(”Stezka Sv. Josefa”)

1. Úvod:

Obsah:

- Název: Naučná stezka Malešice
(”Stezka Sv. Josefa” - na paměť nedokončené provizorní
kaple Sv. Josefa.)

1. Úvod
2. Proč NS / Cíle NS
3. Referenční NS
4. Mapa NS Malešice
5. Jednotlivé zastávky

- Kontaktní údaje (žadatel):
01/14 ZO ČSOP “Natura, quo vadis?”
Rektorská 22, Praha 10 - Malešice, 108 00
tel: +420 603 426 895
e-mail: info@natura-praha.org
IČO: 660 05 850
DIČ: CZ 660 05 850
- WEB: V rámci této aktivity budou zřízeny webové stránky na
adrese - www.malesice.eu
(pozn. doména již byla zakoupena).
- Další aktivity: Průvodce NS (tištěný a dostupný na internetu,
vyhledávání a kompletace archivní dokumentace k oblasti
starých i nových Malešic (stavební archiv, archivní mapy atd.)

2. Proč NS / Cíle NS:
Cílem aktivit spojených s realizací naučné stezky oblastí Malešic je
znovu objevit, prozkoumat a ukázat cenné prvky území (prvky
městské, vesnické a přírodní), které nezaměnitelným způsobem
utvářely historii a tvář Malešic jako samostatné obce a později
městské části Prahy.
Naučná stezka Malešice (viz. mapa) provede zájemce skrze
současné i historické Malešice.
Velkým potenciálem je napojení naučné stezky na naučnou stezku
Prahy 9, která v současné době končí v areálu Botanické zahrady
(Jiráskovy vily / Malešického zámečku).

Zajímavá místa Malešic:

3. Referenční NS: Reference NS Praha 9:

Reference - NS Vinoř:

Zastávka NS:
(příklad z realizované
NS Vinoř)
Plánek a fotografie z
Naučné stezky Prahy 9, která je
ukončena v areálu Botanické
zahrady (Jiráskovy vily) - tedy v
místě kde by bylo možné obě stezky
propojit!!

4. Mapa naučné stezky
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Legenda:
Zastávka NS
Zajímavost (stavba, památka, umělecké dílo, atd.)
Místo nedokončené a zbourané stavby kaple Sv. Josefa

Zastávka č.1:
u budovy České pošty (BUS)

Zastávka č.2:
u zdi Malešického parku

Zastávka č.3:
na kopci v Malešickém parku

Témata:

Témata:

Témata:

- historie oblasti Malešic
- plánek stezky na současné mapě
- plánek stezky na historické mapě
- odkaz na průvodce stezkou s mapou,
zábavným kvízem pro děti s možností
získat v soutěži drobnou odměnu

- Malešický park (”Malešická zeď “)
historie a současnost
- mapa současného parku
- dobrovolnická práce pro přírodu
a životní prostředí (ptačí budky, akce
Clean Up the World, Piktogramy)

- městská příroda - flóra
- historie sídliště Malešice
- panoramatické informační tabule
(výhledy na části Prahy a okolí)

Průvodce:
Průvodce bude k vyzvednutí u zast.č.1
ve výdejním stojanu a dále např. v
areálu Hotelu Hector (na trase NS).

Atrakce:
- hledání rozdílů

Poznámka:
Na všech zastávkách NS bude umístěn
TAGG (kód pro stažení informací z
internetu).

Poznámka:
Na všech zastávkách bude umístěna
kontrolní otázka s několika možnostmi
odpovědí (pouze jedna bude správnou
odpovědí).

Atrakce:
- skákací panák

Zastávka č.4:
na okraji lesa

Zastávka č.5:
v Malešickém lese

Zastávka č.6:
u výklenkové kapličky

Témata:

Témata:

Témata:

- městská příroda - tvorba krajiny
a fauna
- zaniklá pískovna
- zaniklá cesta / starý patník
(porovnání současných a historických
ortofotomap)
- možnost herních prvků v lese
- lavičky k posezení

- nedokončený kostel Sv. Josefa
(3D model - vizualizace)
- areál Domova důchodců
(sochařská výzdoba areálu, altánek ..)
- téma městské zeleně - lesy v Praze
(kolik jich je a kdo o ně pečuje)
- lavičky k posezení

- kostelík / modlitebna
- kaplička (výklenková kaple)
- “Tzv. Kolonka”, souvislá unifikovaná
výstavba RD ...
- živá zahrada - “hmyzí hotel”
(směrovka k zahradě kde bude
umístěn)

Atrakce:
- dřevěné palisádové bludiště

Atrakce:
- průhled na kapličku přes plexisklo
s původním stavem kapličky
(fotografie, kresba)

Atrakce:
- kvíz - 3 různé ptačí budky
- šablona zajíce bez obličeje pro
možnost focení dětí

Zastávka č.7:
Strnadova ulice

Zastávka č.8:
Malešické náměstí

Zastávka č.9:
Počernická ulice (BUS)

Témata:

Témata:

Témata:

- železniční viadukt a železnice
- vilky a “modlitebna”
- Botanická zahrada (Jiráskova vila)
tzv. “Zámeček” - plánek a podrobnosti
- vyhlídka na areál Botanické zahrady
- odbočka k Botanické zahradě
a možné napojení na NS Prahy 9
- směrovka k NS Prahy 9 a značení

- historie obce Malešice
- Malešický zámek
- Kaplička Sv. Václava
- Malešická tvrz
- Univerzitní statek (názvy ulic)
- stará pošta, kovárna

- historie sídliště Malešice 2
- tématika spalovny a likvidace odpadů
- Káranský vodovod
- kompostárna
- partnerské obce Malešice
- budoucnost, plány, vize pro oblast
Malešic

Atrakce:
- kovový hlavolam srdce

Atrakce:
- poznávání slohů historické
architektury

Atrakce:
- Poznávání stromů
- Informace o slosování kvízu

