můžete též v Chuchli, 
Lahovičkách či na Zbraslavi. V neděli 
žádný spoj nejezdí! Ves Malá Lečice 
leží na okraji okresu Praha - západ a je 
součástí obce Bojanovice. Sousední 
Velká Lečice náleží již k okresu 
Příbram. Ze vsi se vrátíme oproti 
směru příjezdu autobusu asi 300 me-
trů zpátky po zelené značce k rozcest-
níku se žlutou. Ale i pak se budeme 

držet zelené, s níž vstoupíme do údolí, 
kterým protéká Kocába. Pramení 
v Brdech východně od Příbrami. 
Kouzlo krajiny, kudy říčka protéká, 
počalo ve dvacátých letech 20. století 
vábit české trampy a skauty, kteří na 
Kocábě zakládali tábory a osady. Ti 
ji také překřtili na Hadí řeku. Údolí, 
kudy říčka teče, se místy rozšiřuje 
a místy zužuje v úzký kaňon. Čas od 
času musíme vodní tok překonat po 
dřevěných lávkách. Kocába se klikatí 
jako had, převážně ji však máme po 
pravé ruce. Za Malou Lečicí jde-
me jakousi lužní loukou k rozcestí 

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do 
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihnete 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 svojí výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem bu-
dou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 4.8.2006.
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�Pepíku, co jsi udìlal s penìzi, které jsem ti vèera dala?� �Dal jsem je jedné staré paní, mami.�
�To jsi hodný - copak dìlala ta stará paní?� �V obchodì za rohem (viz tajenka)!�

„Pepíku, co jsi udělal s penězi, které jsem ti včera dala?“ „Dal jsem je 
jedné staré paní, mami.“ „To jsi hodný - copak dělala ta stará paní?“ 
„V obchodě za rohem (viz tajenka)!“

dílnách. V městečku upoutá pozornost 
vzhledově atypický secesní kostel sv. 
Jana Nepomuckého z let 1911 – 1914 
od K. Hilberta. Žlutá značka končí 

u ústí Kocáby do Vltavy 
a u stanice autobusů 
(4 km), kde vyčkáme 
na vhodný spoj. Kousek 
odtud se přes Vltavu 
pne  železobetonov ý 
most s dutými oblouky 
o rozpětí 114 m, který je 
významnou technickou 
památkou. Byl vybudo-
ván v rozmezí let 1937 
– 1939 jako první most 
tohoto typu v Čechách. 
Jestliže nám do odjez-
du zbývá nějaký čas, 

nemusíme zoufat. Ve Štěchovicích 
je otevřena restaurace, cukrárna, 
pot raviny, stánek se zelen inou. 
   První trasa z Malé Lečice měří 

10 km. Je velice lehká. Druhá trasa 
z Řitky měří 14,5 km, zkrácená ze 
žst. Bojov 10,5 km. Obě varianty jsou 
lehkého rázu.

nejenom obzory, vidíme, že několik 
kroků za hřištěm je turistické značení 
namalováno přímo na cestě a ukazuje 
šikmo vpravo přes pole. Za ním se oci-

táme na kraji lesního porostu a prudší-
ho svahu. Tím opatrně sestoupíme po 
kamenité stezce do údolí ke Kocábě 
a k osadě Havran (1,5 km). V osadě 
se obě výše popisované 
trasy spojují a dále vedou 
společně po žluté turistické 
značce po proudu toku. Od 
osady Havran pokračujeme 
romantickou, byť již značně 
civilizovanější krajinou. Na 
úpatích skalních útvarů nebo 
lesnatých svahů lemujících 
říčku z obou stran byly zbu-
dovány četné sruby, chaty 
i domky. Koryto hluboce 
zařízlé do údolí přesto zalévá 
slunce svými paprsky, takže 
můžeme vychutnávat laska-
vost zdejšího území. Takto 
projdeme osadami Lousiana, 
Maják, Kansas. Aniž něco 
zpozorujeme, vstoupíme 
poznenáhlu do Štěchovic. 
Nejstarší zmínka o Štěchovi-
cích je z roku 1209. Ve stře-
dověku přinášela obživu místním oby-
vatelům těžba zlata. Po vytěžení zásob 
se tradičními řemesly staly hrnčířství 
a výroba keramiky. Ta je ještě v sou-
časné době provozována v několika 

U Kocáby (2,5 km). Za rozcestníkem 
leží písní proslulá trampská osada 
Askalona. Se zeleným značením po-
stupujeme dále kolem Fafkova mlýna 
přes osadu Dachwood pod panoramou 
skalní stěny vrchu Havran a osadou 
Rewaston. Typické sruby a boudy 
byly v mnohých případech nahrazeny 
chatami. Zelená značka končí na roz-
cestí Pod Bojanovicemi (2 km). Odtud 
šlapeme s modrým značením rovina-
tou pěšinou. Mineme samotu Ranch 
Orinoko, prosmýkneme se skalním 
břehem a ocitáme se v místech, kde 
vyrostla první z trampských osad na 

Hadí řece. Jmenovala 
se Utah, avšak ta zde 
stála krátce a byla 
nahrazena osadou 
Havran (1 km). Sem, 
k osadě Havran, 
vede druhá trasa 
z těch, které máme 
na výběr. Můžeme ji 
rozdělit na dva úseky. 
Delší začíná v Řitce, 
kam přijedeme auto-
busem linky č. 317 
nebo 321. Řitka slula 
původně Jägersdorf, 
ale od roku 1387 je 

uváděn již současný název. V místě 
je zmiňován barokní zámek ze 2. 
poloviny 17. století. Jakmile vystoupí-
me z dopravního prostředku, uzříme 
žlutou turistickou značku, která nás 
bude doprovázet po celé této trase až 
do cíle. Podejdeme rušnou komuni-
kaci pro motorová vozidla a okresní 
silnicí mezi poli přijdeme do obce 
Líšnice, jež je historicky doložena od 
14. století. Ve středu obce stojí barokní 
kostel Všech svatých z roku 1738 a za 
ním na návsi je několik selských sta-
vení (1,5 km). Líšnice je známa jako 
letovisko. V jejím katastru je golfové 

hřiště. Z obce vyjdeme na polní cestu. 
Asi po kilometru si musíme dát pozor, 
abychom nešli do údolí k rybníčku, 
který je vidět po levé ruce. Proto 
ještě na dohled od rybníka odbočíme 
obloukem vpravo a míříme k lesu, 
kde překonáme potůček. Žlutá značka 
vede lesem, na jehož konci začíná po-
měrně rozlehlá chatová zástavba. Nese 
označení Čtvrť Svatopluka Čecha. Tou 
svižně projdeme, načež sestoupíme do 
údolí, kde nás vítá železniční zastáv-
ka Bojov na trase Praha – Dobříš 
(2,5 km). Tady začíná druhý, kratší 
úsek druhé trasy. Pokud se rozhod-
nete pro tuto variantu, vystoupíte zde. 
Vláček z branického nádraží sem do-
jede zhruba za 40 minut, ze Zbraslavi 
za necelých 35 minut. U železniční 
stanice přejdeme Bojovský potok, kte-
rý odtud zvolna plyne ještě 6 km dlou-
hým údolím s četnými romantickými 
zákoutími ke svému ústí do Vltavy 
v Měchenicích. Ale ať si plyne. Naše 
kroky se budou za potokem ubírat 
poměrně strmě vzhůru po dřevěných 
schodech mezi stromy a posléze na 
dlouhou lesní rovinku. Sympatickou 
pěšinou jdeme prakticky stále skrz les, 
a to až k prvním domkům Hvozdnice. 
Tu lze charakterizovat i jako rekreač-
ní obec bez výrazné historie. V okolí 
jsou ovocné sady. Hvozdnicí kráčíme 
ulicí svažující se zvolna ke spodnímu 
okraji zástavby. Odtud se cesta krátce 
zdvíhá, aby v lese narazila na nepří-
liš frekventovanou silnici, po které 
absolvujeme několik zatáček a mimo 
les relativně rovný úsek do Masečína 
(3,5 km). Rovněž Masečín, připomí-
naný rokem 1310, není historicky ani 
kulturně hodný zvláštní pozornosti. 
Vesnici opustíme u zpustlého hřiště 
po asfaltové silničce. Vede jakoby 
k chatičkám ležícím v hájku před 
námi, ale jelikož pozorně sledujeme 

   Fixní  ortodontický aparát, lidově 
zvaný zámečky, může být pro někoho 
strašákem, pro jiného možností, jak 
zlikvidovat hrozící mindrák. Každo-
pádně však znamená šanci zbavit se 
dříve jen těžko řešitelných kazů na 
kráse i funkčnosti zubů.
   Je pouze  otázkou, jak se k problému 
postavíte. Můžete svůj čas se zámečky 
proskuhrat v koutě nebo sebevědomě 
prožít s pocitem, že dohlédnete dál 
než na špičku vlastního nosu.
Proč, kdy a jak.?
  Vad, které fi xní aparát dokáže pře-
svědčivě vyřešit, je celá řada. Vaše 
zuby mohou být v ústech příliš na-
těsnané, takže některé rostou křivě. 
Potom je třeba pár zubů vytrhnout. 
Určité vady mohou být patrné na pro-
fi lu tváře, jiné při mluvení a úsměvu. 
Možná máte zkušenost se snímatelný-
mi rovnátky z doby okolo svých osmi 
let. Pokud se jim nepodařilo ukázat 
vašim zubům, kde je jejich pravé mís-
to, zámečkům se to podaří zcela jistě. 
Bývají obvykle nalepeny na horních 
i dolních zubech až po pětku. Stoličky 
jsou opatřeny kroužky. Lepidlo i ce-
ment držící zámečky obsahují vyso-
kou dávku fl uoru, jenž se postupně 
uvolňuje po celou dobu léčby. Snižuje 
totiž riziko vzniku kazů. K výbavě 
aparátu patří ještě drátěná část, která 
nutí zuby chovat se tak, jak jim určí  
lékař. Je typické, že léčbě se nebrání 
sebevědomí a zajímaví lidé, zvyklí ře-
šit své problémy aktivně. Dívky si do-
konce dokázaly vytvořit vlastní novou 
módu. K zámečkům jsou totiž drátky  
připevněny gumičkami, z nichž lze 
skládat barevné kombinace.
   Čistěte jako o život! Nepostradatelnou 
rekvizitou je zubní kartáček. Zámečky 
si totiž žádají speciální kartáček, 
který se liší od těch běžných žlábky. 
Nezbytně ho musí doplňovat mezi-

zubní kartáčky. Připravte se na to, 
že v případě hygieny bude váš lékař 
zcela neústupný. Lajdáctví může být 
dokonce důvodem pro přerušení léčby. 
Čistit důkladně zuby si  budete muset 
po každém jídle, protože mikroorga-
nismy, které v ústech vznikají, vážně 
ohrožují konečný efekt. Způsobují 
odvápnění skloviny a po odstranění 
zámečků můžete objevit na zubech 
nápadné bílé skvrny. Topinky, oříšky 
nebo žvýkačky budou po dobu, kdy 
budete mít v ústech zámečky, hudbou 
budoucnosti. Podmínkou úspěchu bu-
dou i pravidelné kontroly, při kterých 
lékař přizpůsobí aparát tak, aby na 
zuby působil co nejúčinněji.
   Zámečky se v poslední době staly 
součástí životního stylu teenagerů 
a způsobem, jímž prezentují vlastní 
osobnost. Do osmnácti let se na úhra-
dě fi xního aparátu podílí zdravotní 
pojišťovny.
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