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MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA

SETKÁNÍ
K DOPRAVĚ
4. STRANA

3 Hlasy do sněmovny

28. X. Pocta hrdinům

9-7 Podzim je tady…

7 V pátek 8. 11. od 16 h

Podzimní
strašidelná
světýlková
cesta

8 Václav nebo Karel

2
Z DENÍKU STAROSTY

Vážení trojští občané,
děkuji vám všem za vaši účast při dalších volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu naší země. Opět se Troja zařadila
mezi ty aktivnější městské části a práva nevolit a neúčastnit se
spolurozhodování o budoucnosti naší země využilo pouze 26%
trojských občanů.
Říjen byl pro nás velmi pracovně nabitý – mimo běžné
agendy se účastníme pravidelných jednání k Metropolitnímu plánu, pracovní skupiny k Strategickému plánu hlavního
města, jednání redakční rady Plánu správy památky UNESCO,
Konzultujeme vznikající koncepci pražských břehů a každé
dva týdny zasedání Komise Rady pro protipovodňová opatření
hl. města.
Děkuji všem účastníkům veřejné debaty k dopravě-podrobnější zprávu o našem jednání naleznete na čtvrté straně.
V těchto dnech pracujeme na opravě kamenného zdiva
na fasádě úřadu, opravě oplechování střechy tělocvičny u základní školy, upravujeme pozemky podél kanálu.
Projekčně připravujeme např. úpravy přízemí Domu spokojeného stáří pro Rodinné a Obecní centrum a dokumentaci
pro provádění stavby – Rekonstrukce obecní zahrady (úřad
+ MŠ)
Příští jednání Zastupitelstva městské části Praha-Troja se
uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu od 17.00 hodin v zasedací
místnosti úřadu.
S přáním slunných podzimních dnů a na viděnou třeba
v nové restauraci Sokol při Svatomartinské huse se těší
Tomáš Drdácký, starosta

ROZLOUČENÍ S VÁCLAVEM KNIHOU
4. října zemřel pan Václav Kniha, v letech 1992 až 1994 trojský
zastupitel, později člen poradních komisí starosty, v posledních
letech aktivní v komisi pro životní prostředí.
Pan Kniha, na první dojem věčně nespokojený mrzout, byl
pravidelným kritikem našeho snažení při správě obce, věcně vnímal nešvary naší doby i sousedského soužití v Troji. Zároveň byl
vždy přímý, otevřený, zásadový a pozorný člověk se smyslem pro
humor.
Jak rázně žil, tak i odešel. Čest jeho památce!
Tomáš Drdácký, starosta

ÚŘAD MČ INFORMUJE

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
SOBOTA 9. 11.
ODPOLEDNE od 13.00 do 17.00 hod.
■ dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
■ Pod Salabkou x Trojská
■ V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

DOMOVN
ODPAD

Í

.
NEDĚLE 10. 11
ODPOLEDNE od 13.00 do 17.00 hod.
■ Sádky, u stání na separovaný odpad
■ Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku
■ Na Pazderce proti čp. 213

ÚŘAD MČ INFORMUJE

PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY
Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v souladu s § 9
odst. 6 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb. oznamuje, že z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních
prací bude v úterý 12. listopadu v době od 8:00 do 22:00
hodin přerušena dodávka vody v těchto ulicích č. p./č. o.:
■ JIŘÍHO JANDY; K BOHNICÍM 57/2 + č. parc. 1526/7;
■ NA KAZANCE; NA SALABCE; NAD KAZANKOU; NAD
TROJOU celá ulice mimo 199/1;
■ NÁDVORNÍ; POD HAVRÁNKOU sudá č. o. od 12/2 po č.
o. 29/38 a lichá č. o. od 34/7 po č. o. 134/15, č. parc. 191
a ev. č. 300057986, 300097808;
■ POD HRACHOVKOU; POD SALABKOU; POVLTAVSKÁ
sudá č. o. od 114/20 po č. o. 5/74 a lichá č. od č. parc.
1642/5 po č. p. 355;
■ SÁDKY; TROJSKÁ lichá č. o. od 342/43 po č. o. 748/215
a sudá č. o. 334/50 po č. o. 54/188;
■ U LISU, U TROJSKÉHO ZÁMKU; V PODHOŘÍ; VODÁCKÁ.
Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a klimatické podmínky.
V této souvislosti vyzývá společnost Pražské vodovody
a kanalizace, a.s. všechny odběratele k předzásobení pitnou
vodou i pro užitkové účely. Případné další informace podává
nepřetržitě zákaznická linka, tel. 840 111 112.
V průběhu vypouštění, napouštění a následující den
po obnovení dodávky vody lze předpokládat v některých objektech snížení tlaku a možný zákal vody.
POZOR: v průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napouštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.
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BIOODPAD V TROJI
Městská část ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy každoročně pořádá pro své občany
svozy bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů, které
nechává přistavit na tradiční
stanoviště. Datum přistavení
kontejnerů musí být zkoordinováno se všemi městskými částmi
Prahy a plánují se již od června.
Z tohoto důvodu bohužel není
možné termíny naplánovat podle aktuálního počasí a může
se tak stát, že jsou kontejnery
přistaveny ještě před opadem
listí. I proto přistoupila MČ
Praha-Troja na uspořádání ještě
jednoho mimořádného termínu svozu bioodpadu. Termíny
přistavení kontejnerů jsou vždy
uveřejněny v časopise Troja
a na stránkách www.mctroja.cz.
Bioodpad je možné také
zdarma odložit do sběrného
dvora (zdarma pouze pro občany
hlavního města Prahy). Nejbližší
sběrný dvůr se nachází v ulici
Voctářova, Praha 8 – Libeň, tel:
266 00 72 99, 731 909 653. Otevřen Po-Pá 8:30–17:00 hod., So
8:30–15:00 hod.
Celoroční svoz bioodpadu je
pak možné objednat u společnosti Pražské služby vyvážením

sběrné nádoby pravidelně 1 x
za čtrnáct dní. Sběrnou nádobu
na bioodpad je možné si pronajmout o velikosti 120 nebo 240
litrů. Ceny za 120 litrovou nádobu jsou 600 Kč za sezónní svoz
(od 1. 4. do 30. 11.) a 900 Kč
za celoroční svoz. Ceny za 240 litrovou nádobu jsou 960 Kč za sezónní svoz a 1440 Kč za celoroční svoz. Službu svozu bioodpadu
je možné objednat elektronicky
na www.psas.cz nebo na tel.:
284 091 888 Pražských služeb.
Co do bioodpadu
skutečně patří?
Bioodpadem je posekaná tráva,
spadané ovoce, řezanka a větvičky
z ořezu keřů, hlína z květináčů (bez
květináčů), plevel, pokojové rostliny, listí, zbytky ovoce a zeleniny,
slupky z citrusových plodů, sedliny
kávy a čaje, čajové sáčky a květináče z lepenky a rašeliny.
Naopak zbytky jídel (jedlé oleje, kosti, maso, kůže), uhynulá
zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny
a všechny další biologicky nerozložitelné odpady do sběrných nádob nepatří.
Ing. Daniela Smolová, referent
životního prostředí
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ÚŘAD MČ INFORMUJE
Úplnou nabídku služeb a měsíční program najdete také na
www.amelie-os.cz

JAK SE VOLILO
O V TROJI
TOP 09

zbylé strany viz níže
SVOBODNÍ
ODNÍ
KSČM
SZ
SL
KDU-ČSL
ČSSD

ANO 2011

Od ledna se Centrum Amelie
bude věnovat konkrétním onkologickým diagnózám v rámci tématických měsíců. Každý měsíc
na dané téma proběhne přednáška vedená odborníkem zabývajícím se danou diagnózou, seminář k prevenci daného onemocnění a praktický workshop
či setkání se zajímavým hostem,
který má s onemocněním zkušenost. Pokud vás nabídka zaujala, podrobný program na měsíc
leden naleznete na webových
stránkách. Centrum Amelie zve
na program zájemce z řad široké veřejnosti.

LOKÁTOR
KONTEJNERŮ NA TEXTIL
Obyvatelé Troje si již zvykli na službu POTEX –
do kontejnerů odnášejí nepotřebný textil, který
může dále posloužit. V lokalitě naleznete kontejnery v ulici Na Kazance, které jsou přístupné 24 hodin denně
po celý rok. Z výtěžku jsou pak podporovány neziskové organizace – Nadace Naše dítě, Klokánek, Kapka naděje, Pomocné
tlapky. ■ Nyní přišla společnost POTEX s novou službou pro
veřejnost – a tou je lokátor kontejnerů v Praze a blízkém okolí. Stačí zadat lokalitu a ulici, kde bydlíte či pracujete a lokátor
vám nabídne nejbližší a nejvhodnější kontejnery. Najdete ho
na webu POTEX www.potex.cz spolu s dalšími informacemi.
Anna Bezdomniková, obchodní ředitelka Potex s.r.o.

JAK ZAPUDIT ŠKŮDCE NA ZAHRADĚ
Existuje pestrá škála různých organismů, které mohou škodit vaší
zahradě. Patří mezi ně hraboši, krtci, hryzci, mšice, slimáci, atd.
V tomto ohledu jsou zahradníci zajedno – snaží se tyto příživníky
ze svých záhonů a trávníků vyhnat.
Někdy se dá zavlečení škůdců předejít, jindy už je pozdě. Každopádně nejšetrnějším a zároveň nejlevnějším řešením v boji
se škůdci je plašení. Tato metoda platí například na krtka, který
sice na rozdíl od slimáků neožírá listy a dokonce uleví zahradě
od hmyzu a brouků, ale systém jeho chodeb způsobuje, že se zem
propadá. Krtek nesnáší hluk, proto je dobré instalovat tzv. rušičky.
Jde například o dutou tyč s větrníkem, který si můžete vyrobit sami
doma. Tyč je třeba zapíchnout do země a zvuk větrníku se ponese
tyčí až do chodeb krtka. Spolehlivě budou krtka rušit kočky a psi.
Nejen že je uslyší, ale i ucítí. Také ho údajně odpuzují i některé
pachy, doporučuje se vysázet na zahradu afrikány nebo rozhrnout
krtinec a do chodbičky vložit citrónovou kůru.

ODS

Z počtu 819 voličů (po odečtu vydaných voličských průkazů, voličů
volících v zahraničí, nemocnici atp. a přičtení „cizích“ voličů volících
na volební průkazy) se v Troji dostavilo k volbám navzdory nádhernému počasí celkem 607 voličů, což představuje 74,11 % volební
účasti. Nejvyšší počet hlasů (51) obdržel Karel Schwarzenberg. Cituji z MF Dnes 29. 10.: „Nejvíce hlasů v Praze získala knížecí TOP 09
v Troji. Vyhrála tu s 34,05 %.“
Počet hlasů: TOP 09 204, Ano 2011 87, ODS 84, ČSSD 51, KDU-ČSL
44 a Strana zelených 44, KSČM 23, Strana svobodných občanů 18,
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 15, Česká pirátská strana
13, Strana práv občanů Zemanovci 6, Hlavu vzhůru 2, Aktiv nezávislých občanů 1, Občané 2011 1, Dělnická strana sociální spravedlnosti
1, Koruna Česká 1.
Renata Zajícová, zapisovatelka volební komise

MČ PRAHA-TROJA PŘIPRAVUJE
GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 2014
na podporu projektů v oblasti rozvoje MČ, občanské společnosti
a volnočasových aktivit v prostoru Trojské kotliny v roce 2014
Harmonogram grantového řízení:
Vyhlášení grantů: 29. 11. 2013
Ukončení přijímání žádostí: 15. 1. 2014 v 18 h
Schválení orgánem městské části: 7. 3. 2014
Oznámení výsledků a uzavření smluv: duben 2014
Připravované tematické oblasti:
I.
Kvalita životního prostředí
II. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost
II. Publikační a propagační aktivity
IV. Kulturní a společenské akce
V. Sport, tělovýchova, volný čas
VI. Sociální a zdravotní
VII. Vzdělávání
Konkrétní témata právě projednávají komise Rady. Podrobné informace a přihlášky budou zveřejněny od 30. 11. 2013
na úřední desce, na www.mctroja.cz a v podatelně ÚMČ.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané ovoce,
zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec
od.)
apod.)
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Barbora Martínková, spolupracovnice Ekoporadny Praha.
Výňatek z článku vzniklého v rámci projektu Ekoporadny Praha za podpory HLMP. Pokud máte
zájem o další tipy nebo konkrétní rady, využijte bezplatné poradenství a napište na e-mail poradna@
ekocentrumkoniklec.cz.
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MIMOŘÁDNÝ SVOZ

Občanské sdružení Amelie poskytuje psychosociální podporu
lidem s onkologickým onemocněním a jejich blízkým. V Centru Amelie Praha se nemocným
nebo jejich blízkým věnují psychoterapeuti a sociální pracovníci s mnohaletou praxí v oblasti psychoonkologie. Centrum
Amelie nabízí služby jako např.
individuální a rodinné konzultace, sociální poradenství, skupinové aktivity (arteterapie, tajči, relaxace a další). Služby jsou
poskytovány bezplatně.
Amelii můžete kontaktovat
osobně na adrese Šaldova 15
(vchod z ulice Sokolovská),
Praha 8, Karlín nebo na tel:
283 880 316, 739 001 123

4
ŽIVOT V TROJI

POZNÁMKY ZE SETKÁNÍ K DOPRAVĚ V TROJI 21. ŘÍJNA 2013

Foto © J. Kavan, jun.

V úvodu setkání starosta Drdácký popsal aktuální stav automobilové dopravy v Troji, pravděpodobný
výhled po zprovoznění městského okruhu a mostu v létě 2014 a možná konkrétní opatření pro usměrnění průjezdné (tranzitní) dopravy v Troji. V druhé části setkání odpovídal starosta na konkrétní dotazy a zaznamenal řadu podnětů, připomínek a kritiky:
■ námět na plánovanou výluku DP po částech (levá a pravá kolej postupně)
■ požadavek na pravidelné sčítání aut
v Trojské ulici a nabídka na tuto činnost
Požadavky účastníků (výběr)
V závěru se podařilo vytvořit místní skupinu
pro dopravu která se zatím v počtu devíti členů
bude věnovat konkrétním námětům na dopravní
opatření v Troji! Děkuji všem účastníkům setkání i dobrovolníkům z pracovní skupiny!

Foto © J. Kavan, jun.

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

Stížnosti:
■ stížnosti na tristní dopravní obsluhu po
výluce tramvaje
■ stížnost na zvolenou formu náhradní
dopravy místo „tramvajového pendlu“
■ stížnost na nekoordinovanost uzavření
průchodu pod tratí ve Stromovce – pěšky do města možno velkou oklikou
Požadavky účastníků:
■ termíny zprovoznění MO Blanka a jaké
budou počty aut
■ zveřejnit pravidelný monitoring ovzduší
■ prověřit možnost umístění chytrého semaforu reagujícího na nepřiměřenou
rychlost projíždějících aut
■ zpomalení cesty přes Troju, diskuze nad
zónou třicet, nebo umístěním semaforu
v ulici K Bohnicím
■ rušná byla debata nad zpomalovacím
zařízením u školky (retardéry versus zvýšená vozovka v celé délce nástupišť busu
MHD- pro a proti
■ spoje x17 a 112 vhodně proložit, aby
byly časové intervaly pravidelnější
■ pokutování parkování u přívozu – částečně vyřešeno souhlasem starosty s parkováním na pozemcích ve správě MČ
■ požadavek na lepší spolupráci s Městskou Policií – rychlost je možné měřit
pouze na jediném místě v Troji
■ možnost pěšího přechodu nového Trojského mostu
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

ČISTOTA OVZDUŠÍ V TROJI

Měření provádí pro Městskou část Praha-Troja společnost SVÚOM Praha s.r.o., za každý
jednotlivý měsíc. Roční průměr oxidu dusíku v ulici U Trojského zámku byl 55,5 μg/m3
a v ulici U Lisu 51,9 μg/m3 oxidu dusíku. Naměřené hodnoty opět výrazně překračují
povolené limity znečištění pro ochranu vegetace a ekosystémů (24 μg/m3) i pro ochranu
lidského zdraví (32 μg/m3).

5
ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

ŽIVOT V TROJI

Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO
VÝBORU ZASTUPITELSTVA 16. 10. 2013
Jednání kontrolního výboru probíhalo po delší době. Původně plánovaný
termín v červnu 2013 se neuskutečnil vzhledem k povodním a následnému odstraňováním povodňových škod.
Kontrolní výbor se seznámil s přehledem řízení přestupkové
komise MČ Praha-Troja – v letošním roce přestupková komise
projednala nebo projednává zatím dvacet osm případů. Většina
přestupků se týká neoprávněného záboru veřejného prostranství
a následují jednotlivé přestupky proti majetku a proti občanskému
soužití. Dále se kontrolní výbor opětně zabýval využíváním pozemku parc. č. 1485/1 Občanským sdružením Maata, o.s. a rozhodl se
dále tuto situaci sledovat. Kontrolní výbor provedl dále kontrolu
plnění usnesení od minulého jednání – usnesení č. 65 až 88 byla
zkontrolována, uložené úkoly byly splněny nebo jsou plněny. Pokud byl uložen termínovaný úkol, tak byl splněn. Na příštím jednání by se měl kontrolní výbor zabývat kontrolou grantů přidělených
Ing. Marková, tajemnice
v roce 2013.

GPT – CUP 2013
trénink I. (GPT-C-2013_T1)
■ V sobotu 19. 10. 2013
proběhl v Restauraci Sokol Troja první trénink
na Grand Prix Troja 2013.
Tréninku se zúčastnilo skoro
dvacet malých autodráhových závodníků s patřičným
technickým
doprovodem.
Tento trénink byl prvním
přípravným nácvikem základní jízdy na autodráhách.

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO OBECNÍ
MAJETEK MČ PRAHA-TROJA 22. 10. 2013
■ Komise projednala žádost Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko
ke směně pozemku parc. č. 120 v soukromém vlastnictví za pozemky parc. č. 1673/2 a 1300 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Souhlasila pouze se směnou za pozemek parc. č. 1300. Pozemek
parc. č. 1673/2 by měl zůstat veřejným prostorem.
■ Dále se komise zabývala využitím některých pozemků, které si
městská část pronajala od Státního pozemkového úřadu. K souhlasu s podnájmem pozemku parc. č. 1274/1 k. ú.Troja nemá komise dost informací, jak bude zajištěna doprava v průběhu stavby
na sousedním pozemku a jak bude opravena i přístupová cesta
k podnajímanému pozemku. Na podnájem části pozemku parc.
č. 1510/1 bude vyvěšen záměr. Komise souhlasila s podnájmem
pozemku parc. č. 1346 vlastníkům sousedního pozemku.
■ Dále komise poprvé jednala o následujících majetkoprávních
záležitostech, kde se seznámila se skutečnostmi a začala vést diskuzi. V jednání bude pokračováno na dalších zasedáních komise.
Jednalo se o postupu při majetkoprávním vypořádání připlocené
části pozemku parc. č. 473/3, kterou užívá Korejské velvyslanectví, o možnosti prodat zbývající část pozemku parc. č. 467 po oddělení části pozemku na rozšíření cesty U Lisu. Diskuze probíhala
hlavně ke způsobu prodeje části pozemku parc. č. 467. Jednalo
se i o potřebě rozšíření komunikace V Podhoří oddělením částí
soukromých parcel, aby po komunikaci projela např. při povodni
i větší technika. Tento záměr komise doporučuje.
■ Komisi byl dále předložen návrh na úpravu nájemní smlouvy se
společností T-Mobile CZ a.s. v souvislosti s navýšením počtu antén
na střeše základní školy. Komise souhlasila s pronájmem místnosti
v Domě spokojeného stáří Nadaci Quido Schwanka.
■ Komise se také seznámila s návrhem vyhlášky hl. m. Prahy
na osvobození pozemků a staveb postižených povodní v červnu
2013 a souhlasí s návrhem.
■ Komise se také zabývala podněty městské části na změny sazeb
místních poplatků v souvislosti s novelou vyhlášky č. 5/2011 Sb.
hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
a jak dále postupovat při vymáhání nezaplacených poplatků. Komise se shodla na tom, že placení místních poplatků je povinností
všech a nedoporučují snížit sazbu nebo prominout výjimku z placení záboru veřejného prostranství u restauračních předzahrádek.
■ Komise se také měla možnost poprvé seznámit s investičním záměrem na pozemcích parc. č. 1449/3 a 1447/2 k. ú. Troja v Podhoří, který byl městské části předložen skupinou investorů.
Ing. Marková, tajemnice

AUTODRÁHOVÉ ZÁV
Á ODY
PR
RO ŠIROKOU VEŘEJNOST

W W.GRANDPRIXTROJA.CZ
WW

5. JUBILEJNÍ ROČNÍK

(GPT-2013)

AUTODRÁHOVÝCH ZÁVODŮ,
V NEDĚLI 17. 11. 2013 OD 10:00 DO 17:00 H
V AREÁLU LODĚNICE FTVS UK – RESTAURACE
I když nebudete závodit, můžete se zůčastnit
jako účastníci a zajezdit
si jen tak. K dispozici
budou
autodráhové
okruhy CARRERA GO,
GO DIGITAL, EVOLUTION, DIGITAL a dále
herní konzole PS3
(XBOX360).

loděnice

Vstupné: závodníci 50 Kč, účastníci
GO 100 Kč, účastníci EVO 150 Kč,
účastníci DIGI 200 Kč, doprovod
50 Kč. PŘEZŮVKY S SEBOU !!! Závodníci jednotlivci i skupiny si musí zajistit své
vlastní auto, účastníci budou mít auto
připravené na dráze. Blizší informace
o akci, kategoriích a registraci získáte
Jan Zobal
na www.grandprixtroja.cz .
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185 mm šířka
256 mm výška

185 mm šířka
130 mm výška

90 mm šířka
130 mm výška

185 mm šířka
44 mm výška

90 mm šířka
62 mm výška

90 mm šířka
49 mm výška

58 mm šířka
62 mm výška

90 mm šířka
29 mm výška

58 mm šířka
29 mm výška

5000 Kč

2500 Kč

500 Kč

400 Kč

celá strana

1300 Kč

950 Kč

600 Kč

300 Kč

200 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH (21 %) a jsou platné při dodání hotových podkladů. Platba předem: Úřad MČ Praha-Troja, Trojská 96.
Na straně 10 minulého čísla bylo mylně uvedeno DPH 20%, platí 21%. Za chybu se omlouváme. Redakce

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

SOFIA SCHOOL
MOUDRÁ A SVOBODNÁ ŠKOLKA
V září 2013 byla v Bohnicích otevřena zrekonstruovaná česko-anglická mateřská škola Sofia School, která spojuje nejmodernější výukové metody v českém i anglickém jazyce. Angličtina je
navíc podpořena odpoledním kroužkem dvakrát týdně, kde se
děti seznamují se školním způsobem práce s použitím učebnic,
výukových karet, pracovních listů a programů interaktivní tabule.
Všechny odpolední kroužky – hudební, výtvarný, sportovní i jazykový – jsou pro děti zapsané k trvalé docházce v rámci školného
zdarma. Každý týden se chodí plavat s plaveckou školou Vodník
na Šutku. Máme otevřeno i přes léto formou tzv. příměstského tábora s každodenní angličtinou. K podpoře imunity zavedla Sofia
School pravidelné pití šťávy z mladého zeleného ječmene. Veškeré informace o Sofia School najdete na www.sofiaschool.net
nebo můžete přímo kontaktovat Mgr. Danuši Svobodovou na tel.
775 031 603.
169 LISTOPAD 2013

ŽIVOT V TROJI

OPEN FLORBAL
TROJA 2013
Tradiční
florbalový
turnaj
ve škole Svatopluka Čecha
v Praze – Troji pořádají Trojské
gymnázium, Městská část Praha-Troja a občanské sdružení
Trojskoúhelník. Proběhne v sobotu 2. 11. 2013 za účasti týmů
z Prahy, Českých Budějovic,
Strakonic a České Lípy. Finanční podporu turnaje poskytuje
MČ Praha-Troja v rámci grantu
„Upevnění sportovních aktivit
dětí a mládeže“. Dopoledne

budou rozehrány zápasy v kvalifikačních skupinách, odpoledne se odehrají finálová utkání.
Vítězství z loňského roku obhajuje tým Soukromé střední
školy výpočetní techniky z Prahy 9. Obdobně jako v předchozích letech lze očekávat
zajímává a napínavá sportovní
klání, přijďte se sami přesvědčit
do sportovní haly.
Mgr. Radim Jendřejas
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POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

TJ SOKOL INFORMUJE

Dne 4. 10. nás opustil Vašek Kniha ve
věku 87 let. Odešel
tam, odkud se ještě nikdo nevrátil.
Vzhledem k tomu,
že si nepřál žádný
smuteční obřad tak
prosím ty, kteří ho
znali a měli rádi, aby
si na něj v klidu večer u sklenky něčeho
dobrého vzpomněli.
Jeho žena Olga

Další sokolský zájezd tentokrát vyjel v sobotu 5. 10. směr západ. Prvním zastavením byl
zámek Zbiroh. Říká se mu zámek tří císařů, protože jeho vlastníky byli mladičký Karel IV.,
později jeho syn Zikmund a nakonec Rudolf II., který vtiskl původnímu hradu podobu
renesančního zámku. Alfons Mucha zde maloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej.
Z jeho díla jsou zde k vidění plakáty a opona, kterou vytvořil pro místní Sokol. Druhým
zastavením bylo město Plzeň, kde zrovna probíhaly Slavnosti piva. To první Pilsner Urquell
se uvařilo 5. 10. 1842, tedy přesně 171 let před naším zájezdem. Třetím zastavením se stal
hrad Radyně postavený za vlády Karla IV., jako strážný hrad obchodní cesty z Norimberka
do Prahy. Výletníkům přálo i tentokrát počasí. Byl krásný podzimní den prozářený sluncem. ■ V neděli 6. 10. probíhala Drakiáda na louce pod Vekou Skálou. Zúčastnilo se jí přes
padesát dětí. Počasí sice přálo, ale vítr foukal opravdu málo. Draci přesto létaly do oblak.
■ A cvičíme, cvičíme, cvičíme. V tělocvičně i doma na židlích. Na židlích dokonce i v tělocvičně. To je – co !!! ■ Další výlet bude do Drážďan 30. 11. 2013. ■ Zájezd do Ambergu (Aquapark, vánoční trh) se uskuteční v případě vašeho zájmu v sobotu 7. 12., přihlášky přijímá A. Filipová, mobil: 736 283 882, e-mail: filipova.alzbeta@seznam.cz ■ 8. 12.
připravujeme na dopoledne veřejné předvánoční cvičení s posezením. Odpoledne pak
přijde do tělocvičny Mikuláš. Připraven je program pro děti. ■ Naši volejbalisté zahajují AVL 2013/2014 (amatérská volejbalová liga). Do konce roku odehrají v II. lize tři
sobotní turnaje. Držte jim prosím palce.

ROZLOUČENÍ S PANEM
MILOTOU SVOBODOU
Rodiny Benediktova a Svobodova uspořádaly poslední rozloučení s panem Milotou Svobodou při příležitosti slavnostního
uložení jeho urny do rodinného hrobu
na hřbitově ve Střešovicích.
Setkání na hřbitově se zúčastnili nejen příbuzní, ale i více
trojských občanů. Přítomen
byl starosta p. ing. arch. T.
Drdácký, předchozí starosta
p. O. Adámek se svou paní,
předseda Nadace Quido
Schwanka Troja – město v zeleni V. Valtr,
místopředsedkyně Nadace ing. P. Svitáková, bývalí zastupitelé a členové Klubu trojské historie p. ing. F. Malý a p. ing. J. Edelmann. Uctili tak památku trojského pamětníka, který stál u zrodu trojského klubu historie, byl až do konce svého života aktivním
přispěvatelem a spoluautorem obou dílů
„Legend a morytátů z Troje a Podhoří“.
M. Svobodovi se povedlo zdařile zachytit
atmosféru staré Troje a její dobové společnosti a prostřednictvím svých vyprávění
uchovat něco z těch minulých dob pro nás
všechny. Uctění zesnulého bylo pak zakončenou smutečním pohoštěním ve střešovické historické restauraci U staré cesty.
Ing. arch. V. Valtr

VZPOMÍNALO SE
NA M. SVOBODU

Objednávka vstupenek a informace u Jar. Fliegla, tel.: 602 150 374,
mail: j.fliegl@volny.cz
Vstupenky jsou dotovány z grantu MČ Praha-Troja.
Omezený počet vstupenek.
■ Drahé tety a já Komedie s detektivní zápletkou podle filmu Z. Podskalského ve čtvrtek 21. 11. 2013 19:00 Divadlo Metro Hrají:
Z. Herfortová, J. Obermaierová, K. Urbanová, M. Meruňka, I. Vyskočil, V. Efler, M. Vaňkátová. 12x vstupenka cena se slevou 250,- Kč
■ A pak už tam nezbyl ani jeden (Deset malých černoušků)
Detektivní příběh Agathy Christie. středa 11. 12. 2013 19:00 Divadlo Radka Brzobohatého Hrají: D. Čárová, P. Mourková, K. Velebová, K. Hábl, A. Hardt, P. Oliva… 14x
vstupenka cena se slevou 250,- Kč

POJĎTE
OLEM
SE SOK L A
AD
DO DI V

STOLNÍ TENIS
V neděli 6. 10. 2013 proběhl ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha čtvrtý turnaj ve čtyřhrách. Dvacet párů hrálo v jedné velké skupině na dva vítězné sety systémem každý s každým.
Těsně před turnajem se vytvořila nová dvojice složená z hráčů, kterým nepřišel spoluhráč
a šlo jim to velice dobře. Veterán František KVĚTOŇ s mladým Lukášem FOREJTEM neokusili hořkost porážky a suveréně zvítězili (ztratili jen tři sety). Dvě porážky stačily ke druhému
místu veteránům Štefanu POCZOVI a Františku VRZBOVI, třetí také s dvěmi prohrami
skončili Tomáš POZC s Josefem POZNÍČKEM. Nejlepší ze Sokola Troja Michal PETR a Petr
Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu
BUCHAR skončili na pěkném čtvrtém místě.
TJ SOKOL TROJA VE SPOLUPRÁCI
S MČ PRAHA-TROJA VÁS ZVOU NA

STRAŠIDELNOU
SVĚTÝLKOVOU CESTU

K
V PÁTE
3
8. 11. 1

TROJSKÝ KALENDÁŘ
Vernisáž s průvodním komentářem se
uskuteční ve čtvrtek 7. 11. 2013 v 17 h.

aneb podzimní vyrábění
a procházka setmělou Trojou se světýlky

prezence od 15:50, začátek 16:00 h
sraz, začátek a ukončení akce
v restauraci Camp Sokol Troja
S sebou: teplé oblečení a obuv, pláštěnka,
40 Kč startovné (přihlášení do 5. 11.: 30 Kč),
strašidelný převlek, nožíky a lžíce na vydlabávání a dobrou náladu
Ukončení akce: cca v 18:00 h

Ve čtvrtek 17. října přítomným příznivcům Klubu trojské historie referoval František Malý
o slavnostním uložení urnyy s ostatkyy Milotyy Svobodyy do rodinného hrobu na střešovickém
hřbitově. Milota Svoboda stál u zrodu trojskéh
ho klubu historie, stal se spoluautorem obou
trojského
dílů „Legend a morytátů z Troje a Podhoří“. P
říští schůzka KTH se uskuteční ve čtvrtek
Příští
14. listopadu 2013 na obvyklém místě v klubov
vně Domu spokojeného stáří. Všichni zájemklubovně
ci o ttrojskou
rojskou historii jsou srdečněě zv
ro
zván
áni.
án
i.
Text
Tex
xt a fo
foto
to bok
zváni.
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21. LISTOPADU 2013 19 h
11. PROSINCE 2013 19 h

■ V neděli 10. listopadu od 17 h Svatomartinská husa a svatomartinské víno
v zrekonstruované Restauraci Camp Sokol.

TIP NA VÝLET

ZAJÍMAVOST

KRAJEM VÁCLAVA HAVLA
Vážení čtenáři, milí turisté, podzimní počasí nabízí barevné výhledy obzvlášť na našich krásných horách. Tentokrát vyrazíme do podhůří Krkonoš autobusem z Černého Mostu (so 8:00, 9:30 hod.) směr Pec pod
Sněžkou a po více než dvou hodinách vystoupíme v zast. Mladé Buky.
Cílem bude naučná stezka Okolo Pekelského vrchu, která nás seznámí
s krásami přírodního parku Hrádeček.
Desetikilometrová trasa vy- se cestou zpět zastavit třeba
chází ze Skiparku Mladé Buky, v Hostinném na pěkném nákde je 1,5 km dlouhá bobová městí a pokochat se krásnou
dráha Berta, BikePark, 136 m renesanční radnicí se dvěma tédlouhá Tubingová dráha, Bun- měř pětimetrovými obry v římgee trampolíny nebo Dětská ské zbroji. Do nároží byli umísčertovská stezka. Naučná stezka těni r. 1641. Za pozornost stojí
vede přes zajímavá místa jako i český a slezský loket v ostění
je například chalupa Hrádeček vchodu či velká plastická mapa
bývalého prezidenta Václava Krkonoš z roku 1933 pocházeHavla, kde Havel v době nor- jící od R. Bienerta z Liberce
malizace bydlel. Pořádaly se v měřítku 1: 25.000. V bývalém

zde tradiční Divadelní sešlosti,
festival druhé kultury, vystupovala řada hudebníků jako například THE PLASTIC PEOPLE
OF THE UNIVERSE či Marta
Kubišová. Po roce 1968 se Hrádeček stal dalším centrem politického odboje, připravovala
se zde CHARTA 77 či petice
Několik vět. Na Hrádečku prezident podlehl své dlouhotrvající nemoci. Za zásluhy o obnovu
svobody a demokracie mu bylo
uděleno čestné občanství Mladých Buků již 27. 11. 1989 a v r.
2010 čestné občanství Trutnova.
Sedmé zastavení pak představí
zříceninu hradu tzv. slezského typu – Břecštejn ze 14. stol.
(hrad včetně věže a obytných
objektů tvoří jediný stavební
celek uzavřený obvodovou zdí).
Zpátky domů musíme stihnout jeden ze tří autobusů
z Mladých Buků (16:24, 16:39,
17:34)! Motoristé mají možnost

ZLATÁ CESTA aneb
po stopách největšího Čecha*
V letošní předvánoční nabídce
TJ Sokol Troja se opět objevila
návštěva malebného městečka
Ambergu u našich bavorských
sousedů.
Za pozornost, zvlášť účastníků výletu, by mohlo stát, že
za doby panování ‚otce vlasti‘
patřil tamní kraj k Čechám.
Období, kdy se toto území nazývalo Neuböhmen (tedy cca
– Nové Čechy), si rádi připomínají i v o něco vzdálenějším
Norimberku (v Germanische
National Museum se můžete seznámit s gobelíny dovezenými
dvorem krále českého a císaře
římského z Flander).
Hlavním městem Neuböhmen (1353–1373) byl Sulzbach
(městečko zhruba deset kilometrů severozápadně od Ambergu) na tzv. Zlaté stezce. Socha sv. Václava na nároží tamního kostela sv. Anny prý nese

Země České koruny
hranice Svaté říše římské

rysy Karla IV. Ten tu při svých
četných přesunech mnohokrát
pobýval a zdejším měšťanům
udělil řadu privilegií.
O něco později zde přenocoval, alespoň podle desky na jednom domě na náměstí, cestou
z Čech na Kostnický koncil,
i Magister Jan Hus. Stalo se tak
kolem 16. března 1414.
* na základě ankety, uskutečněné
v ČR před několika lety

TROJSKÝ KALENDÁŘ

BZ PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz
1. 11.–31. 12. BIO Elementy – Dušan Swalens Velkoformátové fotografie v expozici Stráň a menší fota ve výstavním sále.
Knihy D. Swalense v prodeji
11. 11. Svatomartinské Již tradičně vás zveme 11. 11. v 11 hod.
ke slavnostnímu otevírání Svatomartinského vína.
30. 11.–5. 1. 2014 Floristův rok aneb co potřebuje aranžér – aranžérský materiál, floristické potřeby, vazba květin, módní
floristické směry, zajímavosti z historie aranžování květin,
symbolika věnce jako koloběhu života atd.

ZOO PRO VÁS PŘIPRAVILA
františkánském kostele u kláštera v Hostinném se nachází Galerie antického umění, kde je
umístěna sbírka odlitků antických
soch – průřez hlavními epochami antického umění.
úprava textu z www.pohora.cz
a foto: Renata Zajícová

www.zoopraha.cz; www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně, v listopadu od 9.00 do 16.00 h.
10. 11. Richard má 22 Oslavte narozeniny gorilího samce
Po celý den speciální komentování v Pavilonu goril.
16. 11. Zooškola pro dospělé Bojíte se pavouků či hadů a chcete
této fobii čelit? Na kurz je nutné se předem objednat:
zooskola@zoopraha.cz.
17. 11. Den psovitých šelem Jak se žije nejbližším příbuzným
nejlepším přítelem člověka?
24. 11. Adventní dílny Přijďte si vyrobit vlastnoruční adventní věnec do zoo! Nutno předem objednat na pr@zoopraha.cz.
26. 11. Přednáška ze zákulisí zoo v 18 hodin Pomáháme jim přežít, Mgr. Miroslav Bobek Pomáháme gorilám
Happy Mondays Každé listopadové pondělí vstup za korunu maminky s kočárky či dětmi na krosnách, apod.
Vydáno dne 3. 11. 2013 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka
přístího čísla je 18. 11. 2013. Vydavatel: Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96,
171 00 Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz.
Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, PhDr. Bohumil Kudera, Ing. Irena Marková, Ing. Otakara Stavovčíková, Martina Umlaufová, Ing. arch. Václav Valtr, Renata
Zajícová. Zlom: Michal Špatz, Maketa: Grafos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí
vyjadřovat názor redakce. Názory pište na: redakce@mctroja.cz
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