Zahradním městem přes kopec
Není to žádná hora, jenom kopec, pár výškových metrů, dříve louky a polnosti, dnes po téměř sto letech
město se vším všudy. Prvorepublikové Zahradní město. Ve třicátých letech minulého století projektováno jako
zajímavé bydlení pro tehdejší střední třídu. 750 rodinných domků a vilek pro deset tisíc obyvatel. Na tehdejší dobu
odvážný projekt. Trochu jej sice zbrzdila druhá světová válka, německé okupační úřady potřebovaly stavební materiál
na důležitější věci, ale 600 rodinných domků již bylo hotovo a zbytek se s potřebnou infrastrukturou dodělal po válce.
Všechny domky mají zahradu, třeba malinkou a v ulicích zeleň a malé parčíky. Zkrátka město v zahradě.
Potom je tu něco nepřehlédnutelného. Během výstavby vznikl „Okrašlovací spolek Zahradní město“ a ten
přišel s nápadem monotématických názvů zdejších nově vznikajících ulic, 54 ulic bylo pojmenováno podle květin,
rostlin, keřů a stromů. Těžko se bude ve světě hledat něco podobného. Dalších 11 ulic dostalo jména mimo tento
tematický systém, vždy to mělo nějaký důvod.
A právě na jednom takovém místě začínáme naše putování Zahradním městem. Vypadá to jako park, ale je to
náměstí, náměstí „ Mezi zahrádkami“. Platí to doslova, deputátní zahrádky železničářů, ještě z předminulého století
sice dávno zmizely ale z nově postavených rodinných domků má také zahrádku každý. Místo na kterém stojíme je ale
zajímavé ještě něčím. V roce 1936 sem byla přivedena tramvajová trať. Končila tady tramvaj č. 4. My stojíme přímo
na smyčce, kde se otáčela. Dnes se to zdá bezvýznamné, tenkrát byla doprava pro místní událost číslo jedna.
Po tramvaji č. 4 ani stopy, zato stromy, a ani sochy nelze přehlédnout

Ulice Zahradního města stojí za procházku. Hlohy, bílý a červený pomalu mizí z pražských ulic

Dostali jsme se na vrchol kopce. Tady je ozdobou Zahradního města park „Malinová – Chrpová“. V roce 2011
prošel kompletní rekonstrukcí, většinu platila EU. Ani nechtějte slyšet, co to stálo. V těch třicátých letech by za to
postavili ještě jedno Zahradní město.

Vistárie, pomalu odkvétají, přišli jsme jen tak, tak

Z parku Malinová – Chrpová míříme do Šafránové ulice podívat se na jednu z nejmohutnějších sakur
růžových v našem městě. Obvod kmene více jak 2 metry, nafotili jsme si ji také předem, v plném květu. Byla to
nádhera.

Řady rodinných domků pomalu končí a před námi je sídliště Zahradní město – západ. Jeho stavba započala
v sedmdesátých letech a vlastně pokračuje dodnes již modernějšími technologiemi. Došli jsme do jeho centrální části.
Rušnou osu tvoří ulice Jabloňová s obchodním centrem Květ, poliklinikou Jabloňová a výškovými stavbami
Slunečnice a Arnika. To je jedna z prvních výškových staveb v Praze, výška 65 metrů Byla postavena jako
stavbařský hotel, dnes je to po náročné rekonstrukci obytný dům s výhledem na celou jihovýchodní část města.

Prostor mezi výškovými budovami vyplňuje parčík s lavičkami, růžemi, sochou Tři grácie a před Slunečnicí
zajímavý projekt, simulovaná plocha „Mořských dun“

Ohlédnu li se za naším dnešním výšlapem tak jsme prošli ulicemi: Chrpová, Podléšková, Pivoňková,
Kosatcová, Hvozdíková, Malinová, Šafránová, Ostružinová, Jabloňová, Hyacintová, za dvě hodinky je to přírody
docela dost.

Tak jsme se ještě posílili obědem v
restauraci Hamr sport
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