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3 Vzdělávací kampaň

DEN ZEMĚ

3 Den v pohybu

4 Vzdělávání hrou

6 Exkurze do Chaber

7 Orientační běh
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Vážení obyvatelé a návštěvníci Troje, pro pohodu
a rekreaci všech jsme při jarním úklidu vyčistili
okolí vltavského břehu od kanálu k trojskému
mlýnu a také v Podhoří. Dovolte mi požádat
všechny návštěvníky Troje o vstřícnost – jezděte
k nám s radostí, přednostně pražskou integrovanou dopravou. Pokud jedete autem, využívejte
vyhrazená parkoviště! Nacházíte se v Přírodním
parku Drahaň – Troja a vaše bezohlednost při divokém parkování v zeleni omezuje ty slušné z vás
a ničí trojskou přírodu!

■ Odeslány připomínky k zadání UP Prahy, úplné znění na www.mctroja.cz
■ Proběhlo jednání na ODO P7 k dopravě
v Troji, platí připravovaná výluka tramvaje od 29. června do 30. listopadu. Usilujeme o zavedení náhradní dopravy.
■ s ředitelem Odboru městského investora jsme jednali o budově ZZS HMP a pokračování staveb technické vybavenosti
Troja.
■ ve spolupráci s ředitelem MP Mgr. Liš-

kou operativně zajišťujeme výkon služby
strážníků Městské policie v Troji
■ Uzavíráme nájemní smlouvy na dosud
nepronajmuté pozemky ve správě MČ
Praha-Troja
■ Podepsali jsme smlouvy s příjemci našich grantů na rok 2013
■ diskuzní forum na Trojském gymnáziu
prokázalo nutnou spolupráci jednotlivých trojských organizací při interpretaci, vzdělávání a péči o kulturní a přírodní hodnoty trojské krajiny.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Všechny výhrady k aktuálním problémům v dopravě prosím okamžitě předávejte
panu Novotnému nebo starostovi. Srdečně Vás zvu na společné „Cesty Trojou“ i další
akce, které naleznete v květnovém díle Trojského kalendáře.
Tomáš Drdácký, starosta

ZE ZÁPISU Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-TROJA
KONANÉHO 9. 4. 2013
Bod č. 2 – Připomínky k návrhu zadání Územního plánu hlavního
města Prahy (Metropolitní plán)
Pan starosta zastupitelům podrobně vysvětluje problematiku
Metropolitního plánu (ÚP). Původní koncept ÚP se projednával
až do minulého června, kdy Zastupitelstvo HMP ukončilo pořizování. Přípravy nového ÚP budou probíhat obdobným procesem.
Nyní je fáze projednávání zadání. Zadání bude schváleno v květnu.
Na základě zadání začne ÚRM zpracovávat návrh, tedy vlastní dokument. Zpracován bude do konce tohoto roku, následně proběhne veřejné projednání. Byli jsme požádáni o úvahu, jak by Troja
měla vypadat – představa o MČ – do konce srpna. Území budou
v novém územním plánu rozdělena do 4 typů lokalit – krajinná,
obytná, rekreační a produkční. Měřítko ještě bude projednáváno,
ale Troja bude pravděpodobně pouze jednou, možná dvěma lokalitami – nový ÚP tedy nebude tak detailní, jako ten původní,
nebudou v něm řešeny jednotlivé parcely, nýbrž celá území dle
převládajícího charakteru. Do srpna musí proběhnout intenzivní
práce v rámci komisí.
Požádáme o uspořádání školení nebo semináře pro veřejnost
na téma, co má a nemá smysl připomínkovat. Otázkou zůstává příprava dotazníkového šetření, názory zůstávají obdobné jako při
minulém šetření. Proběhnou také debaty, kulaté stoly a pracovní
setkání k jednotlivým částem Troje. V připomínkách můžeme jít
do detailů, ale nakonec musí padnout konečný názor na charakter
Troje. Připomínky budou zpracovány ve smyslu „Zde je rezidenční
vilová čtvrť, nechceme bytové domy a požadujeme, aby to bylo
v ÚP zohledněno“. Podrobnější bude regulační plán, zatím ale nebylo řečeno, pro která území bude zpracován – bude jich ale co
nejméně.
Nový přístup města k územnímu plánování vítáme – poprvé se
hovoří také o ochraně hodnot, krajiny, charakteru částí města…
Pan starosta by rád podtrhnul význam tvorby metropolitního plánu se samosprávou městských částí, což v návrhu není zmíněno.
Je zde také mnoho terminologických nejasností. Infrastruktura je
chápána jako servis, nikoliv jako element určující podobu města.
Poprvé se zde mluví o veřejných prostranstvích. To se bude týkat
našich připomínek k návrhu. Máme krajinářskou studii, je potřeba
se také intenzivněji zabývat studií dopravní situace. Pan starosta
dále cituje některé důležité body z Návrhu zadání a vysvětluje různé typy charakteru a dělení území.
Pan starosta dává slovo přítomné občance Troje. Dodává jen,
že její občanské sdružení je o krok před námi a její připomínky
doručené na ÚMČ spadají do období konce června, kdy pravděpodobně proběhne veřejná schůze. Předsedkyně OS velmi děkuje
p. starostovi za vysvětlení celého Návrhu zadání a harmonogramu.
163 KVĚTEN 2013

Své připomínky by ráda nechala na pozdější dobu. Byla by ráda,
kdyby byly veškeré obdržené připomínky veřejně k dispozici k nahlédnutí. Pan starosta se zmiňuje také o připomínkách obdržených
od dalšího trojského občana. Tyto připomínky ovšem v tuto chvíli
nejsou relevantní vůči fázi zadání UP. Pan starosta opět zdůrazňuje, že v návrhu zadání chybí fakt, že Praha se skládá z jednotlivých
částí a původních historických obcí.
Veřejnost se může vyjádřit do 18. dubna, naše připomínky
budou rozeslány také občanským sdružením. Některé informace budou zveřejněny v časopisu Troja, kompletní materiály pak
na webových stránkách MČ.
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy, předložený návrh zadání a obsah připomínek. ZMČ pověřuje starostu
a zástupce starosty dopracováním připomínek k návrhu zadání
Územního plánu hlavního města Prahy a odesláním připomínek
Odboru územního plánu MHMP do 11. dubna 2013. ZMČ dále
pověřuje starostu informovat Fórum občanských sdružení a veřejnost o odeslaných připomínkách Městské části Praha-Troja.
usnesení č. 77 schváleno 9 hlasy
Bod č. 4 – Informace starosty
■ 13. dubna – jarní úklid okolí řeky u plavebního kanálu
a v Podhoří,
■ aktuální počet strážníků Městské Policie v Troji v roce 2013,
■ pro Troju je momentálně k dispozici pouze 1 strážník
(4 dny tu je, další 4 dny zde není nikdo)
■ Každý měsíc je potřeba informovat Městskou Policii
o připravovaných akcích – zajistí přítomnost strážníků
■ zpráva o zahraniční pracovní cestě
■ Na pozvání odborných poradních organizací UNESCO
(IUCN, ICOMOS, ICCROM) se starosta zúčastnil semináře
ve Švýcarsku na téma Management plánů a památek
UNESCO. Veškeré cestovní náklady byly hrazeny organizátory
■ cesta Pod Palírkou
■ jednání proběhne ve středu 10. dubna, byli pozváni všichni
majitelé pozemků
■ Ing. Kořenský po rozhovoru s majiteli přilehlých pozemků
předkládá návrh o rozšíření cesty parc. č. 1480/3. Cesta by
obsluhovala 3 pozemky a byla by prodloužena až ke kapli.
■ proběhlo setkání s firmou Kasten, domluveny opravy u vchodu
na úřad do května, fasáda do srpna.
Úplné znění zápisu na www.mctroja.cz .
Ing. arch. T. Drdácký, starosta
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SPOLEČNÉ PROCHÁZKY TROJOU
starosta městské části Praha-Troja, Tomáš Drdácký srdečně zve širokou trojskou veřejnost na společné procházky Trojou. Jejich smyslem je společná revize stavu trojských lokalit, které jsou z hlediska
využívání nestabilizované, často neudržované, či trpí problémy,
které budou na místě diskutovány. Tyto CESTY TROJOU nám pomohou určit požadovaný charakter jednotlivých trojských lokalit
pro METROPOLITNÍ PLÁN a zároveň projednat konkrétní úkoly,
které je třeba okamžitě řešit a začlenit do STRATEGIE TROJE.
Procházky se konají vždy v pondělí v 17.00 hodin na určených místech:
6. května: sraz u zastávky tramvaje Trojská, trasa: povodňový val,
pozemky pod bývalou pomologickou zahradou, prostor u řeky
k lávce, Trojský kůň;
13. května: sraz na křižovatce
Trojská, Pod Lisem (u tramvaje), trasa: pěšin kolem Břežanky, Vackův sad, Pod Havránkou
(Třešňovka), pěšinou v Lisu zpět
do ulice Nad Kazankou, restaurace Sokolovna;
20. května: sraz Na Kovárně, trasa: Pod Havránkou, pustá vinice,
Velká skála, Haltýř, Vinice Sv. Kláry, viniční dům;
27. května: sraz u usedlosti Salab-

ka, trasa: úvozová cesta, Pazderka, Salabka, Pod Salabkou, Trojská, restaurace Altán;
3. června: sraz na konečné 112,
236 v Podhoří, trasa: Pod Palírkou, Parilka, K Bohnicím, vinice
Salabka;
10. června: sraz na konečné 112,
236 v Podhoří, trasa: k vinným
sklepům Podhoří, Farka, černou
roklí zpět, stezkou kolem řeky,
Koloniál.
Na viděnou při společných
cestách Trojou!
Blíže k jednotlivým procházkám na drdacky@mctroja.cz.
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VE ČTVRTEK 23. 5. 2013
OD 17 HODIN
na zahradě MŠ a ÚMČ
Výrobky můžete přinést do 16.30 hod.
Kategorie: ■ sladké pečené ■ sladké nepečené
■ slané pečené ■ slané nepečené
■ kynutá buchta klasik
■ vína domácí výroby
■ destiláty a likéry, min. množství 0,7 l
Sousedská ochutnávka. Dobroty přinesené
mimo soutěž jsou velmi vítány! Pro děti bude
připraven program ve spolupráci s TJ Sokol
Troja. Od 19 hodin živá hudba

TROJSKÝ DEN
V SOBOTU 15. 6. 2013
10 –18 hodin
NA LOUCE U ŘEKY

14. ročník pekařské soutěže

TROJSKÁ
BUCHTA

STAROSTA
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

pestrý sportovní
a kulturní program
pro všechny

ÚŘAD MČ INFORMUJE

TESTY TROJSKÉ LÁVKY

Trojská lávka bude v letošním roce procházet pravidelnými testy.
Z těchto důvodů bude jednou za čtvrtletí zcela uzavřena, a to vždy
druhé nebo třetí pondělí v měsíci a to na pouhé tři hodiny.
„Konkrétní termín určíme na základě aktuálních klimatických
a provozních podmínek.“ sdělil mluvčí Technické správy komunikací hl. m. Prahy Bc. Tomáš Mrázek.
Termíny uzavření lávky:
pondělí 13. 5. 2013 od 10 do 13 h. nebo pondělí 20. 5. 2013 od 10 do 13 h.
pondělí 12. 8. 2013 od 10 do 13 h. nebo pondělí 19. 8. 2013 od 10 do 13 h.
pondělí 11. 11. 2013 od 10 do 13 h. nebo pondělí 18. 11. 2013 od 10 do 13 h.
Visutá lávka pro pěší o celkové délce 260 m a šířce chodníku 3 metry oslaví
v příštím roce třicet let.
Další informace: Bc. Tomáš Mrázek, Tel.: 602 767 808, 257 015 527, e-mail:
tomas.mrazek@tsk-praha.cz
Na základě tiskové zprávy
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ŽIVOT V TROJI

VZDĚLÁVÁNÍ V TROJSKÉ KOTLINĚ
Evropská úmluva o krajině – krajina je část území… tak, jak je
vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních nebo lidských faktorů.
Nejen o této definici, kterou locvična Čechovy školy. Na úvod
v rámci zmíněné úmluvy pode- byl promítnut snímek z dílpsaly členské státy Rady Evropy ny Trojského gymnázia, který
ve Florencii v roce 2000, se živě vznikal v rámci projektu Trojské
debatovalo na I. diskuzním fóru trumfy pražským školám (ve spos tematikou „Vzdělávání v Troj- lupráci s BZ a ZOO Praha) –
ské kotlině“. Akci pátečního „Okružní procházka Trojou“.
večera 19. dubna iniciovali spo- Oba protagonisté akce předstalečně starosta MČ Praha-Troja vili v následné prezentaci, jakou
pan Ing. arch. Tomáš Drdácký podobu má dosavadní vzděa ředitel Trojského gymnázia lávání na území MČ Troja (je
Mgr. Radim Jendřejas. Od 18. k dispozici na www.mctroja.cz
hodiny byla připravena malá tě- a www.trojskegymnazium.cz).

V sobotu 13. 4. se díky dobrovolníkům uklízelo na dvou místech najednou – na břehu řeky
v Podhoří a na louce u lávky.
Všem účastníkům jarní brigády
děkujeme za ochotu udržovat
obec čistou.

FILMOVÁ (PŮL)NOC 2013
V pátek 19. dubna v podvečerních a večerních hodinách proběhla již šestá Filmová (půl)noc v prostorách
Trojského gymnázia. Na třech místech – v aule, v učebně kvarty a sekundy – bylo promítáno celkem devět
filmů. Kromě tradičního komediálního a hororového
žánru byla letos zařazena novinka. Třetí filmovou sekci vybrali studenti gymnázia a Euroškoly sami – v rámci ankety, v níž hlasovali až do 10. 4. 2013. Z jedenácti
nabídek zvítězily nakonec filmy: „Nespoutaný Django“
(western Q. Tarantina), „Project X“ (komediální film
N. Nourizadeh) a „Hobit – Neočekávaná cesta“ režiséra P. Jacksona. Akce začala přesně v 19.00 hodin, pro
všechny účastníky byl připraven drobný suvenýr, popcorn a další malé občerstvení.
Vše proběhlo velmi hladce, ke spokojenosti účastníků i organizátorů. V průběhu večera se na filmových
projekcích vystřídalo zhruba šedesát účastníků, kromě
studentů Trojského gymnázia a Euroškoly dorazili i někteří bývalí žáci a kamarádi. Dobrý zážitek nezhatil ani
vytrvalý déšť, který provázel téměř celou letošní „Filmovku“. Tak na viděnou zase za rok!
Za organizátory Martin Bednář, 6 alfa

Diskuzní fórum bylo rozděleno do dvou hlavních bloků:
I. „Celoživotní vzdělávání“, ve kterém vystoupili tři panelisté:
Mgr. Kateřina Tůmová (ZŠ Trojská), Mgr. Ivana Motýlová (Trojské
gymnázium) a PhDr. Bohumil Kudera (NQS), moderátor R. Jendřejas
II. „Venkovní vzdělávací aktivity“ s panelisty PhDr. Evou Vítovou
(BZ Praha), Ing. Petrou Caltovou (Zoo Praha), Janem Zobalem
(Sokol Troja), Štěpánem Špoulou (krajinářem) a moderátorem
T. Drdáckým. ■ Jednotlivé bloky byly doplněny dokumentárními
filmy „Vítejte v Japonské zahradě“ a „Slavnosti pravého a levého břehu“.
Setkání bylo ukončeno krátce po 21. hodině. ■ V rámci fóra zazněla řada zajímavých podnětů a názorů. Další upevnění spolupráce základní školy a gymnázia je vítané, nabízí se participace na letním táboře organizovaném oddílem Stopa, zelenou určitě dostane
spojené vystoupení žáků obou škol v rámci Zpívání u vánočního
stromu s následným předvánočním rozjímáním v aule gymnázia.
Oboustranná účast na zajímavých projektech je již dnes samozřejmostí, upevňují se rovněž prvky Partnerské smlouvy mezi MČ
Praha-Troja a Trojským gymnáziem, díky níž získávají žáci ZŠ možnost studovat na Trojském gymnáziu za zvýhodněných finančních
podmínek. S příchodem Euroškoly Praha se rozšířily možnosti dalšího vzdělávání, především dvouletého dálkového studia v oboru
64-41-L/51 Podnikání. Klub Trojské historie je ideálním místem
pro získání „pamětníků“, kteří přijdou rádi besedovat do obou
škol – tahle, ale i řada dalších nabídek přichází od Nadace Quido
Schwanka.
Velmi sofistikovaný a propracovaný vzdělávací systém mají obě
pražské zahrady – botanická i zoologická. Programy dobře zapadají do kontextu místní regionální politiky a mohou být ideální součástí komplexního vyžití na území Troje – a to jak pro žáky a studenty škol, tak pro další návštěvníky. Sokol Troja přichází právě
s konkrétní nabídkou, jak toho docílit. Náš vzácný přírodní sídelní
útvar potřebuje pro své zachování kvalitní osvětu. Ta začíná u těch
nejmenších, v Troji sídlí kromě MŠ Nad Kazankou dvě malé školky
jiných zřizovatelů – lesní školka Tři údolí a školička Maata. Odsud
je již jen krok do dalších škol – základní, gymnázia a střední. Zde
se nabízí možnost pro zavedení nových programů s ekologickým
podtextem, shodli se panelisté II. bloku.
Hlavní cíl diskuzního fóra – otevření možností nové, těsnější
spolupráce v oblasti vzdělávání v Praze-Troji – byl bezesporu naplněn. Zástupci jednotlivých institucí se dohodli na volném pokračování, předpokládá se podzimní termín.
Mgr. Radim Jendřejas
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INFORMAČNÍ MATERIÁLY MČ

HIP-HOP
Šestý ročník
festivalu Free Fest Troja
přinese nové kapely
spojující jazz a hip hop
(tisková zpráva, 15. 4. 2013, Praha)

11. 5. 2013

Jedna z prvních open-air akcí sezóny, festival Free Fest Troja si
pro svůj šestý ročník připravil několik premiérových vystoupení –
představí se kapely a projekty, které ve svém žánru spojují jazz,
hip hop a soul.
Díky své neobvyklé dramaturgii se kulturní akce, která letos
opět připadá na druhou květnovou sobotu, stala zajímavým
místem střetávání nejen lidí nejrůznějšího věku a zaměření, ale především kapel, ve své produkci mísící neobvyklým
způsobem styly a žánry. A letošní ročník nebude jiný.
V sobotu 11. května se v areálu Loděnice Troja představí
kapela Sixin – známý r’n‘b projekt s lehce exotickým nádechem a světovým zvukem, svobodně proplouvající mezi styly
jako je soul, reggaeton nebo hip-hop. Kapele vévodí r‘n‘b
zpěváci Dannie a Obey, které charakterizuje vysoce vyhraněný styl oblékání, energický projev, perfektní angličtina
a barva hlasu, která přesahuje hranice ČR.
Diváci budou mít v rámci Free Festu Troja jedinečnou možnost vidět dvě premiérová vystoupení.
Prvním z nich je nový sólový projekt Jena Hovorky –
frontmana a spoluzakladatele bývalé hiphopové živé kapely
Private Collective – JeN Hovorka & His JazzHop Ensemble.
Toto uskupení tvoří Oliver Lipenský (bicí), Matěj Havlíček
(basa), Roman Černý (keys), Sisa Fehérová (vocals) a JeN
Hovorka (MCing, mouth-drum). JeN Hovorka připravuje
na podzim 2013 vydání svého sólového alba, z nehož zazní
některé skladby právě při vystoupení na Free Festu Troja.
Groovy, mezi-žánrová koketerie plná improvizace, která vychází zejména z hip-hopu a jazzu – to je nový projekt, premiéra kterého bude právě na šestém ročníku tohoto festivalu.
Jako headline vystoupí mezinárodní hip-hop soulový projekt s názvem Soul Resolution. který v Česku můžete uslyšet
díky vynikajícímu českému pianistovi Vítkovi Křišťanovi.
Ten se se svými spoluhráči setkal v době svého studia na hudební univerzitě v dánském Odense.
Frontman kapely, norský zpěvák Simon, je rozený showman
a pro pódium je jako stvořený. Jeho sametový hlas dokáže
pohladit, ale když rapuje, i pořádně vyhecovat. Hudební
vzdělání všech členů a jejich dosavadní spolupráce a zkušenosti zejména na poli jazzové hudby slibují kvalitní hudební
zážitek, který navíc roztancuje i ty nejchladnější.
Potřebné odkazy: Oficiální stránky festivalu: www.freefesttroja.cz. Oficiální FB profil festivalu: http://www.facebook.com/
freefesttroja Promo video kapely Soul Resolution:
http://www.youtube.com/watch?v=b_FvsFxH8lY
Stránky kapely Sixin: http://bandzone.cz/sixin
Bližší informace o akci, zprostředkování rozhovorů s vystupujícími: Jazz et cetera, o. s. – Ivana Hrušková,
ivana.jazzbooking@gmail.com, tel.: +420 732 673 805
Rocky Production – Veronika Vlachová,
veronika.vlachova@rocky.cz, tel.: +420 775 977 866

Městská část Troja připravuje nové informační materiály o Troji.
Rádi bychom, aby tyto materiály posloužily především tuzemským
i zahraničním turistům a návštěvníkům. Hodláme zde uvést informace o službách, dopravě, institucích, ubytovacích kapacitách, restauracích a možnostech občerstvení, o kulturních, sportovních,
vzdělávacích a dalších zařízeních. Tyto materiály budou vícejazyčné, a to v české, anglické, německé a ruské verzi. Protože příprava, grafické zpracování, překlady, tisk atd. budou finančně dosti náročné,
bude uvedení vašich kontaktů a informací zpoplatněno jednorázovou částkou 400 až 1000 Kč podle rozsahu údajů. Je třeba udat:
Jméno/název …, zaměření/činnost …, adresu …, kontaktní údaje
… – příp. otevírací dobu a další potřebná upřesnění.
Žádáme proto všechny organizace, obyvatele a rezidenty, kteří
mají zájem o takovouto formu reklamy – uvedení svého jména nebo
firmy dle zaměření své činnosti do některé ze shora uvedených oblastí, aby nejpozději do 30. června dodali příslušné údaje na Úřad
MČ Praha-Troja, Trojská 96/230, 171 00 Praha-Troja, Ing. O. Stavovčíkové, nebo zaslali na e-mailovou adresu: stavsi@seznam.cz.
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FILMOVÉ LÉTO
V TROJI 2013
Galerie u Trojského koně
Každý čtvrtek po setmění
23. 5. zahájení
20.30 Řeka J. Rovenský 1933, ČB 87’
30. 5. host
21.00 Baron Prášil K. Zeman, 1961 B 80’
Za podpory: MČ Praha-Troja, Cyklo Hobby
organizuje Kulturní Centrum Meandr o.s.,
Osadní 26, 170 00 Praha 7

Program: www.utrojskehokone.cz

OD SOUSEDŮ

SLAVNOST KVĚTŮ
V LYSOLAJÍCH
V SOBOTU 18. 5. 2013 OD 14 HODIN
v přírodní památce Housle
Bohatý program pro každého!
Pro potěšení těla i ducha, přijďte se pobavit a odpočívat!
Vystoupí tradiční i netradiční účinkující!
■ Vystoupení dětí ze školky a školy
■ Blue Moon Band
■ Docenti
■ Ondřej Hejma s kapelou Žlutý pes
■ OOZ
■ Hasičská střelnice s doprovodným programem
■ Výtvarná dílna MC Liška ■ skákací hrad ■ Racepainting
■ surfování ve vlnách (simulátor) ■ poníci
Bohatá tombola
Občerstvení všeho druhu zajištěno.
Všichni jsou srdečně zváni.
Doprava: „přes řeku“ a autobusy č. 160, 335, 359
(ze zastávky V Podbabě) do zastávky Lysolaje
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6
Osecká
Spořická

Krakov

INTEGROVANOU DOPRAVOU

Foto © J. Kavan jr.

Foto © J. Kavan jr.

ŽIVOT V TROJI

Vážení čtenáři, plynulá návaznost linek 236 a 202 přiblížila
JEDINY PRAŽSKY MENHIR na dosah. Tisíciletý buližníkový monolit, nazývaný „kamenný slouha“, najdete v Ládevské ulici u čp. 542 v Dolních Chabrech.
Tajemná památka opředená
řadou pověstí (nesmí se např.
přemisťovat), prý při dotyku nabíjí… vyzkoušejte na místě.
Bus č. 236 /směr Zámky/
odjíždí od zoo denně každou
celou hodinu a 28 minut (od 8
do 22 h). Ve stanici Krakov přestoupíte na bus č. 202 (jede
během dvou minut) a pokračujete do stanice Osecká nebo
Spořická (viz mapa).
V Dolních Chabrech lze navštívit i románský, veřejnosti

běžně nepřístupný, kostel Stětí sv.
Jana Křtitele se vzácnými nástěnnými malbami ze 13. století. Otevřen je každou první sobotu v měsíci 13–17 h (4. V., 1. VI., 6. VII.,
3. VIII. 2013) nebo během Noci kostelů (24. V.) a stojí za pozornost.
Z Dolních Chaber se můžete
vrátit i autobusem 162 (Kobylisy
– metro C) nebo Drahaňským
údolím k Vltavě, odkud ze stanice
Zámky odjíždí linka 236.
S použitím údajů z měsíčníku
Osmička IV/2013 s.p.a.

OTVÍRÁNÍ
STUDÁNEK

HISTORICKÁ SPOLEČNOST
ŽIVOT V TROJI

1957 – holičství pana Kratochvíla u vchodu
do zahrady Trojského zámku v ulici Pod Havránkou. Tento vchod sloužil návštěvníkům
Zoologické zahrady, kteří šli do Troje přes
Stromovku a Trojský přívoz.
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V

V DUBNU

e čtvrtek 11. dubna se v podvečer sešli
příznivci KTH v klubovně Domu spokojeného stáří v Troji. Měli možnost seznámit se s maketou připravované publikace „Legendy a morytáty z Troje a Podhoří II“, která obsahuje vyprávění i některých přítomných. Publikaci k vydání připravuje Nadace Quido Schwanka
Troja – město v zeleni. Objevily se rovněž další vzácné fotografie z Troje a Podhoří, které si měli možnost přítomní
prohlédnout. Další květnová schůzka
KTH se bude konat ve čtvrtek 16. května od 17 hodin v Domě spokojeného
bok
stáří.

Inzerce

Prodám koťata Ragdoll,
čistokrevná, bez průkazu původu, jen
do spolehlivých rukou milovníků koček.
Koťata mají modré oči a světlou srst
s tmavými znaky. Ragdoll má klidnou až
trpělivou povahu, miluje lidi a nemá ráda
samotu, proto majitele stále následuje.
Ochotně aportuje hračky a je velmi důvěřivá.
Vhodná jen do interiéru, kde spolehlivě
dodržuje hygienu.
K odběru květen – červen.
Informace na tel.: 602 313 222
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Galerie U lávky, MČ Praha-Troja ■ Nadace Quido Schwanka
Troja – město v zeleni Vás zvou na výstavu

MINIRETROSPEKTIVA MICHAL BRIX

A

RAZY

A OB
RESBY

K
utor narozený 1946, architekt a malíř vystavuje přehled – výběr z prací – kreseb
a obrazů za uplynulé cca půlstoletí. Kromě architektonické
tvorby se zabývá i výtvarnou
tvorbou a to téměř výhradně
s tématem architektury. Pra-

cuje s dnes opět aktuální realistickou výtvarnou technikou.
Tématem obrazů a kreseb
z poslední doby je architektura budoucnosti. Tedy realita
nereálného či nerealita. Vystavené exponáty mapují důležité
milníky etap výtvarného vývoje
autora. Jsou vystaveny i knižní
a časopisecké ilustrace.

Výstava je v Galerii u lávky, Povltavská 42/21 (bus 112, ze zastávky
Kovárna ulicí Pod Havránkou směrem k řece) otevřena v pátek
JK
13–17 h, v sobotu a neděli 10–18 h a potrvá do 23. 6. 2013.

PŘEČETLI JSME PRO VÁS
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16.–19. 5. SVĚT KNIHY PRAHA 2013
19. mezinárodní knižní veletrh a literární festival ■ Čestný host: Slovensko
Výstaviště Praha Holešovice ■ Otevírací doba: čtvrtek – sobota, 9.30–19.00 h,
neděle, 9.30–16.00 h ■ Vstupné: čtvrtek 16. května: 120 Kč jednodenní vstupné
(především pro odbornou veřejnost a tisk) pátek–sobota 17.–18. května: 100 Kč
jednodenní vstupné, 50 Kč děti a mládež 6–18 let, studenti, držitelé průkazu
ZTP, důchodci, 200 Kč rodinné vstupné – (2 platící dospělí, 1–2 děti do 15 let
zdarma) neděle 19. května: 50 Kč jednotné vstupné.
V středu 29. května od 17 hodin bude cestovatel
Ve
Ja
Jan Lipský v aule trojské školy popisovat své zážitk
ky z cesty z Tibetu přes Nepál do severní Indie. Jde
vvlastně o pokračování předchozí přednášky, ve které seznámil posluchače se svou cestou po Tibetu
a Číně. Opět je připraveno množství unikátních foto
bok
tografií z archivu Jana Lipského.

JJAN
AN LIPSKÝ V TROJSKÉ ŠKOLE
TJ SOKOL INFORMUJE
Konečně se oteplilo, takže doufáme, že nost. ■ Pravidelný turnaj ve stolním tenise
připravované akce nám nezkazí počasí. se konal v neděli 21. 4. 2013. ■ V neděli 26.
■ Družstvo odbíjené se účastní
5. se naše dívky zúčastní sletovou
soutěže AVL a letos se umístilo
skladbou „Nebe nad hlavou“ akce
na 2. místě amaterské volejbalové
„Sokolové pod Řípem“ v Roudligy. 12. 4. 2013 se zúčastnilo slavnici nad Labem. ■ Trojský oriennostního předávání cen na plese
ťák se bude konat ve středu 29. 5.
v Lucerně. ■ Dále se brzy během
viz pozvánka oddílu orientačníkvětna uskuteční tradiční cyklisho běhu. ■ Trojský den se bude
tický výlet na hrad Okoř, konání
konat 15. 6. na louce u vody. SoPříště o zájezdu
bude včas oznámeno. ■ 23. 5.
kolská všestrannost přípraví soudo Prachatic
se bude konat Trojská buchta,
těžní discipliny a bude se podílet
v programu bude zdobení perníčků a jiné hry na přípravách.
na louce pro děti – zajistí sokolská všestran- Těšíme se na účast všech příznivců sportování!
■ INFORMACE O PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ: stále rodiče dětí nevědí, že se platí kalendářní rok a NE školní. Na plakátku u tělocvičen a na Sokolovně je schválený ceník příspěvků
pro cvičence obou tělocvičen. Platí se členské a oddílové příspěvky. Je nutné při placení
předložit členský průkaz na nalepení členské známky a zapsání oddílových příspěvků. Příspěvky se měly zaplatit do konce dubna vedoucí cvičitelce nebo pokladní Ele Filipové.
Vyšší částky je možno platit na 2x. Členové se mohou zúčastnit i v ostatních hodinách. Kdo
chce si cvičení vyzkoušet bez členství, zaplatí poplatek za 1 hod. ve velké tělocvičně 100 Kč
a v malé 70 Kč. Platbu lze provést převodem na účet TJ: 12137071/0100, s předáním dokladu
o platbě se jménem a datumem narození = variabiní symbol – cvičiteli, k vydání členské známky.
Pozor! Chlapci, kteří chodí také na kopanou, platí pouze jednu členskou známku, ale
oddílové příspěvky zaplatí jak v tělocvičně tak oddílu kopané. Pokladní Ela FILIPOVÁ je
vždy v úterý a ve čtvrtek kolem 18 hod. v malé tělocvičně, takže je možnost zaplatit v této
Alžběta Filipová
době a ulehčit časově vedoucím cvičebních hodin.

Oddíl orientačního běhu
TJ SOKOL TROJA
za podpory Úřadu MČ Praha-Troja
a Botanické zahrady hl. m. Prahy
vás zve na

TROJSKÝ
ORIENŤÁK 2013
součást Žaket pražského poháru
žactva v OB

VE STŘEDU 29. 5. 2013,
prezentace v kempu Sokol Troja
15.45 – 17.30 h.
Připraveny budou tratě pro všechny
věkové i výkonnostní kategorie –
i pro začátečníky.
Pořadatelé se těší na vaši účast. Přijďte si to vyzkoušet – běh není povinný.
Předběžné přihlášky možno posílat
na e-mail: ota.kraus.ok@seznam.cz
Za oddíl OB Milan Paukert
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BZ PŘIPRAVILA
do 12. 5. Výstava tropických motýlů
skleník Fata Morgana út–ne: 9–19 h
4.–12. 5. Bonsaje v Japonské zahradě denně 9–19 h,
víkendový program: origami, Taiji, atp.
11. 5. Burza fialek v rámci setkání pěstitelů
specializované ZO Českého svazu
zahrádkářů – SAINTPAULIA 13–17 h.
12. 5.–22. 9. každou neděli Hudební procházky
hodinové koncerty vážné hudby
Ornamentální zahrada od 17 hodin.
17. 5.–2. 6. Hmatová indiánská výstava výstavní sál +
několik zastavení v zahradě, denně 9–19 h.
21. 5.–2. 6. Africké fialky a jejich příbuzní
Výstava ve spolupráci se SZO ČZS
představí celou řadu kultivarů i původních
druhů Saintpaulia a zajímavé kultivary
Streptocarpus. Prodej lístků, malých rostlin
a poradna pro pěstitele ve vstupní hale
skleníku FM út–ne: 9–19 h.
24. 5. Noc kostelů – program v kapli sv. Kláry
a na vinici 19–24 h. zajímavá soutěž pro
děti i dospělé. Vinotéka na vinici otevřena.
Kaple sv. Kláry:
19 h Čtyři svíce – divadelní představeníčko
19.30 h Kryštof Sýkora a jeho hosté koncert
22.30 h Liturgická čtení a modlitby
Terasa pod kaplí sv. Kláry:
21.30 h Historická přednáška o kapli

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně, v květnu 9.00–18.00 h.
1. 5. První máj, lásky čas neboli podoby „lásky“
v živočišné říši
5. 5. Vítání ptačího zpěvu Komentovaná
procházka za volně žijícími ptáky v areálu
Zoo Praha
8. 5. MayDay Děti ZŠ představují své projekty
na podporu ochranářských aktivit
Zoo Praha
11. 5. Zooškola pro dospělé Bojíte se
pavouků či hadů a chcete této fobii
čelit? Nutno se předem objednat
na zooskola@zoopraha.cz
12. 5. Mezinárodní den rodiny Zkuste zda by vaše
rodina obstála stejně, jako zvířecí smečka!
19. 5. Mezinárodní den biodiverzity aneb
rozmanitost života na Zemi prostřednictvím
pražské zoo
12., 19., 26. 5. Hudební procházky Minikoncerty vážné
hudby u Gočárových domů od 13 hodin.
Každý květnový víkend a o svátcích
Komentovaná krmení na 20 místech zoo
Změna programu vyhrazena.
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TIP NA VÝLET

Milí turisté a čtenáři, zvu vás na výlet do krásného města Kadaň a na procházku po Nábřeží Maxipsa Fíka. Na vysvětlenou, kde se vzal Fík v Kadani,
uvádím informace z www.kadan.cz: „V blízké, dnes již buldozery se zemí
srovnané obci Ahníkov se narodil Rudolf Čechura, autor scénáře k pohádkové postavičce přerostlého mluvícího inteligentního psa Maxipsa
Fíka. V Kadani rovněž žil a účinkoval herec Josef Dvořák, který Fíka namluvil. Maxipsa Fíka nakreslil Jiří Šalamoun a hudbu složil Petr Skoumal.“

ZA MAXIPSEM FÍKEM DO KADANĚ
Motoristé to budou mít snadné, parkovat se dá i na náměstí. Ostatní přijedou sobotním autobusem z Prahy – Florence (směr Jáchymov, odjezd 8:00 hod., příjezd
9:48) a můžou se vydat kousek od nádraží po červené značce (směr Údolní nádrž
– zdymadla) podél hradeb a Ohře ulicí Říční, Lázeňskou až na Nábřeží Maxipsa
Fíka. Cesta vede po krásně upraveném nábřeží kolem novostavby hotelu Split,
kde se můžete občerstvit a kolem vtipných „cvičítek“. Na konci stezky u zdymadel
je unikátní lávka od architekta Víta Brandy, která umožňuje zejména cyklistům
překonat výškový rozdíl na malé vodní přehradě. Lávka je z ocelového průhledného pozinkovaného roštu, přilepená ke strmé skále, kterou kopíruje, takže není
rovná, ale vlní se. Má délku 83 metrů. Vít Branda za tuto lávku získal v roce 2010
Grand Prix architektů v kategorii Krajinářská architektura a zahradní tvorba.
Dále můžete pokračovat po žluté do kopce kolem Františkánského kláštera
a zdatnější až k rozhledně na Svatém vrchu (dalších 2,5 km) nebo se u kláštera
vydat Švermovou ulicí zpět do centra města a Mikulovickou branou přijít na pěkné náměstí. Na jeho východní straně si projděte Katovu uličku – nejužší v ČR
(délka 51 metrů, šířka v nejužším bodě 66,1 cm). Spojuje Staré město se Špitálským předměstím, vznikla společně s tzv. Katovou brankou na počátku 14. století
a sloužila jako odpadní stoka přebytečné vody na hlavním náměstí. Při obraně
města pak byla rychlou spojnicí mezi městem a hradebním parkánem. Podle legendy byla v uličce zazděna rouhavá jeptiška, která tu o půlnoci straší spolu s posledním
kadaňským katem. Projděte si hradby, Kadaňský hrad, barbakán, Žateckou bránu,
ale pozor – zpátky na Florenc jede autobus jen ve 14:28 hod.!
text i foto Renata Zajícová
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