Genius loci Malešic
Malešice jsou jedinečná, na první pohled možná stavebně
neuspořádaná, městská čtvrť s pozoruhodnou historií.
Na starých pohlednicích
Malešic vidíme venkovská
stavení, rybníček na návsi
a venkovskou idylu - takové
byly Malešice po celá staletí.
K hlavnímu městu Praha
byly připojeny v roce 1922.
Město však bylo v té době
pořád ještě daleko za horizontem. První linka autobusu přijela
do Malešic až v roce 1926 a tramvajová trať zde není dodnes.
Malešice tak postrádají prvky tradiční městské kultury, jaké
se zpravidla budovaly na přelomu 19. a 20. století. Nejsou tu
obchodní ulice, korza a náměstí, ani architektonické dominanty,
jako budovy škol, muzeí či bankovních domů. Tento stav však
může být vnímán pozitivně. Staré Malešice nesou dodnes
znaky původní rostlé obce, a to je nepochybnou hodnotou.
Území mezi původní vsí a městem bylo postupně zastavováno.
Po krátkém období výstavby rodinných domů přišla v 50. letech
20. století doba výstavby sídlišť a průmyslových okrsků.
Sídliště Malešice, postavené v roce 1961, bylo po svém dokončení největším v Praze. Během několika let se sem přistěhovalo na sedmnáct tisíc obyvatel a tvář Malešic se zcela
proměnila. Malešice jsou od té doby sousedstvím zcela rozdílných částí: původní rostlé obce, sídliště z 60. let a individuální výstavby rodinných domů mezi tím. Právě to jim dodává
jedinečný charakter.
Významné stavby v Malešicích pocházejí hlavně z dob,
kdy to byla vesnice daleko
za Prahou. Je zde barokní
zámeček a kaple na bývalé
návsi, výklenková kaple, která
upomíná na tragédii bitvy
u Štěrbohol, a další památky.
Malešicemi je nutné procházet - mnohá místa jsou skrytá
v postranních zákoutích... Zveme vás k jejich prozkoumání.

Objevte s námi kouzlo
naší “vesnice ve městě”.

Naučná stezka
svatého Josefa
vede Malešicemi
v Praze 10
K výchozímu zastavení č. 1 jezdí autobusy ze stanic metra Želivského, Florenc, Strašnická, Skalka a Vysočanská.
Vystupte na zastávce autobusů Plaňanská.
Přejeme vám příjemnou procházku.

Naučná

stezka

svatého Josefa

Kde se vzala
Naučná stezka byla realizována v roce 2013 díky nadšení
a práci místních obyvatel z iniciativy Naše Malešice
a členů ČSOP “Natura, quo vadis?”.

Stezku podporují

www.malesice.eu
www.natura-praha.org
www.prazskestezky.cz
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SOUTĚŽ O MALEŠICKÉ CENY!
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Proč jsou v Malešicích ulice Univerzitní,
Rektorská a Bakalářská?
a) Malešice byly založeny pražskou univerzitou.
b) Malešice byly majetkem pražské univerzity.
c) V Malešicích žijí nadprůměrně vzdělaní lidé.
Odpovídejte na www.malesice.eu/soutez
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Výchozí zastavení č. 1 je
na zastávce Plaňanská.
Do Malešic jezdí autobusy
ze stanic metra Želivského
a Florenc
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Poslední zastavení č. 10
je na zastávce Sídliště
Malešice.
Odtud jezdí autobusy do
stanice metra Strašnická,
Skalka a Vysočanská
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Turistické známky, vizitky a razítko
jsou k dostání na těchto místech:
Restaurace Půda, Počernická 85
Malešický Mikropivovar, Malešická 50
Restaurace Malešická Tvrz, U Tvrze 10
Centrum sportu a zábavy Hector, Malešická 655

