Písnice – Cholupice – Letiště Točná – Komořany
Může se zdát že na dnešek plánovaná cesta divokou přírodou údolím Cholupického potoka, připomínající
více prales nežli přírodní park, se protáhla přes celou polovinu obvodu Prahy. Všechno je ale trochu jinak. Jak se
říká, člověk míní a všemocná příroda mění. Po větrné bouři minulého dne není zrovna bezpečné vydat se po
nedávných deštích, mezi podmáčené, sotva stojící, staleté velikány.
Mnohem bezpečnější bude projít se po okrají přírodního parku „Modřanská rokle – Cholupice“. Zaměnili
jsme tedy na Kačerově plánovaný autobus za jiný a nechali se dovézt na konečnou do Písnice. Pražanům tahle
bývalá vesnice na jihovýchodě našeho hlavního města nic moc neříká, možná si vzpomenou na masokombinát
který si vietnamská komunita hbitě přeměnila na tržnici Sapa nebo na nedaleké panelové sídliště. To bude ale asi
tak všechno. Tak tahle severní část Písnice naším cílem tedy rozhodně nebude.
Vždyť je tady ještě historická ves Písnice na jižním okraji města, ves domků a zemědělských statků, kdysi
obklopená polnostmi. Z těch polností toho moc nezbývá, dopravní stavby a skladové areály z nich ukrajují pomalu
ale jistě. Kdo ale projde původní částí obce stejně jako my uvidí že to nejhorší co můžeme udělat je všechno staré
nechat spadnout , nebo to rovnou zbourat. Opravené domky, zemědělská stavení i velké statky, kdyby nic jiného,
tak jsou tady připomínkou toho jak se tu kdysi žilo. Spolu s nově opravenými cestami je to radost pohledět.
Možná právě proto je konečná městských autobusů právě tady. Tak tedy vystupovat.

Nezbývá než uvěřit že tady na č.p.1. se hospodařilo již léta páně 1491 a opravovalo a vylepšovalo
v letech 1855, 1941, 2001.

Koukám a přemýšlím co budou udržovat další generace po nás, hypermarkety a parkoviště před nimi to asi
nebudou. Vraťme se ale do Písnice. Velmi starý strom lze zlikvidovat, nebo také šikovně seříznout a on si žije dál!

.

Asfaltujeme, dláždíme, ale co je živé tomu ponechme trochu toho volného prostoru. Zdá se, že tady se to
daří, i rybník s „překvapivým“ názvem Obecňák se topí v zeleni, je vyčištěný, břehy upravené.

Kousek té staré vsi jsme prošli, poslední dům, a opět, staví se tu ze starého nové, super moderní mateřská
školka spolu s výstavní galerií. Kombinace opravených starých stavení s modernou vůbec není špatná a za tím
posledním domem je již před námi cesta do polí a luk, musíme tu být správně, jmenuje se „U Nové louky“ a tady za
vsí něco co bývalo na venkově přirozené, místo k modlitbě. Je rok 2020, na území Prahy jsou taková místa spíše
výjimkou.

Výjimkou naopak nejsou chovy koní, široko daleko kam oko pohlédne elektrické ohradníky nebo ohrady.

Snad všechny cesty někam vedou, ta naše přes přírodní památku „V Dymači“ nás dovedla do parku
v Cholupicích s památníkem padlým spoluobčanům v první světové válce

O Cholupicích se toho moc napsat nedá, snad spousta nových rodinných domků, hodně dobrá hospoda
U Čámrse, několikrát vyzkoušená, no a u cesty k letišti Točná něco co je snad ještě větší rarita než ten křížek.
Automat na vajíčka, abych byl přesný je to Vejcomat. Vajíčka jsou ze soukromého chovu, možná trochu lepší než
z hypermarketu ale jedno za 7 až 10 korun, podle velikosti a balení. No, nekupte to!!

Fronta před vejcomatem je spíš na informace o ceně než přímo na vajíčka. Tak již to víme a vydáváme se
k letišti. Cestou ještě jedna zajímavost která vlastně ani není vidět. Je to Cholupicko – Pomořanský tunel na
pražském dálničním okruhu v délce téměř dvou kilometrů. Ten proslavil Cholupice víc než ta vajíčka, také nebyl
z nejlevnějších ale o jeho účelu alespoň nikdo nepochybuje. Tunel je před námi (vlastně pod námi).

Další kilometr cesty je za námi a jsme na letišti Točná. Je tu klid – nelétá se, ne snad kvůli koronaviru ale
vyhlídkové a cvičné lety jsou kvůli protestům okolních obcí povoleny pouze o víkendu. Tak alespoň se rozhlédnout,
na letišti nejsme každý den.

Letiště Točná vzniklo brzy po druhé světové válce v roce 1946, původně pro výcvik plachtařů, parašutistů a pilotů
malých letadel a vrtulníků. Dnes letiště spravuje Letecký klub Točná. Hlavní hangár je zároveň leteckým muzeem
kde jsou k vidění stará vzácná letadla.

Asi tím nejzajímavějším exponátem je letoun Lockhed Elektra Jana Antonína Bati. Letadlo bylo celých 71 let
v USA, aby se mohlo vrátit do Čech odletěli do Ameriky naši mechanici aby uvedli letadlo do letu schopného stavu.
Na Točné přistálo toto velké letadlo v roce 2015 na travnaté přistávací dráze dlouhé pouhých 800 metrů. Stalo se
ozdobou zdejší expozice.

Nakoukli jsme do hangáru a vydali se cestou lesem přírodní památkou Modřanská rokle – Cholupice,
směrem k autobusu do Komořan.

V Písnici, Cholupicích a Komořanech 27. srpna 2020.
Vycházku připravili Mirek a Zdenka Bernátovi
Fotokronika Mirek, zajímavé fotografie pořídila Alena Krstevová

