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Z DENÍKU STAROSTY
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

ZE ZÁPISU Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-TROJA
Bod č. 2 – Stanovisko k žádosti vlastníků pozemků parc. č. 474 a 478/2 k. ú. 

Troja na změnu územního plánu SÚ HMP, která se týká změny funkčního 

využití z funkce PS, LR na OB

Zastupitelstvo po projednání s návrhem nesouhlasí. Jednalo by se o ne-

bezpečný precedens pro podobné pozemky v trojských stráních. ZMČ 

neschvaluje změnu ÚPn SÚ hl. města Prahy na pozemcích parc. č. 474 

a 478/2 k.ú. Troja z plochy PS (sady, zahrady a vinice) a LR (lesní porosty) 

na plochu OB (čistě obytná). 
usnesení č. 85 schváleno 6 hlasy

Bod č. 3 – Stanovisko k žádosti vlastníků pozemku parc. č. 403 k. ú. Troja 

na změnu územního plánu SÚ HMP, která se týká změny funkčního využití 

z funkce PP na OB
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucí-

ho stavebního oddělení pana Karla Novotného ke změně Územního plánu 

sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemcích parc. č. 403 k. ú. Troja 

z plochy ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy) na plochu OB (čistě obyt-

ná). Stále zůstává otázka, zda by území mělo být zastavěno nebo ne. Zastu-

pitelé se shodují na tom, že by se pozemky měli řešit koncepčně. Detailnější 

zpracování pozemků je ale možné až po schválení Metropolitního plánu. 

P. starosta navrhuje tento bod odložit po veřejném setkání 23. září, které 

bude věnováno Metropolitnímu plánu. ZMČ odkládá projednání tohoto 

bodu po projednání podkladů MČ Praha-Troja k Metropolitnímu plánu. 

Bod č. 4 – Stanovisko k žádosti vlastníků pozemků parc. č. 375/5 a 373/2 k. 

ú. Troja na změnu územního plánu SÚ HMP, která se týká změny funkčního 

využití z funkce PS na OB
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu ke změ-

ně Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemcích 

parc. č. 375/5 a 373/2 k.ú. Troja z plochy PS (sady, zahrady a vinice) na OB 

(čistě obytná). Vedle se nachází poměrně hustá zástavba, zastupitelům ne-

vadí jeden dům navíc. P. starosta – již dříve bylo řečeno, že rozšiřovat OB 

nebudeme. Území se již řešilo na jednání zastupitelstva před dvěma lety, ale 

tehdy nebyly projednány konkrétně tyto pozemky. JUDr. Čadská navrhuje 

zvážit fakt, že tam lidé bydlí, mají tam své zahrady a domy. Rádi by tím vy-

řešili svou tíživou bytovou situaci. ZMČ schvaluje změnu ÚPn SÚ hl. města 

Prahy na pozemcích parc. č. 375/5 a 373/2 k. ú. Troja z plochy PS (sady, 

zahrady a vinice) na OB (čistě obytná). 
usnesení č. 86 schváleno 6 hlasy (1 zastupitel je proti)

Bod č. 5 – Zpráva o povodni v červnu 2013 a návrh MČ Praha-Troja na do-

končení protipovodňových opatření v Troji

Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí Zprávu o povodni v červnu 

2013 s přílohami zpracovanou dle § 76 odstavce 2) zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Pan starosta bude 

přizvaným členem Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokon-

čení protipovodňových opatření hl. m. Prahy. Na jednání s OMI zaznělo, že 

město bude ve věci ZOO řešit společně protipovodňová opatření, parkovací 

domy i příjezdovou komunikaci, což MČ nechce. Existuje více variant pro-

tipovodňových opatření, domy v Podhoří mohou mít možná individuální 

ochranu. ZMČ požaduje na hlavním městě Praze připravit a veřejně pro-

jednat se všemi dotčenými požadavky, které je třeba zahrnout do zadání 

pro Projekt protipovodňové ochrany území trojské kotliny. ZMČ ukládá 

starostovi aktivní účastí v Komisi Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci 

dokončení protipovodňových opatření hl. m. Prahy uplatňovat požadavky 

Městské části Praha- Troja.
usnesení č. 87 schváleno 7 hlasy

Bod č. 6 – Podklady MČ Praha-Troja pro Metropolitní plán

MČ Praha-Troja se musí vyjádřit k podkladům, které již pro Troju byly 

vytvořeny. Řada studií již byla komentována při přípravě Konceptu územ-

ního plánu v roce 2009. Studie budou k dispozici na ÚMČ Praha-Troja. 

Zastupitelé by se s podklady měli seznámit. Je potřeba prodiskutovat také 

míru zástavby na severním a jižním okraji městské části, odeslat připomínky 

k rozšiřování BZ a ZOO, a také náš popis charakteru trojské krajiny. Pan 

starosta připraví témata. Problematika bude prodiskutována na setkání se 

starostou dne 23. září. Zastupitelstvo po projednání pověřuje starostu při-

pravit a projednat podklady MČ Praha-Troja k Metropolitnímu plánu a pře-

dat zpracovateli do 10. 10. 2013. usnesení č. 88 schváleno 7 hlasy

Bod č. 7 – Informace starosty

■ letní veřejná setkání, prezentace, otevřená kancelář starosty

■ výstavba MO Blanka, aktuální stav (viz strana 4-5)

■ odstraňování škod po povodních – koncem června MČ dostala zálohu 

od pojišťovny a státní dotaci na odstranění prvotních škod – veškeré další 

náklady vychází na milion a půl, připravena žádost na HMP o další dotaci – 

opravy na vlastním majetku dále pokračují.

– Státní pozemkový úřad má pro úklid pozemků zahrádkáři termín 30. října 

– zaplavení občané obdrží dopis s pozvánkou na Vinobraní a výzvou, aby se 

na nás dále obraceli s prosbami o pomoc – komunikace v Podhoří musí být 

rozšířena tak, aby projela k čerpacím stanicím pracovní vozidla PVK, pan 

starosta bude s majiteli pozemků jednat – Ing. Kořenský děkuje za odstra-

nění nepořádku z Podhoří. Na novém pozemku MČ se začíná hromadit 

další nepořádek ze sousedního pozemku. – nánosy ve Vltavě zatím Povodí 

neodstraňuje, MČ urguje odstranění.

■ prezentace městské části v rámci společenských a sportovních akcí v září 

– umístíme informační stan na MS ve vodním slalomu u řeky, dále na Vino-

braní, Dnech evropského dědictví. Zažít město jinak v Troji letos nebude, je 

to záležitost občanských sdružení.

■ regenerace obecní zahrady – projekt OPPK – MČ získala účelovou dotaci 

11 mil. Kč, projekt se rozbíhá, jednou týdně probíhají schůzky – termín 

odevzdání hrubopisu projektu je 23. září, na jaře by se mělo začít stavět – 

maximum prací budeme směřovat na prázdniny – je v tom zahrnuta oprava 

zdi (horní), ale ne jižní zeď a východní hřiště pro MŠ – informaci je potřeba 

občanům dobře prezentovat, peníze nemohou být použity na žádný jiný 

projekt.
Bod č. 8 – Závěr, diskuze

P. Bejček upozorňuje na nepořádek na dvoře ÚMČ. Vše je již v řešení. Před 

lavičkou u pergoly je uvolněný plůtek, je potřeba ho provizorně opravit. 

Zarostlá cesta Pod Havránkou. Pan starosta prosí, aby se připomínky sdělo-

valy bezodkladně panu Novotnému. Skladiště potravin MŠ bylo zatepleno 

a začíná vlhnout. Bylo by tam potřeba zařídit odvětrání.

Ing. Kořenský upozorňuje, že nedostal poslední zápisy z komisí, které by 

měl dostávat každý zastupitel.

Ing. Stavovčíková upozorňuje, že nově na Vinobraní budou 3 stany MČ, 

které je potřeba obsadit zastupiteli. 

Úplné znění zápisu naleznete na www.mctroja.cz Tomáš Drdácký, starosta

KONANÉHO
DNE 3. 9. 2013

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
■ v Troji přestala jezdit po mnoha letech 
tramvaj a cesta do Prahy tak bude pro nás 
všechny obtížnější. Pro případ, že Tro-
ja bude díky automobilům neprůjezdná, 
požadujeme na Odboru dopravy Pra-
hy 7 omezení provozu v ulici K Bohnicím 
(serpentýna nad Salabkou) tak, jako v loň-
ském roce. Dokončení všech stavebních 
úprav v souvislosti s městským okruhem 
a Trojským mostem je pro nás velice důle-
žité a děkuji všem za další trpělivost s touto 
investiční akcí hlavního města. 

■ Současné a budoucí dopravní situaci 
v Troji bude věnováno setkání ve čtvr-
tek 21. října v 18. hodin v sokolovně. Zvu 
všechny, kteří se chtějí zapojit do staronové 
pracovní skupiny pro dopravu v Troji!

■ Děkuji všem, kteří nám pomohli se záři-
jovými sportovními a společenskými akcemi, 
dámám z Domu spokojeného stáří, kolegy-
ním a kolegům z úřadu, zastupitelům, trojské 
mládeži, sokolům, sousedům i seniorům!

■ Letošní ročník trojských grantů je ve fi-
nále, nenechte si ujít sérii závodů autodráh 
Grand Prix Troja!

■ Místem konání Voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky je v Tro-
ji hala našeho úřadu, přijďte podpořit udrže-
ní demokracie v naší zemi!

Tomáš Drdácký,
starosta, drdacky@mctroja.cz



SVOZ NEBEZPEČNÉHO
syntetické barvy, laky, 
syntetická ředidla, mo-
řidla, elektrické baterie, 

autobaterie, oleje, tuky minerální nebo 
syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy, 
lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál 
(znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, 
tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemiká-
lie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahu-
jící rtuť.
 

■  V Podhoří (točna autobusů)
18.10–18.30 h

■  křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou
18.40–19.00 h

Velkoobjemové kontejnery na domovní od-
pad budou přistaveny o víkendu 9.–10. 11. 
od 13 do 17 hod. na obvyklých stanovištích.
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NOVÉ CENTRUM KRAKOV SE JIŽ BRZY OTEVŘE!
Uprostřed bohnického sídliště vyrostlo zhruba za rok a půl od demolice původního zchát-
ralého nákupního střediska Krakov z počátku 80. let zcela nové moderní obchodní cent-
rum, které ponese označení Centrum Krakov. To přivítá své první návštěvníky již v pátek 
1. listopadu. Celý víkend budou pro zákazníky připraveny speciální akce a zajímavé sle-
vy. Pamatováno je i na děti, pro které chystáme různé soutěže, hry, či veselá odpoledne 
s klaunem a mnoho dalšího. Chceme lidem ukázat vše, co jim Centrum Krakov může 
poskytnout.

Objekt o 3 nadzemních podlažích nabídne obyvatelům Bohnic, Troji a blízkého okolí 
možnost nákupů, za kterými museli dosud dojíždět. Vedle supermarketu BILLA najdou 
lidé v Centru Krakov například DM Drogerie, prodejny módních řetězců C&A, Takko 
Fashion, Madonna, obuv CCC, knihkupectví Kanzelsberger, papírnictví AKM, hračkářství 
Bambule, chovatelské potřeby Happy Zoo, velkou prodejnu s elektrospotřebiči Expert 
K+B Elektro či prodejnu sportovních potřeb a vybavení Sportisimo. Nebude chybět ani 
lékárna, květinářství, optika, čistírna, opravy oděvů a bot, zlatnictví, domácí potřeby, roz-
sáhlé fitness centrum Olgy Šípkové, dětský koutek Milk&Play s rozsáhlou dětskou atrakcí 
a možností pořádání dětských oslav, kavárny, kvalitní italskou restauraci či rychlé občers-
tvení ve foodcourtu. Své místo zde bude mít i Česká spořitelna, Komerční banka a pojiš-
ťovny Kooperativa a Allianz. 

Obchodní centrum bude přístupné pěti vchody, v přízemí z povrchového parkoviště 
v ulici Hnězdenská, od autobusové zastávky z ulice Lodžská a z náměstí před kulturním 
domem. Další dva vchody pak budou ve zvýšeném přízemí z východní strany objektu 
a z pěší lávky vedoucí přes ulici Lodžská. Díky umístění přímo u autobusové zastávky 
Krakov bude centrum velmi dobře dostupné MHD, nicméně jeho součástí bude také 
parkoviště s kapacitou 300 parkovacích míst.

STŘEDA 9. 10.

ODPADU

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI VYLOUČENÍ 
TRAMVAJOVÉHO PROVOZU V UL. TROJSKÉ
OD 7. 10. 2013 Z důvodu výstavby městského okruhu Špejchar – Pelc Tyrolka a tramva-
jového napojení Trojského mostu bude od zahájení denního provozu dne 7. 10. 2013 
do odvolání (předpoklad duben 2014) přerušen obousměrně tramvajový provoz v ulici 
Trojská v úseku nádraží Holešovice – Ke Stírce.
V uvedeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava linka X17:

Zastávky: směr Kobylisy:
Nádraží Holešovice: nástupní: v obratišti BUS, v nástupní zastávce linky 112
Jankovcova: v ul. Argentinské, v zastávce linky 112
Pelc Tyrolka: v ul. Povltavské, v zastávce linky 112
Povltavská: v ul. Povltavské, v zastávce linky 112
 charakter: všechny na znamení
Trojská: v ul. Trojské, cca 15 m za křižovatkou s ul. Nad Kazankou
Nad Trojou:  v ul. Trojské, cca 40 m za označníkem zastávky TRAM, 12 m za vjez-

dem do garáže domu č. 105
Hercovka: v ul. Trojské, v zastávce TRAM
Ke Stírce: v ul. Klapkově, v zastávce TRAM
 charakter: všechny stálá
Kobylisy:  výstupní: v ul. Klapkově, u chodníku na úrovni zastávky TRAM

směr Nádraží Holešovice:
Kobylisy: nástupní: v ul. Klapkově, v zastávce TRAM
Ke Stírce: v ul. Klapkově, v zastávce TRAM
Hercovka: v ul. Trojské, v zastávce TRAM
Nad Trojou: v ul. Trojské, u stávajícího nástupiště zastávky TRAM směr Kobylisy
Trojská: v ul. Trojské, cca 30 m před křižovatkou s ul. Nad Kazankou
 charakter: všechny stálá
Pelc Tyrolka: v ul. Povltavské, v zastávce linky 112
Jankovcova: v ul. Argentinské, v zastávce linky 112
 charakter: obě na znamení
Nádraží Holešovice: výstupní: v obratišti BUS, ve stávající výstupní zastávce

Linka bude obsluhována v nepřetržitém provozu s intervaly ve špičkách 20 minut, v sedle 
30 minut a v nočním provozu 1 hodina. Jízdní řád na www.dpp.cz. 
Do oblasti Troje je možné využít i pravidelnou BUS linku č. 112.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ KONCERT
u příležitosti Dne vzniku
samostatného československého státu
a k 50. výročí založení Galerie hl. m. Prahy

31. října 2013 v 19.00 hod.
v Trojském zámku

Epoque Quartet
(od baroka k jazzu)

VOLBY 
DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČR
se konají 25.–26. 10. 2013
Volební místnost
bude otevřena:

V PÁTEK 25. 10. 2013 OD
14 DO 22 HODIN

V SOBOTU 26. 10. 2013
OD 8 DO 14 HODIN 

Místem konání voleb je hala úřadu 
městské části Praha-Troja,
171 00 Praha 7, Trojská 230/96.

Voličské průkazy je možné vyzved-
nout od 10. do 23. 10. 2013.
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23. 9. 2013, program jednání:
■ Dotazy a připomínky občanů
■ Protipovodňová ochrana Trojské kotliny
– koncepční přístup
■ Metropolitní plán:
– úprava hranic lokalit 
– Potřeby Prahy-Troje – 

obecná charakteristika 
– Komentář k existujícím studiím
■ Diskuze

SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ S OBČANY
Setkání k Metropolitnímu plánu

Starosta Městské části Praha – Troja
Ing. arch. Tomáš Drdácký
srdečně zve trojské občany na 

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K DOPRAVĚ V TROJI
pondělí 21. října od 18.00 hodin
v Restauraci Sokol Troja, Trojská 171a

na programu budou:

■ současný stav automobilové (IAD)
a městské (MHD) dopravy + alternativy v Praze – Troji

■ možná opatření ke zmírnění dopadů automobilové zátěže 

■ pracovní skupina pro dopravu v Trojské kotlině 

■ Strategie pro dopravu v Troji
Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz
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parkování

zastávky TRAM

směr Loděnice 
a sportovní 
areály

samostatný pruh pro 
levé odbočení do ulice 
Nad Kazankou

SLOVO PROJEKTANTA
Od 7.10. 2013 bude zahájena výluka tram-
vajového provozu od nádraží Holešovice 
do Kobylis. Výluka je nezbytná pro výstavbu 
MO Blanka. V prví fázi výluky budou práce 
probíhat v místě tramvajové trati na výjez-
dové rampě z tunelu Blanka. Další intenziv-
ní práce budou na holešovické straně Troj-
ského mostu, kde rovněž budou probíhat 
práce v místě tramvajové tratě. V průběhu 
10/2013 budou zahájeny přeložky inženýr-
ských sítí v okolí ulice Pod lisem. Tzn. ome-
zení provozu dopravy v křižovatce Trojská 
– Pod lisem bude zavedeno až cca v druhé 
polovině října 2013. Zdroj SATRA, s. r. o.

DALŠÍ MĚSÍCE DOPRAVNÍCH OMEZENÍ V TROJI
Výluka tramvajového provozu v Troji je nutnou podmínkou dokončovacích prací zdlou-
havé výstavby Městského okruhu a Trojského mostu. Třikrát posouvaný termín výluky se 
dostal do souběhu s dalšími stavebními pracemi u mostu Barikádníků. Ty budou ukonče-
ny koncem listopadu. Samotná výluka tramvaje potrvá nejméně do dubna 2014!

Samostatnou akcí budou úpravy v křižovatkách Trojská – Pod Lisem – Povltavská. Vý-
sledkem bude méně kolizní napojení Městského okruhu a Trojského mostu na síť ulic 
v naší části a pro Troju důležitá „vylepšení“ původního projektu:
■ při výjezdu z Trojské ulice samostatný pruh pro levé odbočení do ulice Trojská směr 

Hercovka a do ulice Nad Kazankou
■ parkovací stání u tramvajové zastávky
■ lepší napojení ulice Povltavská směrem do Loděnice USK a dalších sportovních areálů 

u řeky a nad protipovodňovým valem
■ směrem do města bude zastávka autobusu 112 sdružená s tramvajovou zastávkou

V průběhu října dostaneme od Odboru dopravy ÚMČ Prahy 7 přesné harmonogramy 
a návrh dopravně inženýrských opatření. Budou k dispozici na našich webových strán-
kách. Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

PROJEKT 
GREENWAYS V TROJI 
Městská část Praha-Troja dostala v loňském 
roce grant Nadace Partnerství na osázení 
cyklotrasy v Troji informačními panely a la-
vičkami. Smyslem projektu je zatraktivnit 
prostor u řeky a instalovat krátkou „nauč-
nou stezku“ o památkách a krásách Troje. 
Panely se na cyklotrase objevily už v červnu 
letošního roku, ale díky ničivé povodni se 
konečná realizace protáhla až do měsíce 
října. Lavičky pak byly nainstalovány po po-
vodni. Panely se nám podařilo obnovit a tak 
již v průběhu října se můžete těšit na nové 
infotexty o Troji. 

Projekt podpořila Nadace Partnerství 
ve spolupráci s Nadací České spořitelny. 

Provoz na provi-
zorním tramva-
jovém mostě byl 
ukončen v neděli 

7. 10. 2013.
Více na straně 3.
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VÍKEND 
13.–15. 9. 

2013
V TROJI

PÁDLOJÍZDA 
ZAČALA V TROJI
Letos se jako předprogram svě-
tového šampionátu ve středu 
4. září uskutečnila PÁDLOJÍZ-
DA – pádlování po hladké vodě 
Vltavy přes historické centrum 
města, které mělo za cíl propa-
gaci vodního slalomu a blízké-
ho mistrovství v Troji.

Šlo o mimořádnou možnost 
proplout si na kánoi, kajaku, 
nebo člunu místa, do kterých 
se během roku není možno do-
stat. Na exhibiční jízdu z lodě-
nice v Troji vyrazilo kolem stov-
ky nadšenců, ale i profesionál-
ních vodáků. Účast na Pádlo-
jízdě centrem Prahy absolvovali 
kromě našich reprezentsntů 
i nejlepší závodníci z Austrálie, 
Itálie, Španělska, USA, Slovin-
ska a dalších států. 

Vyjelo se v 17:00 z loděnice 
v Troji směrem na městské cen-
trum. V 18:00 překonali vodáci 
Štvanický jez pomocí zdymadla. 
Pokračovali pak kolem pravé-
ho břehu Vltavy až ke Karlovu 
mostu. Jízda pokračovala až 
na Rašínovo nábřeží, kde byl 
zorganizován transport lodí 
zpět do loděnice. Tam se usku-
tečnila malá after party. bok

PODĚKOVÁNÍ PRO MČ
Den před zahájením Mistrovství světa ve vodním slalomu se v hlav-
ním sále Loděnice FTVS v Praze Troji konala novináři hojně na-
vštívená tisková konference za účasti českých i některých zahra-
ničních závodníků. Úvodní slovo pronesl ředitel organizačního 
výboru mistrovství světa pan Jiří Rohan. Ve svém projevu zmínil 
obtížnou situaci slalomového kanálu po letošních červnových po-
vodních a poděkoval všem těm, kdo se na odstranění škod podí-
leli a tím konání mistrovství světa umožnili. Jmenovitě poděkoval 
zvláště a především MČ Praha-Troja. Text a foto bok 

NAŠE TROJA 
BYLA ZLATÁ
Pouhé tři měsíce po ničivé po-
vodni se trojský vodní slalomo-
vý areál zaskvěl. Ve dnech 11. až 
15. září zde proběhlo Mistrov-
ství světa ve vodním slalomu, 
podle mnohých jedno z nej-
krásnějších v historii. Šéf orga-
nizátorů Jiří ROHAN přiznal: 
„Byly to nejhektičtější tři měsíce 
mého života!“

Vodáci celému jeho štábu 
poděkovali šesti českými medai-
lemi. A diváci velkým zájmem 
a hukotem, až uši zaléhaly!

Českým hrdinou mistrovství 
se stal singlkanoista Vavřinec 
HRADÍLEK. Ke stříbrné medai-
li z loňských olympijských her 
v Londýně přidal v Troji zlato. 
Radost byla v tomto závodě 
dvojnásobná: stříbrnou příčku 
obsadil další Čech, Jiří PRS-
KAVEC. Oslava 100. let tohoto 
sportu se v Troji po všech strán-
kách vydařila! Text a foto bok
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Letos jsem uvítala změnu ve smyslu rozšíření celé akce 
i do jižní části zámeckého parku. Horní nádvoří díky tomu 
nebylo přecpané, lidé mohli volně korzovat a druhá hudební 
scéna navíc umocnila atmosféru.

V podobném duchu i za rok. R. Kavanová

Letošní vinobraní hodnotíme jednoznačně pozitivně, zejmé-
na rozšířeni stánků a programu i do dolní části zahrady Troj-
ského zámku. Právě díky tomu jsme se my jako trojská mlá-
dež (stále nás tak beru ;-)) mohli i s kočárkama sejít a v klidu 
popovídat, tj. mohli využít té spodní části zahrady a nemač-
kat se v horní části, ve které je vždy „přeplněno“. Z progra-
mu se nám s manželem rozhodně nejvíc líbilo zajímavé poví-
dání a ukázky dravců – jen škoda, že nám malý Mareček začal 
plakat. Abysme nerušili a nevyplašili ty okřídlené krasavce, 
tak jsme se museli vzdálit. Moc hezká byla i akrobacie na stu-
hách – šikulky. 

Těšíme se zase příští rok a to už budu moci ochutnat opět 
i burčák – tento rok to kvůli kojení nevyšlo ;-). Setkání s ostat-
ními Trojáky a zajímavý nový program to ale bohatě vynahra-
dilo :-). Klára, Roman a Mareček Ljaškovi

Vinobraní v Troji bylo jako obyčejně zajímavé, organizačně 
zvládnuté jak v přípravě, tak i v jeho průběhu. Tradiční vinaři 
i kulturní program zvláště spojením se Slováckým krúžkem 
má příjemnou gradaci. Úspěšné zvládnutí tradice je někdy 
složitější než její založení. Těším se proto z každého dalšího 
ročníku. Oblíbenost vinobraní mezi našimi sousedy se udr-
žuje.

S pozdravem „Vinobraní je pryč, ať žije Trojské vinobraní 
2014“ O. Adámek

ŽIVOT V TROJI

V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU
OČIMA NÁVŠTĚVNÍKŮ
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ZÁŘIJOVÁ SCHŮZKA KTH
Klub trojské historie na svém setkání ve čtvrtek 19. září vysoce oce-
nil důstojný a přátelský přístup starosty MČ Praha-Troja Tomáše 
Drdáckého i předsedy Nadace Quido Schwanka Václava Valtra při 
křtu knihy „Legendy a morytáty z Troje a Podhoří 2“ na 15. Troj-
ském vinobraní. Křest knihy proběhl za zájmu přítomných na ná-
dvoří Trojského zámku. Autoři textů knihy – účastníci schůzek 
KTH – měli rovněž možnost poskytnout zájemcům své autogramy 
a čerstvě vydanou knížku podepsat. Další setkání klubu proběhne 
ve čtvrtek 17. října v klubovně Domu spokojeného stáří od 17 ho-
din. Text a foto bok

LEGENDY A MORYTÁTY
Z TROJE A PODHOŘÍ 2

V neděli 15. září bylo v rámci 15. trojského vinobraní konaného 
v zahradách Trojského zámku představeno volné pokračovaní 
předchozí úspěšné publikace pod stejným názvem, tentokrát Le-
gendy a morytáty z Troje a Podhoří 2. Proběhla i autogramiáda au-
torů. Knížku ze vzpomínek trojských pamětníků Jiřího Edelmanna, 
Heleny Klíčové, Břetislava Košťála, Karla Macha, Miloty Svobody 
a Jana Trundy s použitím fotografií z rodinných alb, laskavě po-
skytnutých účastníky schůzek Klubu trojské historie a pohlednic ze 
sbírek Otakara Doubka a Františka Malého, sestavili a uspořádali 
Bohumil Kudera a František Malý. Publikaci je možno zakoupit 

za 199 Kč buď v kanceláři sídla Nadace 
Quido Schwanka – Troja město v zeleni 
Pod Havránkou 75/13, 171 00 Praha-Tro-
ja (paní Rösslerová na tel. 608 127 260), 
nebo v úředních dnech (pondělí, stře-
da) na Úřadě městské části Praha-Troja 
Trojská 230/96, Praha 7 Troja. bok
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LIDOVÉ STAVBY PRAHY
Výstava Lidové stavby Prahy byla uspořádá-
na k Roku lidové architektury Čech, Mora-
vy a Slezska 2013 pod záštitou starosty MČ. 
Důstojným doplňkem se stala prezentace 

známkové tvorby trojského 
občana Ak. mal. Jana Kavana s tématikou 
lidového stavitelství. Výstava v nově zpří-
stupněných prostorách Domu spokojené-

ho stáří Quido Schwanka (naproti Galerii u 
lávky) se těšila od samého počátku návštěv-
nickému zájmu.

Letošní program odstartovala v sobotu 14. 9. komentovaná pro-
cházka s historikem architektury Ing. M. Čerňanským. 
Prohlídky památkové osady Rybáře se zúčastnil aktivně i garant 
projektu – starosta MČ Praha-Troja ing. arch. Tomáš Drdácký. Bě-
hem víkendu (14. a 15. září) měli návštěvníci možnost navštívit 
kromě běžně přístupných památek (zoo, viniční sloup) i kapli 
sv. Václava v Podhoří, Starou školu v Povltavské nebo Trojský mlýn.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V MČ PRAHA-TROJA

Fo
to

 ©
 B

. K
ud

er
a

Fo
to

 ©
 B

. K
ud

er
a

8



9

ŘÍJEN 2013 168

DLOUHOZOBKA SVÍZELOVÁ
Macroglossum stellatarum

Náš častý denní lišaj, na zahradách ho můžeme vidět většinou v od-
poledních hodinách. Bez usednutí saje za letu dlouhým sosákem 
nektar z květů. Rychle přelétává z květu na květ, nejčastěji na flo-
xech, muškátech a nebo náprstníku. Jen jednou jsem ho zastihl, 
když usedl. V. Valtr

ŽIVOT V TROJI

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ŽIVOT V TROJI

Pořadatelem byla škola vaření 
Chefparade. Krásné zahrady 
Trojského zámku ve spojení se 
slunečným počasím přilákaly 
na festival velké množství ma-
lých i velkých labužníků. Degus-
tační menu, nápoje a delikatesy 
mohli návštěvníci Foodparade 
ochutnávat u 43 stánků. Před-
stavily se např. restaurace Adria, 
Dock House, Dolce Villa Ho-
tel, Green House, Sushitime, 
U Modré Kachničky, Zorbas, 
škola vaření Chefparade a spo-
lečnost MAKRO.

Návštěvníci si mohli labuž-
nicky pochutnávat na čerstvém 
tataráku ochuceném pikantní 
marinádou s mangem a cibulí, 
zvěřinovém ragú na červeném 
víně s hříbky podávané v gri-
lovaném jablku, zeleném kari 
s kokosovým mlékem, bam-
busem a krevetami podávané 
s jasmínovou rýží, pečeném 
halibutovi s pikantním asijským 
salátem nebo s restovanou 
zeleninou, odleželém hovězí 
v domácí medové housce s raj-

čaty, sladkou cibulí a houba-
mi, mušlích na víně, šlehaném 
mascarpone s vanilkou a čer-
stvou maracujou nebo Créme 
Brulée a mnoha dalších speci-
alitách. Nápojová sekce byla 
také bohatě zastoupena a nabí-
zela široký výběr nealko i alko-
holických nápojů. Zastoupena 
byla i Salabka a WineWorld. Wi-
neWorld, renomovaný dovozce 
kvalitních vín z celého světa 
včetně Moravy a Čech a jeden 
z partnerů festivalu, vybral 
k jídlům vhodná vína a rozdělil 
je do několika skupin podle vy-
braných kuchyní.

Foodparade byl obohacen 
i o doprovodný program, který 
se konal v Konírně Trojského 
zámku. Z kuchařských show 
nejvíce přihlížející udivovala 
show Petr Koukolíčka a ukázka 
molekulární gastronomie. Fo-
odparade tradičně nezapomněl 
ani na děti, v dětském koutku 
po oba dva dny probíhaly kurzy 
vaření a jiné aktivity.

Text a foto bok

FOOD PARADE 
2013 V TROJI
V zahradách zámku Troja se 
o víkendu 8. 9. a 9. 9. 2012 
uskutečnil již druhý ročník Fo-
odparade, festivalu jídla a pití.

14. 9. se na trojské Salabce 
uskutečnila vycházka s prů-
vodcem panem Tomášem 
Dobrovským a tématem noč-
ní motýli, kteří se vyskytují 
v Trojské kotlině. Součástí vy-
dařené vycházky byl také od-
chyt motýlů na světlo a slad-
kou návnadu na stromě.

Z VYCHÁZKY NOČNÍ MOTÝLI V TROJI

lapač motýlů (záclony, uprostřed 
s lampou) D. Smolová

krabice s ukázkovými motýly 
Troje 

BEZ KOMENTÁŘE
Tak se jmenuje současná výstava prací výtvarníka Bohuslava Šíra 
v trojské Galerii u lávky. Vernisáž výstavy proběhla v úterý 10. září 
v příjemné přátelské atmosféře, kterou posílilo vystoupení dvojice 
mladých hudebníků Terezy Pohlreichové (saxofon) a Jana Pudlá-
ka (klávesy), která předvedla několik klasických jazzových skladeb. 
I tato výstava stojí za návštěvu. Možnost navštívit ji máme v obvyk-
lých časech (pátek 13-17 hod., sobota a neděle 10-18 hod.) až do 
3. listopadu. Text a foto bok

Na akci přišlo přes deset tisíc hostů

GALERIE U LÁVKY
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Inzerce

Inzerce

CENÍK INZERCE

BLAHOPŘÁNÍ
18. 10. 2013 oslaví 
90. narozeniny
doc. Ing. Sabi PETKOV 
CSc., nejstarší člen 
rodiny.
Všichni Petkovovi mu 
tímto přejí i nadále 
dobré zdraví a elán 
do života. 

Uvedené ceny jsou bez DPH (20 %) a jsou platné při dodání hotových podkladů. Platba předem: Úřad MČ Praha-Troja, Trojská 96.

1/2 strany
185 mm šířka
130 mm výška

2500 Kč

1/4 strany
90 mm šířka
130 mm výška

1300 Kč

1/6 strany
185 mm šířka
44 mm výška

950 Kč

1/8 strany
90 mm šířka
62 mm výška

600 Kč

1/10 strany
90 mm šířka
49 mm výška

500 Kč

1/12 strany
58 mm šířka
62 mm výška

400 Kč

1/16 strany
90 mm šířka
29 mm výška

300 Kč

1/24 strany
58 mm šířka
29 mm výška

200 Kč5000 Kč

celá strana
185 mm šířka
256 mm výška
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TJ SOKOL INFORMUJE

STOLNÍ
TENIS

Za krásného letního počasí, 
v neděli 8. září pokračoval Se-
riál turnajů ve stolním tenise 
předposledními dvouhrami. 
Hrálo se ve velké tělocvičně ZŠ 
Svatopluka Čecha s účastí 19 
hráčů a úroveň byla dobrá. 

Ze základních skupin po-
stoupili lepší přímo do finálové 
skupiny a ostatní do skupiny 
o umístění. Bez prohry prošel 
celým turnajem nově příchozí 
Vladimír Hrubec. Tři prohry 
stačily Vladimíru Puklickému 
ke druhému místu, třetí pak 
skončil také s třemi prohrami 
Štefan Pocz. Nejlepší ze Sokola 
Troja Ladislav Navrátil obsadil 
pěkné 5. místo. 

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu 

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
Cvičební hodiny všech slo-
žek probíhají již od 16. 9. pra-
videlně podle rozvrhu, který 
je vyvěšený na nástěnkách v tě-
locvičnách, v Sokolovně a na 
Místním úřadě.

■ V sobotu 5. října se uskuteč-
nil autobusový zájezd do zám-
ku Zbiroh a do Plzně.

■ V neděli 6. října proběhla 
Drakiáda od 14 hodin na louce 
pod Velkou skálou.

■ V sobotu 19. 10. budou při-
praveny autodráhy od 14 hod. 
v restauraci Sokolovny.
■ V sobotu 2. 11. se budou opa-
kovat opět od 14 hod. autodrá-
hy v restauraci Sokolovny.

■ V neděli 17. 11. se budou 
konat závody autodráh Velká 
cena, v restauraci Loděnice 
Troja od 10.00 hod.

■ V sobotu 23. 11. proběhne 
turnaj přípravek v malé kopané 
od 9 hod. ve velké tělocvičně 
ZŠ.

■ Na sobotu 30. 11. připravuje-
me zájezd do Drážďan, přihláš-
ky přijímá Filipová do 25. 11. 
na mobil: 736 283 882 nebo e-
-mail: filipova.alzbeta@seznam.
cz nebo v tělocvičně při cvičení 
seniorek – úterý a čtvrtek.

■ Předvánoční veřejné cviče-
ní všech forem, s přátelským 
posezením u svařáku a s drob-
ným pohoštěním se uskuteční 
v neděli 8. 12. dopoledne od 9 
hod. v obou tělocvičnách a od-
poledne od 16 hod. bude pro-
bíhat Mikulášská besídka s pro-
gramem a nadílkou. Těšíme se 
na Vaši účast! Filipová Alžběta

NOVOMANŽELÉ LIBUŠKA A TOMÁŠ KLINKOVI
si řekli své ano před oddávajícím zástupcem starosty p. ing. Tomášem Bryknarem – v Troji.

■ 7. 12. bude-li zájem – zájezd 
do Ambergu: Aquapark, vánoč-
ní trh. Přihlášky přijímá A. Fili-
pová.

AMBERG

Japanisches
Palais l

Semper
Oper l

Zwinger l
l
zámek

Hofkirche
l

lAlbertinum
lFrauenkirche

lMuzeum dopravy

lKreuzkirche
lRadnicei

i

1  Striezelmarkt 2  Weihnachtsmarkt Prager 
Strasse 3  Weihnachtsmarkt Hauptstrasse 
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TIP PRO VÁS

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně, v říjnu 9.00–18.00 h.

BZ PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

Milí čtenáři, Stromovka láká pestrou škálou 
tónů barevného listí. Můžeme se tam vydat 
například po stopách první pražské elektri-
ky. Zřídil jí František KŘIŽÍK v roce 1891. 
Její trať vedla od nynější Letenské restaura-
ce Oveneckou ulicí ke Stromovce a (od r. 1893) 
po jejím okraji k Místodržitelskému letohrádku. 
Tam můžeme začít. 

(Před výstupem na kopec, ze směru 
od Troje, doporučujeme navštívit kulturní 
centrum Šlechtovka před bývalou Šlechto-
vou restauraci www.slechtovka.cz – občerst-
vení, různé žánry programů, půjčovna čtyř-
kolek atp.). Na kopci pak pokračujeme do-
leva, kolem malebné stavby strážního dom-
ku Buštěhradské dráhy z  r. 1860.  Pokud 
vás inspirovaly astronomické značky unikát-
ních slunečních hodin z červeného mramo-
ru (1698) na terase Místodržitelského leto-
hrádku – pokračujte Královskou oborou 
k Planetáriu www.planetarium.cz. Jinak od-
bočíme vpravo Oveneckou ulicí k budově 
Národního technického muzea, www.ntm.
cz. Ta tu tenkrát nestála. Za muzeem, mezi 
dřevěným domečkem občerstvení a prasta-
rým kolotočem, mívala první pražské el. 
dráha čekárnu s vozovnou.

Z plošiny u zahradní restaurace se nám 
nabízí panoramatický výhled na město.

S použitím publikace 110 výletů s DP s.p.a.

Planetárium otevřeno kromě pátků: út–so 10.30–
20 h, ne–po 10.30–18 h
Lunapark, twister, obří kolo a Italská horská drá-
ha: út–pá 12–21 h, so–ne 10–22 h
Národní technické muzeum: út–pá 9–17.30 h, so–
ne 10–18 h, každý první čtvrtek v měsíci 9–20 h
Muzeum městské hromadné dopravy (Střešovic-
ká vozovna, Patočkova 4) so–ne a svátky 9–17 h 
(do poloviny listopadu)

Otevřený motorový vůz 
první elektrické dráhy v Praze – 
z Letné do Královské
obory (1891)

KRÁLOVSKOU OBOROU

do 20. 10. DY
NĚ
Přijďte nasát atmosféru podzimu rozzáře-
nou veselými barvami dýní. Nechte se in-
spirovat originálními dekoracemi z těchto 
plodů podzimu. Ve venkovní expozici bu-
dou k vidění aranžmá z krásně barevných 
plodů doplněná různorodým materiálem. 
Atraktivní plody dýní se stávají čím dál tím 
populárnější a již několik let kralují nejen 
v podzimní výzdobě našich zahrad, ale 
hlavně v kuchyni. Přijďte se inspirovat.

5.–28. 10. STROMY – OČIMA 
VY
TVARNICE P. DVORSKÉ 
Výtvarnice Pavla Dvorská se již řadu let 
věnuje ilustraci knih, volné grafice a spo-
lupracuje na tvorbě výukových materiálů 
přírodovědných oborů a naučných stezek. 
Na výstavě uvidíte jak ukázky z její volné 
tvorby, tak i její vědecké ilustrace. Volná 
tvorba bude zastoupena zejména portréty 
konkrétních stromů skicovanými při ces-
tách po Čechách i v cizině. 
 
19.–20. 10. PODZIMNÍ HRÁTKY 
S PLODY 
Popusťte svoji fantazii, vraťte se do dět-
ských let a přijďte s námi tvořit! 
O víkendu 19. a 20. 10. jsou pro návštěv-
níky připraveny hrátky s plody podzimu. 
Do tvorby se může zapojit každý, záleží jen 
na zručnosti a fantazii. Výsledkem budou 
různá zvířátka, příšerky či jiné abstraktní 
objekty, které si odnesete domů. Čeká vás 
příjemný den se zábavou pro celou rodinu.

31. 10. HALLOWEEN 
Čarodějnice, duchové, dlabané dýně, svíč-
ky a tajemná atmosféra… To je svátek Ha-
lloween v Botanické zahradě, který proběh-
ne 31. října od 15 do 20 hodin ve venkovní 
expozici. Svátek Halloween má kořeny 
v prastaré tradici Keltů, kteří se takto lou-
čili s létem, a neodmyslitelně k němu patří 
lucerny z dlabaných tykví. Ty si návštěvníci 
mohou vydlabat během odpoledne a od 18 
hodin se pak zapojit do tradičního průvo-
du rozsvícených dýní. Závěr večera bude 
možné příjemně strávit u ohně při opékání 
buřtů. 

Vinotéka sv. Kláry je v říjnu otevřena:
po–pá 14–19 h, so–ne, svátky 11–19 h.
Bílá, červená a růžová vína, ročník 2012
Slámová vína
Tramín červený, Ryzlink vlašský, 0,2 l, 2009
Tramín červený, Ryzlink vlašský, 0,2 l, 2010

 1. 10.  Den seniorů Zoo je ideálním mís-
tem k návštěvě a odpočinku pro 
všechny bez rozdílu věku. Dnes si 
program užijí hlavně senioři. 

 5. 10.  Zooškola pro dospělé Nahlédněte 
do zákulisí zoo a staňte se kuráto-
rem, chovatelem či autorem pro-
gramů pro návštěvníky.
Nutno předem objednat
na zooskola@zoopraha.cz. 

 6. 10.  Ples zvířat Oslavte Mezinárodní 
den zvířat v zoo odpoledním re-
jem masek.  

 12. 10.  Den chovatelů želv Zajímá vás 
chov želv a plazů vůbec? Pokud 
ano, rozhodně si nenechte ujít 
vyprávění předních odborníků 
a znalců želvího života! 

 13. 10.  Den rohů a parohů Rohy či parohy 
jsou nápadnou ozdobou mnoha 
zvířat v Zoo Praha. Máte jedineč-
nou možnost se s nimi blíže sezná-
mit! 

 27. 10.  Dýňové hody Jinde dýně jenom 
dlabou, u nás si na nich pochutna-
jí zvířata. Přijďte se podívat! 

Zooškola – Jednodenní kurz pro mladé 
zoology. Na zooškolu je třeba se 
objednat předem. Více informací 
na www.zoopraha.cz. 

Komentovaná krmení a setkání – v říjnu 
o víkendech a svátcích na mno-
ha místech v zoo. 

Happy Mondays 
Každé říjnové pondělí mají vstup 
za korunu adoptivní rodiče savců 
(kromě šelem a lidoopů).

GALERIE HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY
ZÁMEK TROJA

■  Benátské hutně tvarované sklo 
a české řezané sklo
ze sbírek UMPRUM muzea v Praze
Dva fenomény evropského sklářství 
v období svého vrcholu (16.–18. st., 
respektive 17.–první pol. 19. st.)

■  Vášeň, sen a ideál
/ Česká secesní plastika
Obě výstavy: út–ne 10–18 h, pá 13–18 h, 
do 3. 11. 2013

■  Život galerie hl. m. Prahy (50) 
výstava k padesáti letům od založení
Dům U Zlatého prstenu do 5. 4. 2013

Místodržitelský
letohrádek

Šlechtovka

Letná


