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8 Kaktusy, sukulenty

OD 29. ČERVNA 2013 TROJA BEZ TRAMVAJE
Foto © B. Kudera

Free Fest se vydařil
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2
Z DENÍKU STAROSTY

Návštěva lesní školky
3 údolí během třetí procházky

■ Metropolitní plán – nyní probíhají procházky po Troji, cíleně se jedná o místa mimo hlavní trasy – trojské hraniční
zóny, o kterých se bude jednat v rámci
podnětů k Metropolitnímu plánu.
■ 17. června od 18:00 hodin se uskuteční
tradiční Setkání se starostou a zastupiteli v restauraci Sokol Troja, kde budou
výsledky procházek představeny a občané budou moci diskutovat o budoucím
plánování Prahy-Troje.
■ Připravujeme naši žádost o členství ve
FEDENATUR – Evropská asociace FEDENATUR sdružuje regionální a místní
subjekty, které řídí přírodní a rurální
oblasti v příměstských a městských oblastech. FEDENATUR byl založen v roce
1997, s cílem podpory výměny expertních znalostí a zkušeností mezi členy

Z JEDNÁNÍ KOMISE
PRO OBECNÍ MAJETEK

reprezentujícími podobné lokality.
V dnešní době FEDENATUR spojuje 28
přírodních a příměstských parků z pěti
členských států EU.
■ Jednání s Diplomatickým servisem o černých skládkách na pozemku 399/1 –
koncem května byly odstraněny; dále
jednáme o pronajmutí části pozemku
za určitých podmínek, část u tramvaje
a část na druhém konci za Sokolem –
tuto část by mohly využívat např. školy
a Sokol jako volnou herní louku.
■ S vydavatelstvím Foibos připravujeme výstavní panely o památkové zóně Rybáře.
■ 13. června se uskuteční místní šetření
k havarijnímu stavu Panského statku.

■ Připravujeme osazení laviček a informačních panelů podél cyklotrasy A2.
■ 21.–22. září se uskuteční také v Troji Cvičení PPO VODA 2013 – nácvik výstavby
mobilního protipovodňového hrazení
i celkové připravenosti a krizového řízení v případě povodně.
■ Děkuji všem, kteří přispěli do ankety k investičním akcím Na Kovárně a v Podhoří
– některé názory naleznete na straně 5.
■ V souvislosti s výlukou tramvají byla 28.
května domluvena náhradní autobusová
doprava a umístění dočasných zastávek.
■ Těším se s vámi na viděnou na Trojském
dni u řeky!
Ing. arch. Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

ZE ZÁPISU Z 23. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-TROJA
KONANÉHO DNE 21. 5. 2013
Bod č. 2 – Podání žádosti Městské části Praha-Troja o účast v asociaci FEDENATUR jako
pozorovatel a zahraniční cesta starosty MČ Ing. arch. Tomáše Drdáckého k obhajobě žádosti
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu k záměru Městské
části Praha-Troja předložit žádost o členství v asociaci FEDENATUR. V rámci mezinárodního projektu Periurban Parks, který trval dva roky, a městská část se ho také účastnila,
navštívili zástupci FEDENATUR také Troju. Díky našemu zájmu pak vytvořili novou kategorii členství. Kategorie vznikla ve smyslu sníženého členského poplatku (270 Euro/rok),
byli bychom v této kategorii jako první. Naše členství by bylo důležité pro argumentaci
v rámci města, např. při přípravách krajinných lokalit pro Metropolitní plán. Je nutné
poslat kandidaturu – soubor dokumentů. Následně by proběhla služební cesta pana starosty na Generální shromáždění FEDENATUR, kde by naši žádost o členství prezentoval
a obhajoval. P. starosta informuje, že další jednání budou probíhat až po schválení valnou
hromadou po naší prezentaci. Nic tedy nebude podepsáno, dokud se pan starosta nedozví další informace. Zastupitelé se shodují, že je potřeba získat další informace o členství
právě na služební cestě.
ZMČ schvaluje podání žádosti Městské části Praha-Troja o členství v evropské asociaci
FEDENATUR v kategorii „Observer“ a pověřuje starostu podáním žádosti a jejím následným obhájením 6. a 7. června 2013 v Athénách.
usnesení č. 79 schváleno 5 hlasy (2 zastupitelé jsou proti)
Ing. arch. T. Drdácký, starosta
Úplné znění zápisu na www.mctroja.cz

Komise pro obecní majetek se na svém jednání
16. května 2013 zabývala využitím uvolněných
prostor v Domě spokojeného stáří po odchodu
FOKUSu Praha o.s. Diskutovala tři varianty využití prostor – byt a rozšíření galerie a jednací
místnost, šicí dílna jiné organizace a mateřské
centrum. To by fungovalo dopoledne a odpoledne do 17 hodin a večer by zde mohla probíhat
zasedání. Byla by to další nabídka služby v Troji. Ke zvážení je další varianta, a to využití pro
kanceláře. To by byl ale minimální přínos pro
Troju. Dále komise doporučila pronájem části
pozemku parc. č. 399/1 od Diplomatického
servisu, pokud nájemné a náklady na údržbu
pozemků budou pro městskou část v únosné
výši. Doporučila také vydat kladné stanovisko
městské části k odkoupení spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 483 – nabídku
na odkoupení obdrželo hlavní město Praha. Komise se dále zabývala pronájmem kavárny Café
u lávky. Nájemce je stále v prodlení s placením
nájemného a kavárna je často zavřená. Komise
navrhla vypovědět smlouvu a zveřejnit novou
poptávku na pronájem kavárny. Komise se dále
vyjádřila k možnosti odkoupení pozemku parc.
č. 1442/1 a části pozemku parc. č. 1446/1.
Po těchto pozemcích vede cesta ke kapli sv.
Václava. Při jednání o odkoupení doporučuje
komise kupní cenu 50 tis. Kč vzhledem k tomu,
že městská část převezme odpovědnost za stav
cesty. Nakonec jednání byla komise informována o kladném stanovisku městské části k žádosti
Magistrátu hl. m. Prahy o úplatném převodu
části pozemku parc. č. 1522 za podmínky vybudování náhradní cesty.

dne 24. 4. 2013: ■ Trojská buchta 23. 5. (organizace TB, návrh a tisk diplomů a plakátů, shánění
sponzorů a dobrovolníků na výpomoc, vytvoření
nových kategorií, malování perníčků se členy TJ
Sokol Troja, prezentace vín z vinice Salabka, organizovaná ochutnávka soutěžních výrobků atd.)
■ Trojský den 15. 6. [příprava akce – zachování
her a soutěží, shánění nových pohárů (loňský putovní pohár se u vítězů nedohledal), sponzorské
dárky pro soutěžící, revize stanů a stolů, časový
plán atd.] ■ Trojské vinobraní 15. 9. (schůzka se
zástupci GHMP, zdravotnický dohled, výběr cateringu a jeho vhodnější rozmístění, časové i obsahové skloubení programu na obou pódiích,
moderátor, ozvučení, zapůjčení pódia, poptání
vinařů a rozmístění stánků atd.)

Od 29. června do listopadu 2013 budou probíhat stavební práce na tramvajovém propojení
nového Trojského mostu na stávající tramvajovou trať. V důsledku toho nebudou v tomto
období jezdit přes Troju tramvaje. V této
chvíli určitě víme, že od 29. 6. do 1. 9. budou tramvaje nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v trase Nádraží Holešovice
– Trojská – Nad Trojou – Kobylisy. Zároveň
s výlukou tramvaje bude v úseku od křižovatky Trojská – Pod Lisem k Povltavské
automobilová doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Situace se bude často
měnit podle postupující stavby. Podrobnější informace budeme uvádět na webových
stránkách městské části www.mctroja.cz.

Ing. Irena Marková, tajemnice komise

zkrácený zápis Renata Zajícová, tajemnice komise

Ing. Marková
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA TOMÁŠ DRDÁCKÝ

ská

Pošta

P bus

ava

Hřiště
TJ
Sokol
Troja

PROCHÁZKY TROJOU
se starostou MČ pokračují i v měsíci červnu. Tyto společné cesty Trojou nám pomohou určit požadovaný charakter jednotlivých lokalit pro METROPOLITNÍ PLÁN
a zároveň projednat konkrétní úkoly, které
je třeba řešit.

Vždy v pondělí v 17 h.
3. června

Vlt

Na Kazance

Tro
j

Sádky

Pod Havrá
nkou

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA DVANÁCTÝ ROČNÍK DNE PLNÉHO ZÁBAVY A POHYBU

10. června

v sobotu 15. 6. 2013 od 11.00 h
na louce u řeky a u galerie Trojský kůň
soutěže, doprovodný program, živá hudba, promítání
vstup zdarma
více na www.mctroja.cz
Sportovní a společenský program ve spolupráci s TJ Sokol Troja, ZŠ Trojská, TGSČ, OS Troja
Trojou, L.O. Stopa, Botanická zahrada, Městská policie, Galerie Trojský kůň

sraz na konečné 112 a 236
v Podhoří
trasa: Pod Palírkou, Palírka,
K Bohnicím, vinice Salabka
sraz na konečné 112 a 236
v Podhoří
trasa: k vinným sklepům Podhoří,
Farka, Černou roklí zpět, stezkou
kolem řeky, Koloniál
Blíže k procházkám:
drdacky@mctroja.cz

ÚŘAD MČ INFORMUJE

DOMOVNÍ ODPAD

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

ČERVEN
2013

SOBOTA 15. 6. 13.00 – 17.00 h
■ dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
■ Pod Salabkou x Trojská
■ V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
NEDĚLE 16. 6. 13.00 – 17.00 h
■ Sádky, u stání na separovaný odpad
■ Pod Havránkou u čp. 238/8
před vraty Panského statku
■ Na Pazderce proti čp. 213

Prosím sledujte průběžně termíny přistavení
kontejnerů v časopise TROJA nebo
na stránkách www.mctroja.cz.

FILMOVÉ LÉTO V TROJI 2013
Galerie u Trojského koně po setmění
čtvrtek
sobota
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

6. 6. 21.00 Čtyři vraždy stačí drahoušku
O. Lipský, 1970, B 84’
15. 6. 16.00 Trojský den
Z pohádky do pohádky a ještě dál!
13. 6. 21.00 Všichni dobří rodáci
A
V. Jasný, B 101’
M
20. 6. 21.00 Extase 1933
AR
G. Machatý, 1933, ČB 86’
D
27. 6. host J. Herz
Z
21.00 Panna a netvor J. Herz, 1979, 89’
Za podpory: MČ Praha-Troja, Cyklo Hobby
organizuje Kulturní Centrum Meandr o.s.,

Program: www.utrojskehokone.cz

Český olympijský výbor, Česká olympijská a.s., Trojské gymnázium s.r.o., MČ Praha-Troja,
MČ Praha 7, Trojskoúhelník o.s., TJ Sokol Troja

pořádají

OLYMPIJSKÝ DEN

2013

VE STŘEDU 26. 6. 2013
NA TROJSKÉ LOUCE A U SLALOMOVÉHO KANÁLU NA VLTAVĚ
SRAZ ÚČASTNÍKŮ V 8:45 HODIN U TROJSKÉHO KONĚ

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TROJA V POLOČASE 2013
Vážení spoluobčané, zvu vás na

TRADIČNÍ SETKÁNÍ
SE STAROSTOU

■ přespolní běh ■ oblíbené raftování ■ horolezení na cvičné stěně ■ střelba ze
vzduchovky ■ zručnostní a dovednostní disciplíny

V PONDĚLÍ 17. ČERVNA
OD 18.00 HODIN

Start a cíl pro přespolní běh je v místě srazu (u Trojského koně)
Na všechny účastníky čeká tradiční tričko, diplom i nějaká sladká odměna.

V RESTAURACI SOKOL TROJA
TROJSKÁ 171a

Den je součástí projektu s využitím Grantu MČ Praha-Troja „Upevnění sportovních aktivit dětí a mládeže“ a preventivního programu Prahy 7 – 10x sedmička. Tradičním startérem běhu nejmladších účastníků s hromadným startem
na Olympijském dni je Ronald Mc Donald.
Kromě pražských dětí zavítají i žáci z České Lípy, Strakonic, Hořic a Litvínova
(partnerských škol Trojského gymnázia), přijedou i mladí lidé ze sousedního
Německa – a sice z hlavního města Berlína a bavorského Bambergu.

Diskutovat budeme o aktuálních trojských tématech, o všem co vás zajímá.
Projednáme i přípravu tzv „Metropolitního plánu“.
Ing. arch. Tomáš Drdácký,
starosta

Za všechny organizátory srdečně zve Mgr. Radim Jendřejas, hlavní koordinátor
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ODKLIZENÍ ČERNÝCH
SKLÁDEK V PODHOŘÍ

ŽIVOT V TROJI

DEN ZEMĚ
D

V týdnu 16.–24. 4. 2013 proběhlo za účasti Dětského klubu Maata, o.s. a pracovníka MČ Praha-Troja pana Nájemníka odklizení dvou velmi
znečištěných míst v Podhoří.
Jednalo se o stráň, která lemuje ulici Pod
Sklenářkou – odtud jsme odnesli cca dvanáct
pytlů odpadu různého typu; např. jen osm
pytlů tvořily skleněné láhve různého obsahu
a tři pytle byly naplněny kovem.
Dále byla vyčištěna stráň z Bohnic do Podhoří, odkud jsme vysbírali cca třicet pytlů
různého odpadu, šest pytlů sešlapaných PET
lahví a mnoho kilogramů kovu. Děkuji tímto
za občanské sdružení Dětský klub Maata, o.s.
Městské části Praha-Troja za spolupráci.

V pátek 17. 5. 2013 se u zdi Trojského
zámku konal již druhý ročník Dne Země
– osvětové akce zaměřené na vzdělávání
dětí v oblasti životního prostředí a odpadů.
Hravou formou byly dětem představeny
základy třídění odpadů, pražská příroda,
recyklace i mnoho dalších her a zážitků.
Všem dětem a doprovodu děkujeme
za účast!
Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

Tereza Vavrečková, Dětský klub Maata, o.s.

JAZYKOVÁ ŠKOLKA
A JESLE V TROJI
ZPRÁVY Z OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ

MĚŘENÍ HLUKU
Na základě neúměrného hluku z vlakové dopravy na levém
břehu Vltavy, které doléhá na zástavbu v oblasti Podhoří se
občanskému sdružení Podhoří je v Troji podařilo zajistit měření hlukových limitů. Podařilo se zajistit měření přes den
i v noci. Toto měření je v hodnotě 60 000 Kč. Dne 24. 4.
2013 byla umístěna měřící sonda na dům manželů Loskotových a na 24 hodin umístěny další měřící sondy na dům
manželů Pokorných. Děkujeme manželům Pokorným
za poskytnuté zázemí pro pracovníky, kteří měření prováděli. O výsledcích měření i dalším postupu vás budeme inforZa o.s. Ivana Kořenská
movat.
Nová soukromá anglicko – česká školka
a jesle se nachází v ulici Na Dlážděnce v Praze-Troji. Nadstandardně vybavené prostory
s interaktivní tabulí, saunou pro děti nebo
kamerovým systémem na kontrolu dětí rodiči, jsou vymalovány dětskými motivy a interiér
zařízení byl vytvořen na míru. „Hlavním cílem jsou vzdělávací multismyslové programy,
střídající se v blocích. Během dne mají děti
intenzivní výuku angličtiny hravou formou,
kdy na děti mluví pouze rodilí mluvčí. Dle
výběru lze mít program pouze v angličtině
s rodilými mluvčími nebo v kombinaci s češtinou a to i v době svačiny, na procházce
nebo při hře“ řekla Sabina Křížová z Trojské
labutě. Podle ní školka u dětí rozvíjí zároveň
mateřštinu a tak má předškolní programy zaměřené na rozvoj českého jazyka, případně
logopedickou prevenci. „Každý den mají děti
v odpoledních hodinách zájmový kroužek
opět s tematickým zaměřeným – dramaťáček,
flétničku, pohybové aktivity s prvky jógy, plavání, šikovné ručičky nebo environmentální
výchovu“ uvedla. Výuka probíhá v malých skupinkách maximálně osmi dětí. Další informace najdete na www.trojskalabut.cz.
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TROJSKÁ
BUCHTA

U plápolající hranice
v Kempu Sokol Troja
vyvrcholil 30. dubna rej
čarodějnic

Výsledky soutěže:
Sladké pečené
1. Ivana Polívková
2. Kateřina Petkovová
3. Jitka Drdácká
4. Vasilis Charalampidis
5. Helena Luttererová
Slané pečené
1. Hana Šmausová
2. Věra Petrtýlová
Slané nepečené
1. Ivana Šiklová
2. Nari Kim
Kynuté
1. Helena Klíčová
2. Vlasta Gaydiczová
Umělecký dojem
Helena Luttererová
Vína domácí výroby
1. Pavel Bařina
2. Jan Kavan
3. Jan Šikl
Destiláty a likéry
1. Ivana Šiklová
2. Růžena Karlíková

2013 – MEZINÁRODNÍ ROK VODY
■ Rozhodně nehezké
■ Vypadá jako koryta na krmení zvířat
■ Toto řešení je příliš robustní a technické
a nehodí se tak do přírodního a krásného
prostředí Troji
■ Nehodí se k vinici (to se spíš hodí k lázním)

ŽIVOT V TROJI

VÝSLEDKY ANKETY

ÚPRAVY NA KOVÁRNĚ
Řešení považuji za:

Dobré

3

Dobré s výhradami

5

Špatné

14

Dobré s výhradami:
■ Zjednodušit na 1-2 kádě, nerez nahradit
mědí?
– lépe doplňuje dřevo, dub zčerná
– nerez bude porůstat řasou – působí špinavě
– měď neporůstá, ztmavne
… bude doplněno nějakým vysvětlujícím panelem?
■ Chybí mi lavička na posezení
■ Stanice na výstup je daleko!
■ Příliš masivní kašna, navrhuji návrh přepracovat s ohledem na prostor pro stánky viz níže*
Špatné:
■ Nelíbí se mi to, vypadá to jako koryta

Navrhuji jiné řešení:
■ Možnost natočení vody před kašnou. Pítko
■ Řešení zajímavé – dobré, možná bych doplnil
lavičkami nebo kostkami k posezení a odpočinku
■ Nesouhlasím s vybudováním kašny. Myslím
si, že by peníze, které se investují do vybudování kašny, rozhodně se mohly využít na jiné
účely (např. na chodníky, více zeleně atd.)
■ Žádnou kašnu nebudovat! Vybudovat chodníky v ulici K Bohnicím a Pod Hrachovkou!
■ Pokud tam už musí být kašna, tak kruhová,
aby se hodila k zámku. Spíš bych tam udělal
parkovou úpravu (keře, tráva, stromky), což
by vyšlo určitě levněji než uvedený projekt
■ Navrhovala bych prvky více v souladu se
zástavbou, tj. Trojský zámek, kaplička. Dále
bych umístila v blízkém okolí kašny, lavičky
nebo také zeleň
■ Kašna se mi nelíbí. Rozumím záměru architekta (haltéře), nicméně ten, kdo toto nezná,
může být vzhledem překvapen či zaskočen.
Vzhled je příliš „krabicovitý“ a masivní. Příliš kompaktní. Nenašla jsem rozměry kašny,
takže nemohu posoudit proporčně
■ Když už kašnu, tak by do tohoto skromného
prostoru patřilo něco subtilnějšího, určitě ne
kubusy připomínající sarkofágy. Navrhované
řešení je relativně laciné (dřevo + nerez), sádky v nich asi nikdo vidět nebude…
a ten odtok do kanalizace.
■ Kašna je ošklivá, proč nebude to skulptura
od Trojského umělce?

■ Kašna by mohla být na druhé straně
■ Více vody do bazénků
■ Stánky pro sobotní farmářské trhy nebo malá
hospůdka – vypsat nové řízení na nový návrh
■ Můj osobní názor:
– Hmota kašny působí těžce a element vody
je upozaděn. Předpokládám, že tak kašna
bude ještě víc působit při pohledu od Kovárny. Možná, že by víc než trubky slušel
přepad, který by dal vodě více vyniknout
jakýmsi „plochým jazykem“ (také se takto
možná lépe odvedou případné nečistoty).
– Kašna působí příliš osamoceně. Slušelo by
jí intimní zákoutí. Po stranách dva stromy
a třeba lavička.
– Asfalt v ulici Pod Havránkou ukrývá v dolní části staré dlažební kostky. Stálo by za to
je zachránit. A okolí kašny je pro jejich využití výborná příležitost.
– Kašně by možná slušel „límec“, či „chodníček“ po obvodu v rovině země, který by jí
dal vyniknout a odpíchl by jí od chodníku.
– Přirozeným sklonem by sváděl vodu a lépe
by do něj zapadl kanál.
– Praktickou poznámku: haltýřská voda je
hodně vápenitá – má tendenci na povrchu
materiálu vytvářet světlou usazeninu. Také
obsahuje zřejmě hodně dusičnanů, neboť
na světle se v ní začnou rychle množit vodní řasy. I když voda protéká, řasy mají tendenci růst i na stěnách. Tomu by bylo dobře uzpůsobit vnitřní povrch kašny. Raději
co nejvíce hladký, domnívám se, že beton
by nebyl ideální.
– Kašna je vynikající nápad. Rozhodně ho
je potřeba dotáhnout dokonce. A dovedu si představit zopakování prvku kašny,
v jednodušší podobě o 300 m výš na konci
Haltýřského potoka Pod Havránkou, kde
dnes voda mizí v kanále.

DŮM U PŘÍVOZU V PODHOŘÍ

MUZEJNÍ NOC

U přívozu v Podhoří nejvíce schází:
■ WC ■ Parkoviště ■ Víc laviček
■ WC a zakrytá čekárna ■ Toalety
■ V tuto chvíli nejvíce schází WC, přístřešek
a lavičky. V návrhu, který zde uvádíte, jsou
všechny důležité věci, které by měli do budoucna být, ale obávám se, že kavárna je zde
navíc. Jelikož v zimních měsících jistě nebude dostatečně vytížená, tak aby mohla fungovat (viz. Nevytížená Kavárnička na Kovárně)
a pro letní měsíce dostačuje stánek, který už
u přívozu je. Na diagramu návrhu, který se
mi mimochodem líbí, bych tedy celé jedno
patro vyškrtla a tím by se i snížila nebezpečně
vypadající střecha. Místo kruhové vyhlídky
zde může být jen kruhová střecha a pod ní
lavičky a vedle okrasná zeleň. Velice se mi
líbí na návrhu umístění laviček v terénu, mola
a ohniště.

Letošní jubilejní desátý ročník se koná
8. června 2013 od 19 do 01 hodin. Akce
se zúčastní 40 institucí s více než 70 objekty. Nováčky jsou například Fakulta
architektury ČVUT, Francouzský institut v Praze (výstava O vodě a lidech),
Galerie Emilie Paličkové, GALERIE/
CZD či Knihovna Václava Havla. I letos bude spousta zajímavých doprovodných programů. Najdete je v přehledné informační brožurce Pražské
muzejní noci. Veškeré Informace na
www.prazskamuzejninoc.cz .

Nejvíce mi tam vadí:
■ Nepořádek
■ Neupravené okolí bez zázemí
■ Přístupová cesta a neupravenost
■ Nejvíce mi u přívozu vadí po povodni chybějící zeleň. Mělo by se zde nasadit více ušlechtilých dřevin.

V domě na místě zbořeniště by mělo být
(co by vás přimělo k zastávce?):
■ Parkoviště + Dům na vizualizaci výše
■ Parčík s lavičkou
■ Také dětské prostory (dětský koutek či hřiště
venkovní)
■ Prostor – koutek pro děti
– Venkovní prostor pro děti
– Krásný návrh!
■ Samotný přívoz je dostatečně atraktivní
Jak si představujete dům nad řekou?
■ Souhlasím, až na vyhlídku, nemá se kam vyhlížet
■ Dům je ok, návrh je hezký
■ Nehodí se do záplavové oblasti
■ Návrh se mi líbí bez připomínek
■ Odlehčený, spíše přírodního charakteru
(charakter ZOO a Trojské kotliny). Určitě ne
příliš prostorný a industriální.
■ „Dům“ u přívozu P2 by mohl být spíš než kavárnou přístřeším (to chybí u přívozu v Podhoří)

PŘEČETLI JSME PRO VÁS

DEN PRAHY 7
V sobotu dne 22. 6. 2013 od 13 do 18
hodin se v centrální části Stromovky
a v prostoru u bývalé Šlechtovy restaurace uskuteční DEN PRAHY 7. Jedná
se o rodinné odpoledne pro širokou
veřejnost s bohatým programem plným
sportu, kultury a volnočasových aktivit.
Hobulet 05/2013
Pořádá MČ Praha 7.
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ŽIVOT V TROJI
„Inspirace přírodou“ se jmenuje výstava obrazů trojského
umělce Jaroslava Kučery ve
výstavním sále Botanické zahrady hl. m. Prahy. Výstava je
přístupná od 7. do 30. června
2013 denně od 9 do 19 hodin.
Autorovo dílo je inspirováno
přírodou jižních Čech.

V BZ VYSTAVUJE JAROSLAV KUČERA
Jaroslav Kučera studoval u profesorů C. Boudy a Z. Sýkory na katedře výtvarné výchovy Univerzity Karlovy v Praze. Pedagogickou
praxi pak získal na gymnáziích v Praze a od roku 1985 působil
na Výtvarné škole Václava Hollara. Tam se také v letech 1996 až
2007 stal ředitelem. V roce 2001 obdržel čestné občanství Prahy 3.
V současné době působí na Trojském gymnáziu jako výtvarný pedagog. Dětství a většinu života prožil a dosud žije v Troji. Často
navštěvoval botanickou zahradu a ZOO. Jeho dědeček, Svatopluk
Mocker, byl ředitelem Pomologického ústavu v Praze-Troji. Do botanické zahrady se autor vrací i dnes se svými studenty. Od roku
1972 kromě výstav v České republice vystavoval například i v Mnichově, Vídni, v New Orleansu a Lillenhammeru. Současná výstava
bok
je jeho v pořadí dvacátá.
CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

DOMOV SENIORŮ SLUNEČNICE
Domov pro seniory – Slunečnice je
pobytovým zařízením sociálních služeb. Provozuje celoročně pobytové
služby seniorům s cílem podporovat samostatný a soběstačný způsob
života v podmínkách, které jsou
blízké jejich vlastnímu prostředí,
zabezpečují důstojný způsob života
a respektují osobnost uživatele.

Zřizovatelem Domova pro seniory – Slunečnice je Magistrát hlavního města Prahy. Od ledna 2009 je
na základě smlouvy s Magistrátem
hl. m. Prahy provozovatelem obecně prospěšná společnost Evropské
sociálně zdravotní centrum Praha.
Areál se nachází na adrese Na Hranicích 674/18 v Praze 8, tedy v prostoru mezi Ústavem, Bauhausem
a Podhájskými poli. Celý areál se
skládá z několika budov spojených
prosklenými chodbami, k areálu
patří rozlehlá zahrada, volně přístupná a využívaná klienty k relaxaci a odpočinku. Hlavní budova má
v přízemí vstupní halu s vrátnicí. Je
zde umístěna i jídelna, knihovna
s internetem, bufet, informační
tabule a také služby kosmetické,
pedikérské a kadeřnické. V patře
se nachází zasedací místnost a společenský sál, kde jsou pořádány
různé akce pro klienty, koncerty,
výstavy apod. V dalších budovách
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se nachází ošetřovatelské referáty. Ošetřovatelské referáty 1 a 2
jsou určeny pro klienty vyžadující
zvýšenou péči, která je zajišťována
v nepřetržitém provozu pracovníky zdravotního oddělení. Celková
kapacita těchto referátů zvýšené
ošetřovatelské péče je 68 míst.
Ošetřovatelské referáty 3 a 4 jsou
určeny pro relativně zdravé klienty,
kteří jsou mobilní nebo s částečnou
poruchou mobility. Kapacita těchto
referátů je 190 míst. Celková kapacita domova je 258 míst, přičemž
se jedná o 188 jednolůžkových
pokojů, 14 dvoulůžkových pokojů
a 14 třílůžkových pokojů.
Domov pro seniory Slunečnice
poskytuje pobytové služby osobám
starším 60 let, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo
trvalých změn zdravotního stavu,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a tato pomoc nemůže být zajišťována členy
rodiny v jejich domácím prostředí.
Cena za pobyt v jednolůžkovém
pokoji činí 6000 Kč a cena za stravu činí 3810-4500 Kč. Pokoje mají
vlastní sociální zařízení a balkon.
Klienti domova se účastní mnoha zájmových kroužků, kulturních
akcí, akcí zaměřených na sociální
komunikaci a podobně. Personál
jedná velmi ochotně a vstřícně.
Další informace je možno získat
na stránkách ds-slunecnice.cz, mailem na info@ds.slunecnice.cz nebo
Bára Králová,
na tel. 266 007 335.
členka sociální a zdravotní komise

STROMOVKOU
ZA POZNÁNÍM

1

TIP PRO VÁS
Kvetoucí Stromovkou se můžeme vydat za řádkou nedoceněných architektonických památek. U první z nich – Místodržitelského letohrádku se navíc
nabízí nevšední pohled přes
koruny stromů na Troju. Když
počasí dovolí, můžete ověřit
i funkčnost slunečních hodin
ze 17. století.
Pokračujeme do Bubenče,
kde ve druhé polovině století
19. začala historie soukromých
obytných domů – vil*. V ozdobných zahradách si je nechávali
stavět bohatí měšťané a tehdejší osobnosti kultury a svobodných povolání. Dnes jsou zde
většinou ambasády a velvyslanecké rezidence. S interiérem
jedné tamní vily se můžeme
seznámit například ve stálé expozici celoživotního díla Jiřího
Anderleho (a jeho sbírky „Primární umění Afriky“) – Pelléova vila, denně mimo pondělí
a svátky 10–18 h.,
s.p.a.
www.galerieanderle.cz
* (Kromě Vinohrad, Liboce, Chuchle, Zbraslavi nebo Roztok u Prahy).

Nabízím týd
T
n

l ý

ličti

Neorenesanční vila (1870) stavebního velkopodnikatele a mecenáše
umění Vojtěcha Lanny (nyní ČSAV)
je dílem architektů Ignáce Ullmanna
a Antonína Barvitia.

2

Rodinný dům (1896) architekta Jana
Kouly je inspirován národopisnými
motivy.

3

Vilu a ateliér (1904) sochaře Stanislava
Suchardy (autora pomníku Palackého,
např.) navrhl architekt Jan Kotěra.
Architektem
vily inspirované severským
stavitelstvím
(1907) v Suchardově ulici čp.
284 je Dušan
Jurkovič.
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z Kurz angličtiny a sportovní vyžití formou
příměstského tábora

z
Výuka angličtiny vedená zkušenými lektory jazyková škola English line

z Program denně od 8:30
do 17:00 hodin

zProgram přizpůsoben znalostem dětí

zCelotýdenní táborová hra o poklad
z
Zázemí sportovního areálu SABAT Troja
u Vltavy (tram Trojská)
zCelodenní stravování zajištěno

Cena: 2.900,- Kč/dítě/za týden
Sleva: 200,- Kč pro každého sourozence
Závazné přihlášky do 15.6.2013
Kontakt: englishline@volny.cz
tel.: +420 602 539 483
+420 775 040 872
Ubytování není zajištěno

z
Interaktivní čtení anglických knih, tematická
slovní zásoba, písničky a hry
z
Intenzivní sportovní program
z
Každý den se naučíte nový netradiční sport
(baseball, frisbee ultimate, lezení na umělé
stěně...)

Termíny:
I. 19.- 23. 8. 2013
II. 26. - 30. 8. 2013

www.englishline.cz
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SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST

Místodržitelský
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ŽIVOT V TROJI

MINI
RETROSPEKTIVA
Až do 23. června máte možnost
navštívit velmi zajímavou výstavu kreseb a obrazů architekta
a malíře Michala Brixe. Autor
narozený v r. 1946 vystavuje výběr z prací – kreseb a obrazů.
Kromě architektonické tvorby
se zabývá i výtvarnou tvorbou
a to téměř výhradně s tématem
architektury. Pracuje 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 etapy výtvarného vývoje autora.

V sobotu 20. dubna se uskutečnil autobusový zájezd do jižních
Čech. O zájezd byl velký zájem a nakonec nás jelo čtyřicet devět,
z toho třicet členů včetně pěti dětí a devatenácti hostů. Předpověď počasí byla: déšť – což se vyplnilo. Takže škoda, že se nám tím
zájezd pokazil, ale účastníkům to nevadilo. Na prohlídku zámku
Kratochvíle jsme se museli rozdělit na dvě skupiny po půl hodině.
Čas druhé skupiny byl využit návštěvou nedalekého Lomce – krásného a vzácného Mariánského poutního místa jižních Čech, ukrytého uprostřed lesů. První skupina se po prohlídce zámku vystřídala s druhou, která odjela do Lomce a časově nám vše vycházelo.
U zámku byla pěkná malá restaurace, kde se po prohlídkách opět
skupiny vystřídaly na objednaný oběd. Po těchto prohlídkách jsme
odjeli přes Husinec do Prachatic a nakonec jsme ještě jeli na rozhlednu Libín, kde byla bohužel hustá mlha. Dojeli jsme autobusem až do sedla a skupina dobrých chodců se vydala až k rozhledně, která byla vidět až těsně před ní, jelikož byla bílá ukrytá v mlze.
Vchod do rozhledny byl zavřený. Rozhledna Libín – nejvyšší hora
šumavského podhůří poskytuje za jasného počasí výhled na Prachatice, Helfenburg, Písek, Mehelník, elektrárnu Temelín, Hlubokou, Boubín, Javorník, a i Alpy. Jana Crkvová pořídila snímek
zamlžené rozhledny, který přikládáme. O postavení rozhledny se
zasloužil Šumavský klub turistů. Rozhodnutí o stavbě bylo dáno
usnesením první výroční schůze v lednu 1881 po dvou letech byla
rozhledna dne 16. září 1883 slavnostně otevřena. Z výletu jsme se
vraceli přes Bavorov, kde jsme si zazpívali písničku „Kdyby byl Bavorov, kde jsou Vodňany“… Při projíždění Pískem jsme zpívali „Když
jsme já šel tou Putimskou branou“… Do Prahy jsme přijeli v 19 hodin.
Z dalšího programu vybíráme: ■ 23. května Trojská buchta,
na které uspořádala sokolská všestrannost akce pro děti – zdobení
perníčků a hry na louce. ■ 25. a 26. května se naše dívky zúčastnily akce „Sokolové pod Řípem“ v Roudnici nad Labem, kde zacvičily sletovou skladbu „Nebe nad hlavou“. ■ Tradiční cyklistický
výlet na hrad Okoř bude 1. června, plakátky vyvěšeny v Sokolovně,
na nástěnce MČ Praha-Troja a v tělocvičně ■ Trojský den na louce
u vody se bude konat 15. června, sokolská všestrannost bude zajišťovat některé sportovní disciplíny.
Ela Filipová
Těšíme se na Vaší účast!

STOLNÍ TENIS
V neděli 24. 3. 2013 pokračoval Seriál turnajů ve stolním tenise čtyřhrami. V příjemném prostředí velké tělocvičny ZŠ Svatopluka Čecha jedenáct párů vytvořilo jedinou skupinu, kde
jsme hráli systémem každý s každým na dva vítězné sety.
O první místě rozhodoval až vzájemný zápas, neboť první dva páry měli jedinou prohru. Zvítězili
Martin NOVOTNY s Františkem KVĚTONĚM a druzí skončili Tomáš POCZ s Josefem POZNÍČKEM.
Tři porážky stačily Tomáši TURKOVI a Lukáši FOREJTOVI ke třetímu místu. Nejlepší ze Sokola Troja, nově vytvořený pár Ladislav HAVLÍČEK s Pavlem URVÁLKEM skončil na pěkném šestém místě.
Seriál turnajů ve stolním tenise pokračoval v neděli 21. 4. 2013 posledními dvouhrami před prázdninami s účastí dvaceti hráčů. Ze čtyř rozřazovacích skupin první dva přímo postoupili do finálové,
zbylí vytvořili dvě semifinálové skupiny po šesti hráčích, z nichž postupovali do skupin o celkové
umístění a body do celého Seriálu. První tři měli stejný počet bodů a o vítězi rozhodoval jediný set ze
vzájemných zápasů – 1. místo Štefan POCZ, druhý Josef POZNÍČEK a třetí Jiří MORÁVEK. Nejlepší
Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu
ze Sokola Troja Petr HRACH skončil ve finále šestý.
ŽIVOT V TROJI

The Illustrated History of Architecture. Kresba, akvarel na papíře, 1994
Aventinum Praha

Jsou vystaveny i knižní a časopisecké ilustrace. Výstava v Galerii U lávky, Povltavská 42/21
je přístupná do 23. 6. 2013 a je
otevřená v pátek 13–17 h, sobobok
ta a neděle 10–18 h.

Ve čtvrtek 16. května se sešli účastníci pravidelných schůzek Klubu trojské historie v klubovně Domu spokojeného stáří. Pozornost
se soustředila na vzácné fotografie Troje v místě slepého ramene
Vltavy pod Jabloňkou. Fotografie pocházejí z rodinného archivu
trojského souseda pana Jaroslava Kučery. Jeho dědeček byl jedním z ředitelů Pomologického ústavu v Troji. Záběry byly pořízeny
v roční době, kdy i slepé rameno bylo naplněno rozlámanými ledovými krami. Stáří fotografií není možno přesně určit. Podle oblečení přihlížejících se však dá usoudit, že byly pořízeny patrně ještě za
Rakouska-Uherska. Příští schůzka klubu se koná opět v klubovně
bok
Domu spokojeného stáří od 17 hodin ve čtvrtek 13. června.

SETKÁNÍ KTH
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TIP NA VÝLET
Vážení čtenáři, milí turisté, zvu vás na Procházku krajem barona Ringhoffera. Jeho
děd František Ringhoffer založil v Platnéřské ulici dílnu na výrobu pivovarských kotlů,
později se stal starostou cechu
i radním. Po jeho smrti roku
1827 dílnu převzal jeho syn Josef
Ringhoffer, zřídil kovárnu mědi
(hamr) v Kamenici a začal vyrábět i cukrovarská zařízení – dnes
firma Strojmetal Kamenice s.r.o.
Po jeho smrti r. 1847 továrnu převzal jeho syn František Ringhoffer
II., založil výrobu železničních
vagonů na Smíchově (byl zde vyroben i první osobní výtah v českých zemích pro zámek
v Zákupech). Byl zvolen starostou Smíchova,
1862 vyznamenán Rytířským řádem Františka
Josefa a 1854 dokonce založil pro své dělníky
nemocenské pojištění a 1870 penzijní fond.
Jako poslanec získal Řád železné koruny
a povýšení do šlechtického stavu. Založil pilu,
cihelnu, mlékárnu a r. 1871 Velkopopovický

pivovar. Svým třem synům odkázal továrny,
panství a zámky v Kamenici, Štiříně, Kostelci
u Křížku a Velkých Popovicích.
Syn František Ringhoffer III.
pro zaměstnance zřídil úrazový fond a fond pro pozůstalé.
V r. 1891 vyrobila továrna salonní
vlak pro rakouského císaře, v dalších letech pro rumunského krále
a tureckého pašu, jídelní vozy pro
belgickou společnost Wagons-Lits, vagony pražských tramvají,
petřínské lanovky, chladicí zařízení. Po jeho smrti převzal továrnu syn František Ringhoffer IV. Koupil i automobilku v Kopřivnici, ta se pak jmenovala
Ringhoffer-Tatra. Roku 1938 se rodina přihlásila k německé národnosti a poslední člen
dynastie Ringhofferů Hanuš zemřel v prosinci 1946. Po znárodnění v roce 1945 fungoval
závod pod názvem Vagonka Tatra Smíchov
do roku 1963, kdy byl přeřazen do ČKD Praha
jako závod Tatra. Zanikl v roce 2011.

Z hlavního nádraží pojedeme vlakem směr Benešov (so, ne 9:19), před desátou vystoupíme
ve Strančicích a busem 461 (so, ne 10:08) odtud pojedeme 20 minut do zastávky Kamenice – Štiřín k zámku Štiřín. V 18. století ho vlastnil rod Salm Reifferscheidtů a poté rodina
Ringhofferova. Definitivní tvar dal zámku arch. Jiří Stibral, autor např. současné podoby Prů-

honického zámku. V letech 1947 – 1948 vlastnil Ringhofferům konfiskovaný zámek Junák,
pak ministerstvo školství a nyní zámek slouží jako špičkový čtyřhvězdičkový hotel. Zahrál si
i ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje nebo Božská Ema. Každoročně v květnu se koná akce
„Rozkvetlý Štiřín“ (letos 26. 5.), kdy jsou zpřístupněny interiéry, hotelové pokoje i v bývalých hospodářských budovách a park. Zde jsou návštěvníci provázeni s odborným výkladem
Dr. Václava Větvičky, který navíc každou třetí středu v měsíci v 15 hodin v rondelu restaurace
Atis vedle zámku zodpovídá dotazy či vám poradí s vašimi rostlinami. Nepřehlédnutelný dům
Atis (latinsky kačer) z konce 90. let je pojmenovaný podle autora – architekta Kačera. Atis
je zařazován k organické architektuře, inspirované tvorbou Antoni Gaudího a Friedensreicha
Hundertwassera. Restaurace je otevřená denně a při „Rozkvetlém Štiřínu“ i nevšední hotelové
pokoje v 1. patře. Komu by se už nechtělo jít dál, bus 461 jede zpátky 15:01 a 19:01 s navazujícím vlakem ve Strančicích. My se vydáme kousek po zelené značce směr Nová Hospoda podél
zámku a pak doleva před vyhlášenou restaurací Štiřínská stodola na Struhařov. Po 200 m zelená odbočuje, ale my pokračujeme rovně Ringhofferovou ulicí, vlevo máme golfové hřiště.
Dům Atis

Inzerce

Asi po kilometru v osadě Struhařov druhou uličkou doleva (Sadová) sejdeme dolů
k rybníku a míříme doprava po modré
značce směr Olešovice. Tam pokračujeme i s červenou doprava k Ringhofferovu
zámku v Kamenici, přestavěného ve stylu
normanské gotiky. V Kamenici můžeme
čtyřkilometrový výlet ukončit a autobusem
339 (15:21), 337 (16:21), 335 (17:08) dojet na Budějovickou. Kdo má dost sil, po-

kračuje asi kilometr po červené s modrou
k Ringhofferově hrobce od J. Stibrala se sochou „Ukřižovaný“ od J. V. Myslbeka. Bohužel si ji prohlédneme přes mříž v uzamčené
bráně. Odtud dojdeme po modré na Skuheř,
odkud nám jede autobus 335 (16:05) s přestupem v Kamenici-KD na bus 337 směr metro
Budějovická anebo se vrátíme do Kamenice.
Motoristé si ještě můžou zajet do obce Ládví
(směr Nespeky) a vyjet na novou rozhlednu
Ládví – Vlková u Kamenice, z jejíhož vrcholu
je opravdu překrásný výhled na kraj barona
Ringhoffera.
text, foto Renata Zajícová a www.wikipedia.cz

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně, v červnu 9.00–19.00 h.
1. 6. Den dětí bohatý program pro
malé i velké
8. 6. Bavíme zvířata „kdo si hraje,
nezlobí“
9. 6. Den afrických zvířat svět afrických
zvířat
15. 6. Den otců svátek slaví v Zoo Praha
i zasloužilí tatínkové zvířecí říše
22. 6. Den s antilopou Derbyho
28. 6. Za jedničku do zoo! Máte na vysvědčení jedničku z vlastivědy,
přírodovědy či biologie?
Přijďte do zoo jen za korunu!
2., 9., 16., 23. a 30. 6. Hudební procházky
Minikoncerty vážné hudby
u Gočárových domů od 13 hodin
Každý den v červnu, za příznivého počasí
Komentovaná krmení na dvaceti
místech v zoo

BZ PŘIPRAVILA
1. 6. Indiánsko-medový den Vyzkoušejte si den indiána v praxi.
Program na www.botanicka.cz
od 13 h představení divadelního
spolku Mimo Mísu
7.–30. 6. Výstava obrazů Jaroslava Kučery
ve výstavním sále denně 9–19 hodin
7.–9. 6. Trvalkové dny po celý víkend
venkovní expozice 9–19 hodin.
8. 6. Pražská muzejní noc zpřístupněný
skleník Fata Morgana i Vinice
sv. Kláry 19–1 hodiny ranní
15. 6.–21. 7. Kaktusy a jiné sukulenty
prodeji
ve fóliovníku v pěstebním v
zázemí v severní části zahrady
a ve skleníku Fata Morgana denně
9–19 hodin
16. 6. Praha slaví 125 let Klubu českých
turistů – zakončení pochodu KČT
28. 6. Den pro rodinu – venkovní
expozice 11–19 hodin

Servis jízdních kol & in-line bruslí

Test centrum K2 a SCOTT
Koloniál Podhoří
tel.: 603 599 483
Otevřeno dle počasí 14–19 h denně
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