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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z DENÍKU STAROSTY

dne 20. 5. 2014

17. 6. 2014 JEDNAL 
KONTROLNÍ VÝBOR 
ZASTUPITELSTVA MČ
Kontrolní výbor ZMČ Praha-Troja se
za účasti starosty městské části zabýval
pronájmem zahrady u domu Pod Sklenář-
kou čp. 285 po skončení stávající nájemní
smlouvy. Projednal podmínky pokračování
nájmu na jeden rok a podmínky podnájmu
této zahrady občanskému sdružení Dětský 
klub Maata. Dále se kontrolní výbor zabýval
finančním vyhodnocením nákladů na od-
straňování povodňových škod v loňském
roce, granty poskytnutými v roce 2013
a 2014 a kontrolou usnesení přijatých zastu-
pitelstvem městské části od listopadu 2013.
Výbor si také vyžádal informaci k situaci
v ulici Pod Havránkou a při této příležitosti
konstatoval, že občanům chybí informace,
jak se vyjadřuje městská část k problematic-
kým stavbám, např. odvolání MČ proti roz-
hodnutí u bytového domu Na Salabce.

Ing. Irena Marková, tajemnice starosty

ZE ZÁPISU Z 31. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-TROJA
Bod č. 2 – K uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na provedení veřejné zakázky „Regenerace 
obecní zahrady“
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakáz-
ky Regenerace obecní zahrady uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a Rozhodnutí 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Pan starosta hovoří o průběhu výběrového řízení – jedi-
ným kriteriem byla cena, ve výběrovém řízení ale byly dány vysoké požadavky na kvalifikaci uchaze-
čů. Rozptyl nabídek byl velký. Městská část bude dohled nad průběhem stavby zajišťovat prostřed-
nictvím technického dozoru investora, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Technický dozor se 
bude hradit také z prostředků OPPK. Stavba by měla začít bezodkladně, do konce prázdnin by se 
mělo stihnout dokončit horní hřiště. Termín dokončení stavby je konec května příštího roku. Sou-
částí je také oprava části oplocení, rekonstrukce jižní zdi musí být samostatnou akcí se stavebním 
povolením. Pan starosta si je vědom, že školka bude pracemi poznamenaná. Zajistíme, aby byl pro-
voz minimálně narušen. Ing. Stavovčíková konstatuje, že to sice bude náročné, ale lepší, než provoz
s riziky spojenými se starými stromy a nepoužívanými stavbami nebo stavbami v havarijním stavu. 
ZMČ schvaluje text a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – firmou – GREEN PROJECT
s. r. o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ: 27195783, za celkovou cenu 9 467 970,59 Kč včetně 
21% DPH a požaduje,aby při provádění stavby byl zajištěn autorizovaný stavební dozor.

usnesení č. 106 schváleno 5 hlasy (jeden se zdržel hlasování)
Bod č. 5 – Stanovisko k žádosti pana Karla Přády, vlastníka pozemku parc. č. 1525/2 k. ú. Troja,
na změnu územního plánu SÚ HMP, která se týká změny funkčního využití z funkce PS (sady, zahra-
dy a vinice) na OB – D. Zastupitelstvo po neschvaluje změnu ÚPn SÚ hl. města Prahy na pozemku 
parc. č. 1525/2 k. ú. Troja z plochy PS (sady, zahrady a vinice) na plochu OB (čistě obytná).

usnesení č. 109 schváleno 6 hlasy
Bod č. 6 – Informace starosty
■ aktuality v dopravní obsluze Troje – bude podána žádost na další posílení autobusové linky 236
■ Trojské vycházky 2014 – smyslem společných procházek je mapování Troje a jednotlivých lokalit, 
místní obyvatelé u této příležitosti mohou dávat různé podněty či stížnosti. Procházky souvisí také 
s žádostí IPR na označení míst v každé městské části, které jsou zdrojem kvalit území i problémů, 
tzv. koncepční rozvaha. – v červnu následně proběhne setkání se starostou, přes léto pak tradiční 
otevřené kanceláře starosty
■ aktualizace Strategického plánu Prahy, Strategie Prahy-Troje
■ Metropolitní plán – zastupitelům Koncept odůvodnění MP je na portálu IPR www.iprpraha.cz, 
– na Geoportálu města se připravuje aplikace přímo pro městské části
■ stavby v Troji – ul. Pod Salabkou – výstavba bytového domu, proti kterému se MČ v roce 2010 ne-
úspěšně odvolala a 3 dvojdomů a v současné době byl představen projekt komunikace Pod Salabkou 
– pan starosta má výhrady a požádal projektanta o úpravu řešení. Zastupitelé doporučují projednat 
návaznost této komunikace na ulici K Bohnicím, aby nebyla slepá a umožnila pohodlnější výjezd 
z této ulice. K dopravnímu režimu bude svoláno další jednání za přítomnosti všech obyvatel ulice.

Ing. arch. T. Drdácký, drdacky@mctroja.cz

Vážení občané,
pracovní skupina pro dopravu se sešla dne
3. června 2014 a mimo dopravních omeze-
ní stavbou MO Blanka jednala např. o po-
žadavcích Městské části v oblasti MHD
a omezení průjezdu Trojou umístěním
semaforů v ulici K Bohnicím. Na jednání
s IPR bylo domluveno zřízení tramvajové
smyčky v Troji. Prověřuje se také podnět 
MČ vést tramvaj podél plavebního kanálu.
Pracovní skupina se shodla na spolupráci
s dopravním odborníkem formou konzul-
tací i k dalším konkrétním námětům jako
jsou zóny parkování, zóny omezené rych-
losti, bezpečné přechody a další.

V ulici Pod Havránkou bude po dohodě 
s mandatářem stavby firmou Zavos vytvo-
řen definitivní povrch do konce září.

Návrh ulice Pod Salabkou i námět 
na její napojení na ulici K Bohnicím bude
projednán s místními obyvateli během léta.
Zájmem MČ je udělat kultivovanou ulici se
stromořadím, která navazuje na určitý do-
pravní systém. Tato ulice by mohla být užší,
ale ne jednosměrná.

Odvolání Městské části z roku 2010 pro-
ti výstavbě bytového domu Pod Salabkou
bude umístěno na web. 

Do konkursního řízení na ředitelku Ma-
teřské školy Nad Kazankou, které vyhlásila 
Městská část Praha-Troja 21. května 2014,
se přihlásilo pět uchazeček. Všechny mají
odborné předpoklady pro výkon funkce ře-
ditelky a mohou se tak zúčastnit vlastního
konkurzu, který proběhne v první polovině
července. Vybranou uchazečku poté kon-
kurzní komise doporučí zřizovateli ke jme-
nování.

23. 6. 2014 byly zahájeny práce na rea-
lizaci projektu „Regenerace obecní zahra-
dy“. Cílem regenerace zahrady je obnova 

a rozšíření funkcí zahrady tak, aby nefun-
govala jen jako tranzitní veřejný prostor,
ale stala se místem setkávání a komunitních
aktivit. Konečným výstupem projektu tedy 
bude upravená veřejná zahrada, která bude
sloužit obyvatelům městské části, jejím ná-
vštěvníkům i mateřské škole. Z důvodu vý-
kopových prací (nové povrchy cest a budo-
vání kanalizace) bude v následujících měsí-
cích omezen přístup do ÚMČ a MŠ z ulice
Trojská. Přístup do budovy bude po celou
dobu regenerace zachován z ulice Nad Ka-
zankou. V některých dnech budou také čás-

tečně omezena parkovací stání před ÚMČ.
O průběhu rekonstrukce a dalších omeze-
ních souvisejících se stavbou vás budeme
pravidelně informovat na stránkách www.
mctroja.cz a v časopise Troja. Děkujeme
za pochopení a trpělivost při regeneraci
zahrady.

Případné připomínky k průběhu stavby 
můžete zasílat na adresu info@mctroja.cz.

Děkuji sokolům a všem ostatním, kteří
nám pomohli při Trojské buchtě i Troj-
ském dni a přeji všem pěkné léto!

Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta

připomínky a podněty ze setkání starosty s třemi desítkami trojských občanů jsou publikovány
na www. mctroja.cz

Fo
to

©
 B

. K
ud

er
a

Fo
to

©
 B

. K
ud

er
a



3

ČERVENEC 2014 177

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ÚŘAD MČ INFORMUJEZASTUPITELSTVO INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ
1. 7. Morgiana (ČR)a
 21.00 J. Herz 1972, 99’ host 
8.7. Byt se žlutým kobercem (It.-Fr.)

21.00 C. Lizzani 1982, b 89’
15. 7. Baron Prášil (ČR)
 21.00 K. Zeman 1961, b 80’
27. 7. E. T. Mimozemšťan (USA)
 21.00 S. Spielberg 1982, b 115’ 
29. 7. Dr. Jekyll a Mr. Hyde (Rus)
 21.00 A. Orlov 1985, b 92’
Začátky od 21:00 hodin.
Za podpory: MČ Praha-Troja, Cyklo Hobby 
organizuje Kulturní Centrum Meandr o.s.,

Program: www.utrojskehokone.cz

úterý

úterý

úterý

neděle

úterý

1 7 Morgiana (ČR)a

Galerie u Trojského koně po setmění

ZDARMA

GG l ii TT jj kkéhéh kk ěě tt ěě íí

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2014
Z programu je možno získat dotaci na pře-
měnu topného systému z tuhých paliv 
na ekologická, náhradu plynových a elek-
trických lokálních topidel centrálním 
vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího
plynového kotle za nový. Program pamatu-
je také na podporu využití obnovitelných 

zdrojů energie, například na tepelné čer-
padlo může dotace činit až šedesát tisíc 
korun, na solární systémy na ohřev vody 
a přitápění až čtyřicet tisíc. n Obnovitelné 
zdroje jsou podporovány i v novostavbách. 
n Dotace je určena pro bytové objekty i sa-
mostatné byty, žádat může fyzická i právnic-

ká osoba. Vztahuje se na zdroje uvedené 
do provozu mezi 1. 9. 2013 až 30. 9. 2014, 
posledním termínem pro podání žádosti je 
30. 9. 2014.
Veškeré informace a dokumenty jsou k dispozici 
na webových stránkách envis.praha-mesto.cz
v sekci Energetika a ZP.PP

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
syntetické barvy n laky n syntetická ředidla n mořidla n elektric-
ké baterie n autobaterie n oleje n tuky minerální nebo syntetické 
n ropné produkty n kyseliny n louhy n lepidla n pryskyřice n
zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly) n tiskařské barvy 
n tonery n inkousty n těkavé látky n fotochemikálie n pesticidy n
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

STŘEDA 9. 7. 2014
n V Podhoří (točna autobusů) 18.10–18.30
n křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou 18.40–19.00

Příští svoz nebezpečného odpadu: ve středu 8. 10.
Termíny přistavení kontejnerů naleznete na stránkách
www.mctroja.cz nebo průběžně v časopise TROJA.e

JEDNALA KOMISE PRO KULTURU, 
SPORT A VOLNÝ ČAS 26. 5. 2014
n Trojské vinobraní 13. 9. – p. Šikl pracuje na programu pro jižní nádvoří, 
p. Zajícová pro severní, p. Kavan na výběru vinařů R. Zajícová

12. června byla znovuotevřena prodejna
POTRAVINY NA KOVÁRNĚ
Otevřeno denně od 6 do 22 hodin.
Provozním je pan Miloš Beňo

Kde najdete trojská
periodika:

n Úřad MČ Praha-Troja 
n Restaurace Sokol Troja 
n Dům spokojeného stáří 

Trojský kalendář
n Úřad MČ Praha-Troja 
n Restaurace Sokol Troja 
n Dům spokojeného stáří 
n Trojský sklep
n Potraviny Na Kovárně 
n Galerie Trojský kůň 
n HG Sport – Sportcentrum 

Troja 
n Trojský zámek 
n Botanická zahrada – poklad-

ny skleníku Fata Morgana 
a venkovní expozice 

n Informační deska v Podhoří 

Časopisy 

Programy

Jménem kolegů zastupitelů se 
těšíme na viděnou!

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

OTEVŘENÁ

KANCELÁŘ

STAROSTY

Již tradiční Zahradní kancelář starosty otevřena.
Opět máte možnost bez předchozí domluvy při-
jít do stanu před Úřadem městské části a projed-

p p y p

nat věci, které vás zajímají. Přijďte s vašimi názo-
ry, připomínkami, kritikou

V SOBOTU 13. ZÁŘÍ 201413 ZÁŘÍ 2014

kou

Od 7. 7.

každé pondělí

a středa

16.–18 h

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ KOMISE
Připravuje plánované vítání občánků v Trojském zámku před slavnostním 
koncertem: 28/X n letos pro děti narozené od 1. 1. 2011 do 31. 7. 2014 – 
komise doporučuje akci každoročně opakovat n žádáme rodiče – zájemce 
o vítání občánků, kteří se dosud nepřihlásili, aby tak učinili do 31. 7. 2014 
(stačí emailem info@mctroja.cz) n Zásady pronájmu bytů v DSS: Ing. Sta-
vovčíková vypracovala „Zásady pronájmu bytů v DSS“ včetně dotazníku, 
který bude po schválení zastupitelstvem k dispozici na webu a na úřadě

 zkrácený zápis tajemnice komise R. Zajícová

Trojští strážníci 
Městské policie
Miroslav Lexmann 
a Kamil Dunička

služební mobil: 723 568 239 



4

177 ČERVENEC 2014

ŽIVOT V TROJI

ÚŘAD MČ INFORMUJE TROJSKÝ
ORIENŤÁK 2014
Třetí závod Žaket Pražského 
poháru žactva v orientačním 
běhu ze série Dny s mapou 
v pražských lesoparcích (pořá-
dající orgán Pražský svaz orien-
tačních sportů) za podpory MČ 
Praha-Troja, Botanické zahrady 
hl. m. Prahy a nakladatelství Ža-
ket proběhl ve středu 28. květ-
na v trojských kopcích za účasti 
269 závodníků. Na přípravě 
a organizaci závodu se podíle-
li členové oddílu orientačního 
běhu TJ SOKOL Troja. Přes 
deštivé počasí byli účastnici 
se závodem spokojeni, zejmé-
na ocenili možnost uschovat 
věci ve stanu zapůjčeném MČ 
Praha-Troja. Fotografie ze zá-
vodu je možné si prohlédnout 
na internetové adrese: http://
milanpaukert.rajce.idnes.cz/
Trojsky_orientak_2014/

Za oddíl OB Milan Paukert

OPRAVA BŘEHŮ
Koncem června byla zahájena oprava břehového opevně-
ní pod Trojským zámkem. Opevnění pravého břehu bylo
poškozeno povodní v roce 2013 v úseku cca tří set metrů.
U svahu koryta vodního toku jsou nyní usazeny nánosy 
sedimentu, dále došlo k porušení břehového opevnění,
které ohrožuje stabilitu a celistvost svahu koryta.
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Oprava bude provedena v původním rozsahu stavby,
tj. záhozové figury z lomového kamene, které budou
tvořit patku a opevnění dolní části svahu, strojně rovtvořit patku a opevnění dolní části svahu strojně rov-
nané dlažby z lomového kamene, uložené do štěrkové-
ho lože budou provedeny v horní části svahu. Vzdušný 
líc bude zpevněn travním porostem, bude provedeno 
humusování a osetí travní směsí. Oprava je spojena 
s opravou souvisejících staveb sběrné stoky – opěrné
zdi, vstupní šachty, výústní trati odlehčovací komory 
a cyklotrasy. V rámci stavby došlo také k odstranění pro-
vozně nebezpečných stromů, jejichž kořenový systém 
byl poškozen povodní z června 2013. 

Ing. Daniela Budská, referent životního prostředí

TROJSKÝ DEN
Den plný zábavy a pohybu – dvacet disciplín na souši i na vodě, k tomu počasí jako 
na objednávku – pečlivě připravený program se letos mimořádně vydařil. Putovní 
pohár starosty si odnesl nejsehranější tým. 
Fotoreportáž najdete na: http://milanpaukert.rajce.idnes.cz/Trojsky_den_2014

OLYMPIJSKÝ DEN 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Trojské gymnázium, občanské sdružení 
Trojskoúhelník, MČ Praha 7 a MČ Praha-
-Troja organizovali ve spolupráci s Českým 
olympijským výborem, Českou olympijskou
a. s. a společností McDonalds’ ve stře-
du 25. 6. 2014 sportovní soutěže v rámci 
Olympijského dne a dvou projektů: 10x 
sedmička a upevnění sportovních aktivit sedmička a upevnění sportovních aktivit
dětí a mládeže. Hlavní disciplínou byl tra-
diční přespolní běh na Trojské louce. Zde 
taky probíhala střelba ze vzduchovky a y chů-
ze po slack-line. V prostoru areálu loděni-
ce FTVS UK Praha a na Trojském kanálu 
se odehrávalo raftování, jízda na kajacích
a nácvik rychlolezení na horolezecké stěně. 
Účastníci měli možnost dalších doprovod-
ných soutěží – s fotbalovým míčem, létající-
mi talíři a na skákacích botách. Akci zaháji-
li společně pánové Radim Jendřejas, hlavní 
koordinátor akce, František Kopecký, radní 
MČ Praha 7 a Ing. Tomáš Drdácký, staros-
ta Městské části Praha-Troja. Zúčastnilo se 
přes tři stovky žáků z mateřských, základ-
ních a středních škol. Mgr. Radim Jendřejas

SVĚTOVÝ POHÁR V TROJI
Chrastítka, vlajky v rukách i namalované 
na obličeji, papírová fandítka v podobě 
„šťastných palců“, hlasité povzbuzování 
a fandění – i tak vypadala při sobotních 
finálových jízdách pražská Troja, dějiště zá-
vodů Světového poháru ve vodním slalomu. 
I přes trochu zamračenou oblohu trať ob-
klopilo přes 3500 návštěvníků. Skvělá atmo-
sféra zde byla už loni při triumfu českých 
závodníků na mistrovství světa a bylo vidět, 
že za své bouřlivé povzbuzování chtěli čeští 
fanoušci vidět medaile i letos. A dočkali se! 
Kateřina Kudějová obsadila stříbrnou příč-á
ku, Štěpánka Hilgertová pak získala bronz. á
Z výhry se raduje německá závodnice Ri-
carda Funková. Obě české hlídky zvítězily 
v týmovém závodě ve třetím závodě světo-
vého poháru. Potvrdily tak skvělou neděli 
českých posádek. (Kráceno) bok
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NOVÉ SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ V TROJI
Firma HG Sport v druhé polovině června rozšířila své 
Sportcentrum u slalomového kanálu o půjčovnu koleč-p p j
kových bruslí a kurt pro beach volejbal. Obyvatelé a ná-
vštěvníci Troje zde tak kromě zaběhlé půjčovny kajaků
a kanoí mohou využít také zázemí pro suchozemské
sporty. Pro sportovce i kolemjdoucí je k dispozici také
kiosek s příjemným posezením a bohatým sortimentem
občerstvení. 
Více informací a rezervace kurtu na stránkách 
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TROJSKÁ GALERIE PLNÁ RYB
Na vernisáži výstavy prací členů Unie českých karikatu-
ristů setkali přítomní (mimořádně ve středu) 18. června 
v 17 hodin s kresbami věnovanými rybám. Ryby – to je 
tedy moto současné výstavy v trojské Galerii u lávky a po-
kud se chcete od srdce zasmát, nezbývá než výstavu navští-
vit. Výstavu otevřeli trojští zastupitelé Otakara Stavovčíko-
vá a Jan Kavan jun. Můžete se na ni podívat až do konce 
prázdnin každý pátek od 13 do 17 hodin, každou sobotu 
a neděli od 10 do 18 hodin. bok

SVÁTEK VÍNA 
V ZÁMKU TROJA

V zámeckých sklepeních pod trojskými vi-
nicemi proběhl od 6. do 7. června 2014, 
za přispění MČ Praha-Troja, první roč-
ník vinného festivalu nazvaný „Praha pije u
víno“. Představili se na něm autentičtí vi-
naři především z Moravy, Čech, Rakouska, 
Maďarska, Slovinska, Slovenska či Itálie. 
Festival nabídl k ochutnání čtyři sta vzor-
ků z menších rodinných vinařství. V zá-
meckém areálu návštěvníci nalezli i stánky 
s jídlem, kávou či čajem. Byl připraven 
dětský koutek s profesionálními chůvami. 
Festival navázal na podobná setkání vina-
řů z bývalé habsburské monarchie, kona-
la se až do vypuknutí první světové války. 
Stalo se tak takřka přesně sto let po sara-
jevském atentátu, který tehdejší válečný 
konflikt odstartoval. Přestože do dnešních 
dnů v Praze přetrvalo vinic jen málo, zů-
stává česká metropole vinařským městem. 
Svědčí o tom i trojské vinice. Organizátoři
akce byli pozásluze odměněni – první roč-
ník festivalu navštívilo více než jeden tisíc 
milovníků autentických vín. bok

Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD

SEKÁNÍ TRÁVY
TEL.: 606 662 223, 723 899 561

Zahrada Trojského zámku: 
út– čt, so–ne: 10 –19 hod. pá: 13 –19 hod.

Café Trojský zámek: 
út– čt, so–ne: 10–18 hod. pá: 13 –18 hod.
v případě nepříznivého počasí otevřeno 
pouze do 17 hod. 

V pondělí je areál zámku uzavřen.

SOFTBALLOVÝ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR
PRO DÍVKY OD 1. DO 9. TŘÍDY ZŠ 

25.–28. 8. 2014 
Organizátoři: Petra Malá – á trenér softballu 2. třídy, vedoucí trenérů mládeže,
Jan Měřička –a 2. třída, Jitka Horová –á 1. třída,
Asistentky: hráčky družstva kadetek a A-týmu žen
Přihlášky: do konce července – Petra Malá, pm-petramala@seznam.cz, 732 174 301
Cena: 200 Kč/den (100 Kč na půl dne) Sraz: 9:30 každý den
Rozvrh aktivit: 10:00–12:30 sportovní aktivity 

 12:30–14:00 oběd, odpočinek, základy softballu 
 14:00–17:00 sportovní aktivity 

Sportovní program: základy atletiky –y běh, házení a chytání, běh po metách, odpalování 
na hřišti a v pálkařských tunelech, tréninkové zápasy, softballové dovednosti. 
Strava bude zajištěná v blízké restauraci Trojská loděnice nebo formou bufetu pří-
mo v softballovém areálu. Není součástí ceny.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VE TŘECH ÚDOLÍCH
pro předškolní děti ve věku 3–6 let (děti mladší, zapsané od září v klubu, po individuální do-
hodě). Provoz tábora bude od 8:30 do 16:00 hod. v zázemí lesního klubu, Pod Havránkou 
1253/7, Praha Troja (popis cesty v sekci Zápis dětí). Cena: 400 Kč /1 den včetně jídla 
(dopol. svačina, oběd, odpol. svačina), platba v hotovosti na místě první den tábora. S sebou: 
v pohodlném batůžku vlastní pití (doléváme), pláštěnku, věci na převlečení dle indivi-
duální potřeby dítěte, kopie kartičky zdravotní pojišťovny, doporučujeme pořídit dítěti 
pásku na ruku s označením jména a telefonního spojení

08:30– 9:00 příchod dětí do zázemí
09:00–11:45 zahájení, edukační program (vč. dopolední svačiny)
11:45–12:00 příprava na oběd, hygiena
12:00–12:30 oběd v zázemí
12:30–14:30  odpolední odpočinek (sdílení dne, pohádka, spánek

nebo cca 20 min. odpočinku při relaxační hudbě)
14:30–15:00 odpolední svačina
15:00–16:30 volná hra, odchody dětí

Stávající děti se mohou hlásit přímo v lesním klubu (na dveřích bude seznam), pro děti 
nezapsané v klubu vyplňte přihlášku na stránkách klubu a odešlete ji na mail: blanka
@3udoli.cz (tel. 737 634 085)

Příměstské tábory otevřené i pro veřejnost:

14.–18. 7. téma: Madagaskar, lektoři: Tomáš Knobloch, Kristýna Lasslerová
4.–7. 8. (4 dny) téma: Skřítkové, lektoři: Katka Kůsová, Tomáš Knobloch
11.–15. 8.  téma:  O zvířátkách, lektoři: Kristýna Lasslerová, Tomáš Knobloch
18.–22. 8.  téma:  téma: Z pohádky do pohádkyZ pohádky do pohádky, lektorky: Katka Kůsová, Blanka Dymáčková, lektorky: Katka Kůsová, Blanka Dymáčková
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HG SPORT

www.sportcentrum-troja.cz 

KAM PRO,
NA A ZA VÍNEM?
Sice Troja a víno stále nerozlučně patří j p
k sobě, aale cítili jsme potřebu tuto vazbu po-
sílit, prooto vás zveme k návštěvě nově ote-
vřenéhoo vinného sklepa, který se nachází
v prostoorách bývalého Café u lávky. Najde-
te zde šširoký výběr českých a moravských
vín, lahvvových i sudových, na jejichž kvalitu
a výběr osobně dohlížíme. Vína pochází vý-
hradně z menších rodinných vinařství a ne-
jsou tuddíž běžně v distribuci, proto s nimi
budete vvždy za znalce. K příjemnému pose-
zení je k dispozici nejen vnitřní prostora,
ale i vennkovní terasa. Vašim dětem se bude
určitě lííbit malé hřiště. Otevřeno máme ka-
ždý všední den od 15 do 21 hod., o víken-
dech od 13 do 21 hod. Otevíráme už 27. 6. 
a těšíme se na vás. e se na vás

Trojský sklep, Povltavská 20/44, Praha-Troja
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MČ PRAHA-TROJA
V budově Čechovy školy Trojská 110 sídlí dvě střední školy: 
n Euroškola Praha – soukromá čtyřletá střední odborná škola pro a

-absolventy 9. ročníku základních škol se zaměřením na ekonomi-
-ku a podnikání. Je zde zavedeno rovněž velmi vyhledávané dvoule-

té dálkové nástavbové studium, které navštěvuje přes 70 účastníků. 
Škola je součástí sítě středních škol v ČR na základě partnerství 
s německou ESO (Euro-Schulen-Organisation) www.euroskola.cz, 
eurosk@esopraha.cz, 226 254 027, 601 360 611
nTrojské gymnázium – nabízí všeobecné osmileté studium pro žáky 
po pátém ročníku základní školy. Výuka je realizována ve školním 
vzdělávacím programu s příhodným názvem „V Trojské kotlině jako 
v rodině“. Většina studentů pokračuje ve studiu na vysokých školách.“

MČ PRAHA 7 má tři veřejné střední školy, a to n Obchodní aka-
demii v ul. Jablonského, n Vyšší odbornou školu oděvního návr-
hářství se Střední odbornou školou oděvní ataké v ul. Jablonského a 
nGymnázium Nad Štolou se čtyř, šesti a osmiletým studiem -. Jsou tu rov-
něž zastoupeny mnohaoborové soukromé střední školy n Gymná-
zium Přírodní škola na Strossmayerově nám. a a n Rakouské gymná-
zium U Uranie se šestiletým studiem s vybranými předměty v cizím jazyce.

MČ PRAHA 8 má v blízkém okolí Troje veřejné i soukromé ško-
ly s mnohaoborovým zaměřením. Jsou to n čtyřleté Gymnázium 
U Libeňského zámku, n šesti a osmileté Gymnázium v ul. Ústavní, 
n Střední škola Náhorní, nOdborné učiliště a praktická škola Cha-
bařovická, n Střední škola průmyslové elektrotechniky ELTODO, 
s.r.o., nGymnázium Bernarda Bolzana v Holešovičkách, a n Soukro-
má střední škola DANAÉ s.r.o. ve Svídnické ul., n Střední odborná 
škola sociální ve Hnězdenské ul.,í nTRIVIS – Střední škola veřejno-
právní a í Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového říze-
ní Praha, s.r.o., Hovorčovická, n PB – Vyšší odborná škola a a Střed-
ní škola managementu s.r.o. Nad Rokoskou a u n Soukromá Střední 
škola gastronomie ve Svídnické (Mazurské) ulici.
Údaje o zaměření a režimu všech uvedených typů škol v Troji i okolí jsou vzhledem 
k šíři tématu pouze informativní. Podrobnosti naleznete na jim příslušných webových 

-stránkách nebo se obraťte na O. Stavovčíkovou na úřadě MČ Praha-Troja nebo napiš-
te na e-mail stavsi@seznam.cz.

INFOSLOUPEK

ŽIVOT V TROJI

NOVÉ VINAŘSTVÍ
A VINOPALNA NA SALABCE
Součástí výstavby nové restau-
race bylo i vybudování nového
vvinařství a výrobny grappy, kde
bude zpracovávána produkce
z cílových 4,5 hektarů vinice
Salabka. V současné době je
vvinice osázena těmito odrů-
dami – Ryzlink rýnský, Pinot 
Noir, Pinot Blanc, Pinot Gris,

g ,Müller Thurgau, Scheurebe.

Roční kapacita by měla do-
sáhnout v závislosti na roční
úrodě 40 až 45 tisíc lahví vína. 

áSpolu s vinicí sv. Kláry, která 
má 3 ha a produkuje také s no-
vou technologií 15 až 20 tisíc 

alahví ročně, tak bude Troja 
anejvětším producentem vína 

v Praze.
Ing. arch. Václav ValtrIng. arch. Václav Valtr

Krátce po otevření nové restaurace v rezidenci Salabka, se dne 29. 5. 
tamtéž konala autogramiáda knihy prof. Petra Jirounka „Elixír vina-
ře Salaby“ s podtitulem Detektivní příběh z rudolfinské Prahy.

Příběh se odehrává v letech 
1583–1596 a jedním z jeho 
podstatných jevišť je naše dneš-
ní území, Troja, tehdejší Zad-
ní Ovenec. Děj nás ale zavede 
i do břevnovského kláštera, 
na radnici Starého města praž-
ského, na Malou Stranu, ale 
také až do Burgundska do vi-
nařské oblasti v okolí Beaune. 
Tadeáš Hájek z Hájku, botanik, 
hvězdář, alchymista a lékař císa-
ře Rudolfa, Adam Zalužanský 
ze Zalužan, lékař a botanik, 
rektor Martin Bacháček z Na-
uměřic, primátor Václav Krocín 
z Drahobejle, Zdeněk Vojtěch 

Popel z Lobkovic, říšský dvorní 
rada a Bartolomeus Spranger, 
dvorský malíř jsou ty z historie 
známější postavy románu. Hrdi-
nou je pak mladý Jakub Salaba, 
který vybuduje vinařský dvůr, 
po něm nazvaný Salabka. Na-
pínavý děj nelze, jak se u detek-
tivky patří, prozrazovat, ale pro 
nás z Troje je dvojnásobně pou-
tavý, když známe jedinečné troj-
ské prostředí, přírodu a krajinu 
a známe jak vinici, tak usedlost 
Salabka.
Knihu vydalo brněnské nakladatel-
ství Moravská Bastei MOBA, s.r.o. 
v roce 2013.

Autor díla, prof. Petr Jirounek (nar. 1938), vydal již několik detektivních 
románů, většinou ze současnosti a je též činný v popularizaci svého vědní-
ho oboru například v časopise Vesmír. Jeho oborem je neurofarmakologie 
a neurofyziologie. Působil nejprve na Fakultě všeobecného lékařství Uni-
verzity Karlovy v Praze, v letech 1968 až 2004 na Lékařské fakultě Univerzi-
ty v Ženevě. Nyní žije střídavě v Praze a ve Švýcarsku. Zabývá se výzkumem 
neurofyziologických interakcí mezi gliovými a nervovými buňkami. Svo-
bodný zednář, velmistr Velké lóže České republiky.

AUTOGRAMIÁDA
NA SALABCE
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V ČERVNU
Schůzka Klubu trojské historie 
ve čtvrtek 12. června v Domě
spokojeného stáří probíhala za 
přítomnosti šestnácti zúčastně-
ných. Jako host byl přítomen 
i ing. arch. Petr Krajči z Ná-

rodního technického muzea, 
pověřený koordinací přípravy 
publikace nakladatelství Foibos 
o architektonických i jiných za-
jímavostech Prahy Troje. Podě-
koval přítomným za dosavadní 
velmi vstřícný postoj a vyslechl 
vzpomínky některých pamětní-
ků na dnes již zaniklé trojské 
restaurace a hospody. KTH 
nebude zahálet ani o prázdni-
nách. Příští schůzka se koná a
ve čtvrtek 10. července od 17 
hodin v klubovně Domu spoko-
jeného stáří. Nově příchozí jsou 
srdečně vítáni. 

Text a foto bok

TROJSKÁ BUCHTA
Letošní zahradní slavnost Trojská 
buchta proběhla ve znamení deště 
a zimy. I přes nepřízeň počasí do-
kázali návštěvníci překvapit hojnou
účastí a množstvím donesených soutěž-
ních i nesoutěžních výrobků. Děkujeme
milé odborné porotě: cukrářce p. Zlatě Tomášové, kuchaři 
Víťovi Kolářovi a zástupkyni starosty p. Stavovčíkové, také ovi Kolářovi a zástupkyni starosty p. Stavovčíkové,
sl. Polívkové a p. Zobalovi za program pro děti. Poděková-Polívkové a p. Zobalovi za program pro děti. Poděk
ní patří i aní Im eilové z kosmetického studia afra Cos-patří i paní Impseilové z kosmetického studia Jafra
metics – Studio Visage v Praze 8 za poukázky pro výherce. tics – Studio Visage v Praze 8 za poukázky pro výhe
Novinkou byla anketa veřejnosti. Vyhlašování výsledků pro-vinkou byla anketa veřejnosti. Vyhlašování výsledků 
vázel vtipný komentář p. starosty. Večerní vystoupení kapely el vtipný komentář p. starosty. Večerní vystoupení ka
s pracovním názvem „Trojčení“ estřila velká sk ina ve-racovním názvem „Trojčení“ zpestřila velká skupin
selýých zahraničních i českých turistů z kempu. 

A pokud se vám budou zdát jména vítězů soutěže  po-A pokud se vám budou zdát jména vítězů soutěže
vědomá, paměť vás neklame. V posledních deseti letech si 
(až na nepatrné změny) své pozice udržují trojské pekařské 
stálice.

Výsledky soutěže:

Sladké pečené: 1. Věra Matušková, 2. Jana Hodková, 
3. Matyas Tornikidis Sladké nepečené: 1. Jana Šrámková
Kynutá buchta klasik: 1. Alžběta Filipová, 2. Vlasta Gay-
diczová, 3. Helena Luttererová Slané pečené: 1. family 
Tornikidis, 2. Dana Kostová, 3. Libuše Kuderová Slané 
nepečené: 1. Ivana Šiklová, 2. Martina Polívková, 3. Mi-
roslav Kučera Vína domácí výroby: 1. Jan Kavan, 2. Jan 
Šikl Destiláty a likéry domácí výroby: 1. Ivana Šiklová 
Cenu za umělecký dojem i titul Vítěz ankety veřejnosti 
získala již tradičně Pavla Šeborová

Renata Zajícová



ČERVENEC 2014 177

7

TJ SOKOL INFORMUJE ZA VYSVĚDČENÍ DO MIRAKULA
Rodinný Park Mirakulum se nachází na ploše 10 hektarů v Mi-
lovicích. Od vlakového nádraží půjdete kousek po žluté značce 
na Nám. 30. června a pak ul. Armádní a druhou doprava Topolo-
vou. Park nabízí celodenní vyžití pro celou rodinu.
Doporučuje se vzít si s sebou 
baterku či čelovku pro průzku-
my podzemních chodeb a ka-
takomb, sportovnější oblečení 
i obuv. Park je vybaven elektric-
kými zásuvkami a pokryt signá-
lem wi-fi. Psi mají vstup zaká-
zán. A jaké atrakce vyzkoušíte? 
Dřevěný hrad (visuté mostky, 
skluzavky, rozhledny), lanové 
centrum, velkou trampolínu 
(25 x 13 m), minizoo, obří hou-
pačky ve výšce 12 m, podzemní 
bludiště, bludiště, amfiteátr, 
zahrady pro grilování, les her, 
pískoviště 15x20 m, nadzemní 
podzemí, tvůrčí dílničky, lesní 
naučná stezka a další. Provozní 
doba: úterý – pátek 10:00 – 18:00 
(MŠ/ZŠ 9:00 – 18:00), víkend 
10:00 – 19:00 h. Vstupné dospělí 
100 Kč, děti do 90 cm zdarma, 
další na www.mirakulum.cz.

V okolí ul. Topolové západ-
ně od parku nebo v části Mladá 
poblíž letiště jsou vidět ruiny 
a zdevastované objekty. Bydlelo 
zde skoro čtvrt století 100 000 
sovětských vojáků i s rodinnými 
příslušníky… 

Spojení: z Masarykova nádraží 
v 9:55 s přestupem v Lysé nad 
Labem (odj. 10:32) do Milovic.
Zpátky se dostaneme stejnou 
cestou v 15:48, 16:15, 17:15).

 upravila R. Zajícová,
info www.mirakulum.cz

KLÁRA FOITLOVÁ
PŘEDSEDKYNĚ FINANČNÍHO VÝBORU

Co se vám z úmyslů uvedených v programovém prohlášení podařilo? 
Městská část hospodaří s vlastními finančními prostředky i s těmi, kte-

ré získala jako podíl na rozpočtu hlavního města. Dalším zdrojem jsou 
dotace z rozpočtu hlavního města Prahy, loni i z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a také z různých grantů. Náš výbor hlavně kontroluje 
hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části, vyjadřuje 
se k rozpočtu a jeho případným změnám, a kontroluje příjmy a výdaje 
schváleného rozpočtu.

Kromě zajištění samosprávy městské části bylo financováno především 
dokončování infrastruktury, projektovou přípravu, rozvoj školství, vybu-
dování nového dětského hřiště. Jsem ráda, že hospodaření městské části 
neovlivnily ani loňské povodně. Škody se podařilo uhradit z pojistného 
plnění a dotací hlavního města a ze státního rozpočtu.

Co jste zkusila uskutečnit, ale musela se smířit s tím, že to nejde? 
Na finance se díváme reálně. Městská část Troja má malý rozpočet 

a s ním nelze dělat zázraky. Z návrhů rozpočtů je zřejmé, že MČ se snaží zvy-
šovat vlastní příjmy důsledným využíváním majetku. Nepodařilo se možná 
řádně nastartovat Rozvojový fond pro podporu rozvoje městské části. Účet 
je založen, ale sponzoři se nehrnou. Nevyšel ani nápad zřídit „Psí louku“.

Co vám nejvíce bránilo splnit sliby? 
Asi nezájem. Nezájem, který se stal běžnou součástí naší společnos-

ti. Nezájem najít někdy přijatelný kompromis mezi zájmy obou zúčast-
něných stran. Na druhou stranu například psí louce nikdo nebránil, ale 
průzkumem jsme zjistili, že ji většina trojských občanů nechce a byly by to 
vyhozené peníze. Myslím, že v rámci dost omezených finačních možností načních m
obce snad vše relativně ke spokojenosti všech funguješech funguje :-). 

ZPOVÍDÁME

ZASTUPITELE

Letos končí čtyřleté volební období zastupitelstva MČ Praha-Troja. Redakce obdržela několik návrhů, abychom 
zastupitele vyzpovídali dřív, než začne volební kampaň. Rádi vycházíme vstříc, odpovědi zastupitelů budeme 
zveřejňovat postupně. Nyní pokračujeme dalšími dvěma malými „bilanční“ rozhovory.

JUDR. KVĚTOSLAVA ČADSKÁ
PŘEDSEDKYNĚ KONTROLNÍHO VÝBORU
Co se vám z úmyslů uvedených v programovém prohlášení podařilo? 

Kontrola obecního majetku a správnosti smluv a úředních postupů 
není téma na výčet úspěchů ani na dlouhé vyprávění. Je to někdy spíše 
úmorná práce s fakty. Ale kdo má zájem o konkrétní údaje, může kdyko-
liv nahlédnout do usnesení zastupitelstva městské části, připomínkovat 
rozpočet a přečíst si zápisy z výborů a komisí. Může i zkontrolovat naši 
kontrolní činnost. Informace jsou každému k dispozici fyzicky na úřadě 
anebo na webu městské části. Mnoha lidem se to asi zdá nudné a tak při-
pomínek moc není.

Co jste zkusila s komisí uskutečnit, ale musela se smířit s tím, že to nejde? 
Pravidla činnosti kontrolního výboru vycházejí ze zákona. Kontroluje-

me všechna usnesení zastupitelstva, finančního výboru a komisí, podmín-
ky, průběh a plnění grantů, průběh jednání a dodržování lhůt přestup-
kové komise úřadu, sledujeme vyřizování stížností a připomínek občanů, 
zúčastňujeme se práce inventarizační komise. To je naše práce a mne 
osobně mrzí, že se občané málo zajímají o rozpočet a stav obecního ma-
jetku. Vždyť to jsou i jejich peníze, jejich majetek! Třeba návrh rozpočtu 
vůbec nikdo nepřipomínkoval. Přitom nepochybuji, že během rozpočto-
vého období bude mít hodně lidí spoustu kritiky šeptané do ucha nebo 
vyslovených v hospodě. A nic víc. 

Co vám nejvíce bránilo splnit sliby? 
Vždycky jsem měla a mám Troju ráda. Genius loci Troje je pro mne 

hodnota, kterou je třeba chránit a něco pro ni osobně udělat. O to se něko-
lik let snažíme v Občanském sdružení TROJA TROJOU a práci v kontrol-
ním výboru beru v určitém smyslu jako nadstavbu. Povinnosti zastupitelky 
a vedení kontrolního výboru jsem proto ráda přijala. Je to navíc zajímavá 
zkušenost. Postupně mám ale pocit, že lidé mají stále menší chuť se aktivně 
zapojit a dokonce i setkávat se  na akcích. Jakoby se stejně jako před pěta-
dvaceti lety opět uzavírali do svých domovů a zahrádek. Je to škoda, protože 
prostředí, kde žijeme, je nutné ovlivňovat. Nikdo to neudělá lépe, než sami 
občané a odměnou bude lepší pocit ze života bez brblání v ústraní, které 
nic nezmění. Ale jsem optimistka, věřím, že se lidé opět probudí a budou se 
zajímat o věci veřejné, které se jich týkají. Otázky kladl: -lak-

ZPRÁVY TJ SOKOL TROJA
n Trojský den se celkem vydařil, bylo sice velké horko, ale nepršelo. 
Sešlo se dosti dětí s rodiči. Sportovní discipliny byly zábavné a vyhodno-
cení se konalo až po 17 hod. Putovní pohár vyhrála rodina Rubáčkova. 
n Blíží se polovina cvičební sezony a po prázdninách se opět sejdeme 
v tělocvičnách. Od 1. září dospělí, žákovské složky o něco později – bude 
včas oznámeno. n V podzimních měsících se uskuteční Drakiáda, Auto-
dráhy a n Autobusový zájezd do západních Čech (11. 10.) – navštívíme 
Františkovy a Mariánské lázně a také město Cheb. n Vánoční zájezd plá-
nujeme na 6. prosince do malebného městečka Amberka a jeho lázní. 
n Nyní je v Troji hodně malých dětí. Naší povinností je pořádat pro ně 
vhodná cvičení a akce, proto hledáme nové cvičitele z řad rodičů a uví-
táme každého, kdo by nám v této činnosti pomáhal. Odborné vyškolení 
vám zajistíme. Jedná se hlavně o cvičení v odpoledních hodinách 16–19. 
Pro mladší žactvo budou pokračovat hodiny „Sportování“ a pro tuto vě-
kovou kategorii nabízíme i hodinu „Dítě-pohyb-hudba“. Do všech hodin 
se snažíme vnést nejnovější trendy, proto jsme, pro využití především 
v hodinách dětí a žen, pořídili další náčiní – balanční podložky BOSU. 
Tato cvičební pomůcka rozvíjí vnitřní i vnější svalovou rovnováhu a sti-
muluje stabilizační systém těla. Bude zdravým a moderním doplňkem 
do našich cvičebních hodin. n Fotbal navštěvuje také nyní dosti chlap-
ců, ale naše hřiště bylo již několikrát postiženo povodněmi a s úprava-
mi máme nyní velké starosti. Jedině v Sokole Troja můžeme nabídnout 
skloubení konkrétního sportu v trénincích fotbalu a sportovní všestran-
nost v hodinách předškolních dětí a žactva. Přejeme všem naším členům 
krásné prožití prázdnin a těšíme se opět v září nashledanou.  

TJ SOKOL Troja Vás zve na druhý ročník 

oblíbené Letní ZUMBY. Lekce budou probí-

hat v pondělí od 19 hodin v malé tělocvičně 

při ZŠ Troja. Zahájení dne 7. 7. 2014. Cvičení 

povede opět Zuzka Zavadilová.

Bližší informace podá Bára Králová 

(MT 724 394 405, barakra@seznam.cz)

Přijďte si zacvičit a zatančit!

LE
TN

ÍZUMBA
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DVA TIPY NA VÝLET

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha

Otevřeno denně, v červenci od 9.00 do 19.00 h.
Hudební procházky (6., 13., 20., 27. 7.)

vždy ve 13 hod. – program viz BZ
12. 7. Den jedovatých tvorů Proč jsou zvířata je-

dovatá? Jak a kde jejich jed vzniká? Přijďte 
zjistit odpovědi do pražské zoo.

14.–20. 7. Zvířecí expres Svezte se speciálním 
komentovaným vláčkem po horní části 
zoologické zahrady.

19.–20. 7. Víkend s koněm Převalského
27. 7. Rezervace Bororo Slavnostní otevření her-

ního a zábavně odpočinkového prostoru
pro rodiny s dětmi s kavárnou Bolívie v pro-
storu bývalého Pavilonu velkých savců.

2. 8. Začíná měsíc žiraf! Oslavte s námi 60 let
oo Praha.

BZ PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

Hudební procházky 
ZOO 13.00 hod., Trojský zámek 15.00 hod.,

Botanická zahrada 17.00 hod.

6. 7. Kaprovo kvarteto
A. Dvořák, F. Schubert, G. F. Handel 

13. 7. Pražské dechové kvinteto
W. A. Mozart, J. Haydn, L. Sluka 

20. 7. Parnas kvartet
A. Dvořák, A. Vivaldi, W. A. Mozart 

27. 7. Ventova dechová harmonie
J. Rejcha, J. Vent, V. Sedlák 

3. 8. Brass Colegium Hradní stráže
J. Soussa, F. Kmoch, J. S. Bach 

ZA VIKLANEM,
KTERÝ SE NEVIKLÁ

Milí čtenáři, milí turisté, na sobotní výlet vyra-
zíme ze stanoviště autobusů na Hradčanské již 
v 7:30 hodin a pojedeme autobusem do Rakovní-
ka až na autobusové nádraží (8:40). Hned naproti 
v kopci je vlakové nádraží, kde rychle přestoupíme 
na motoráček (8:49) směr Jesenice a vystoupíme 
v zastávce Krty. Ze zastávky se vrátíme kousek zpět 
na hlavní silnici a půjdeme doprava, kde se při-
pojíme na modrou značku a současně i Naučnou 
stezku Jesenicko. Asi po 1 km procházíme oblastí 
Krtských skal, kde je možno vidět tzv. kamenná stá-
da, žulová skalní města nebo kamenná moře.

Dojdeme až k rozcestí, rozloučíme se s modrou 
značkou a pokračujeme po zelené a NS Jesenic-
ko. Přijdeme ke krásným rybníkům Kofiler, pak 
ke Krtskému rybníku, kde necháme zelenou znač-
ku svému pravému směru a pokračujeme po NS Je-
senicko až k Jesenickému viklanu. Je to samostatně 
stojící obří balvan o váze 6 tun. Dnes to již není 
viklan, protože před 30 lety neznámí vandalové 
poškodili jeho podloží a kámen tedy sedí pevně 
na zemi. Vznikl působením eroze, která obrousila 
především spodní část skaliska. Vysoký obsah kře-
mene má na svědomí velkou pevnost žuly, která je 

v těchto končinách nejrozšířenější hlubinnou vyvřelinou. Pokračujeme dál po NS 
kolem kempů a Velkého rybníka, kde se můžeme občerstvit a vykoupat. Po nená-
ročném asi pětikilometrovém výletu se vrátíme domů vlakem z Jesenice (16:40) 
do Rakovníka, kde přestoupíme na „Pražák“ (17:22) a dojedeme až na Masaryko-
vo nádraží. info a foto: www.krty.cz, upravila R. Zajícová

POSÁZAVSKÝM PACIFIKEM
Vážení čtenáři, tentokrát navštívíme kolébku specifického českého fenomé-
nu – trampingu.* Ten trať, známou coby „Posázavský pacifik“ (postavena 
v letech 1881–1903), proslavil. Posaďte se k oknu vpravo ve směru jízdy, če-
kají na vás výhledy ze skalních říms přes rozeklané skály na zalesněná údolí 
s klikatícími se peřejemi i klidnými zátokami Zlaté řeky.** V údolí mezi Pi-
kovicemi a Kamenným Přívozem, kde se zrodily první trampské osady, se 
snoubí mimořádně atraktivní přírodní scenérie s lidovou architekturou srubů 
a historickou železniční tratí.***

Nabízí se nám hned několik mož-
ných tras – buď: Naučná stezka 
Medník (turisticky nenáročná 

trasa s panely informujícími o přírod-
ních a historických zajímavostech kraje) 
nebo: Posázavská stezka Pikovice–Žam-
pach (založená v letech 1914–1924 Klu-
bem českých turistů), vinoucí se podél 
břehu řeky, místy „někdejší slávy tramp-
ských osad“ s četnými vyhlídkami. Vý-
chodiskem pro obě varianty je železnič-
ní zastávka Petrov u Prahy. Anebo výlet 
zpestříme přestávkou v městečku Da-
vle, na soutoku Sázavy s Vltavou. Zde se 
v roce 1968 natáčel válečný film podle 
skutečné události – Most u Remagenu 
(USA, režie John Guillerman). Kovový 
most z třicátých let přečkal zatím všech-
ny povodně a je v provozu.

Necelý kilometr odtud, proti prou-
du Velké řeky najdete ostrov se zbytky 

kláštera (999–1420). Až sem se dosta-
nete např. autobusy č. 361, 388, 390 
z nádraží Smíchov (zastávka Davle 
U Kiliána), www.dpp.cz, www.ropid.cz.
Pokračovat dál pak můžete dvoupatro-
vým pacifikem. Po celé trase je řada 
občerstvení, možností ubytování, na-
jde se i půjčovna lodí a vodáckého vy-
bavení. Vydařené prázdniny!

Vlak: Praha hl. n. (příměstská linka 
S8, trať 210) po–pá: 6.55, 8.55, 10.55, 
12.25 h, so a ne: 6.55, 8.25, 9.23, 
10.55 h, 33 km. s.p.a.

*) Největší rozmach zaznamenal tramping ve dvacátých a třicátých letech XX. stole-
tí, především coby únik z městského života do přírody.

**) Trampové dali řekám, podle indiánského vzoru, vlastní názvy: Sázava – Zlatá 
řeka, Vltava – Velká řeka, Berounka – Stará řeka, Kocába – Hadí řeka

***) Oblast Dolní Sázavy (mezi ústím Blanice do Sázavy a Sázavy do Vltavy) byla vyhlá-
šena v rámci soustavy Natura 2000 Evropsky významnou lokalitou

Velký rybník Viklan

Ukázka ze 
stovky typů
keramic-
kých dlaždic 
(12.–13. 
století) z kláš-
tera Ostrov u Davle, další nálezy vystaveny 
v Lapidáriu Národního muzea na Výstavišti
(čt–ne: 12–18 h, stř: 10–16 h)

bí í á h d ěk lik ž klášt (999 1420) Až

chovu žiraf v Zooo


