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3 Ve čtvrtek kino

Foto © B. Kudera

POSVÍCENÍ
OPĚT OŽILO

4 Evropské dědictví
Foto © P. Hamerník

2 Nová tvář v Troji

6 Vernisáž 17. 9.
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Z DENÍKU STAROSTY

Vážení obyvatelé i návštěvníci Troje,

„KAŽDÉ DÍTĚ
JE OSOBNOST“,
ŘÍKÁ ŘEDITELKA MŠ

Kloubové autobusy
Děkuji za vaše názory na provoz kloubových autobusů v Troji. Jelikož je naše zkušenost i ohlas vesměs pozitivní, požádal
jsem pana ředitele ROPID o ponechání kloubů na spojích 112
po celý rok. Město uvažuje, že od 1. října budou opět staženy
a obsluha Zoo se tak vrátí do nevyhovujícího stavu. To je pro
nás nepřijatelné a budeme samozřejmě i nadále usilovat o jejich ponechání!

Úpravy Pod Lisem
jsou v další fázi. Obsluha semaforem je na nejkratším možném
úseku. Další jednání k dopravní problematice v Troji se uskuteční 11. září, kdy bude doprava již převedena až k novému
mostu a dále na městský silniční okruh směrem k mostu Barikádníků (tunel Blanka zůstane uzavřený). Povltavská ulice
bude u vysokoškolských kolejí zaslepena.

Mateřská škola
Jak jsem slíbil, přinášíme rozhovor s paní ředitelkou mateřské
školy. Děti se od září mohou těšit na oblíbené pedagogy, odpolední odpočinek dle individuální potřeby dětí, rodiče na požadovanou možnost platit obědy přímo převodem z účtu a další vstřícné kroky. Nové stránky naleznete na www.mstroja.cz.
Projekt zahrady pokračuje, začátkem října by mělo být hotové
západní hřiště. Bezpečný průchod stavbou na spodní hřiště je
zajištěn!

Trojské vinobraní
v areálu trojského zámku jsme letos připravili na sobotu
13. září. Díky spolupráci s Botanickou zahradou je i letos jednotné vstupné, které platí v zámku i na vinici svatá Klára.

Informační servis pro občany
Zájemci o zasílání emailových zpráv poskytněte prosím svou
emailovou adresu na umlaufova@mctroja.cz.

Setkání se zastupiteli
Zprávu o plnění našeho programu za končící čtyřleté volební období vám předneseme a prodiskutujeme v úterý 23. září
od 18.00 hodin v aule gymnázia. Přijďte na setkání se zastupiteli s vaší kritikou i náměty na další zlepšení!
Přeji vám hezké babí léto v Troji a těším se na viděnou třeba
na Trojském vinobraní!
Tomáš Drdácký, starosta

STROMY ZA TUNEL BLANKA
Ještě v průběhu září můžou
obyvatelé Městské části Praha-Troja žádat o výsadbu stromů
na svých zahrádkách a předzahrádkách. V rámci náhradní
výsadby za stromy pokácené
v průběhu stavby městského
okruhu a protipovodňového
valu mají trojští občané jedinečnou příležitost získat zdarma stromy. Celkově získá Městská část Praha-Troja 542 kusů
stromů. Část těchto stromů plánuje městská část vysadit do veřejných prostranství v Troji
a Podhoří, zbývající část je určena trojským občanům. Získat strom je možné po výběru
dřevin z katalogu dostupném
na ÚMČ (viz ukázka) a na zá179 ZÁŘÍ 2014

kladě podané žádosti. Pro více
informací a žádost o stromy
se neváhejte obrátit na Úřad
městské části Praha-Troja.
Ing. Daniela Budská
referent životního prostředí

BC. VLADIMÍRA BAREŠOVÁ
ŽIVOT V TROJI
Přesvědčila jste komisi v konkurzu na místo ředitelky MŠ kvalifikací,
přesvědčivým vystupováním nebo zajímavou koncepcí?
Na to by lépe odpověděli lidé z komise. Já jsem velice ráda, že
je oslovil můj celkový přístup ke konkurzu. Kritéria jsou stanovena
zákonem, ale opravdová kvalifikace k práci v MŠ vyžaduje mnohem
víc. Mám střední zdravotnickou školu a vystudovala jsem obor učitelství pro MŠ na Jihočeské univerzitě. K úspěšné práci s dětmi ale
nestačí jen školní vzdělání. Je potřeba mít tu práci opravdu rád,
dělat ji pro děti, pro jejich radost, úsměv, klid a pohodu. Umožnit
dětem prožívat opravdové dětství se vším, co k němu patří. Moje
koncepce a zároveň motto mateřské školy je: „Vytvořme společně
místo, kde budou děti, učitelé a rodiče spokojenými a vzájemně
se respektujícími partnery.“ Ani sebelepší koncepce nezaručuje
úspěch. Mateřská škola je složitý a proměnlivý systém provázaných
prvků a vždy bude co zlepšovat. Nestačí ani touha po změně a nadšení pro uskutečňování plánů. Nejtěžší je přesvědčit a získat pro
svůj záměr všechny zainteresované. To je z mého pohledu hlavní
úkol, který mě čeká. Jak se to bude dařit, to se pozná na spokojenosti dětí. Doufám, že budou spokojeni i ti, kteří mi dali důvěru.
Zkušenosti s výchovou dětí máte s předškoláky nebo je vaše praxe bohatší?
Největší praxí pro mě je moje dcera, dnes již 14letá. Jí vděčím
za spoustu podnětů a nápadů, které mohu využívat v praxi. Pracovala jsem v jednotřídní mateřské škole, kde jsem měla děti od 3
do 6 let. Poté jsem si v praxi vyzkoušela tyto věkové kategorie odděleně. Každá má svá specifika, každý věk dítěte má své kouzlo.
Se staršími dětmi jsem pracovala jako vedoucí na dětském táboře.
Nejvíce mě ale baví práce s těmi předškolními.
Máte k Troji bližší vztah než jen sousedský a nyní pracovní?
Troju znám jako místo, kde je spousta krásných lokalit a nádherný pohled na Prahu. Nyní je mi bližší díky lidem, se kterými se
zde potkávám. Jejich přijetí a vystupování se mi líbí, cítím se mezi
nimi velmi dobře. Chci všem, se kterými jsem se dosud měla možnost setkat a jednat, za příjemné přijetí moc poděkovat. Troja pro
mne nebude pouze místem, kam budu jezdit do práce, bude také
mojí srdeční záležitostí.
Prozradíte čtenářům něco osobního? Třeba, co považujete ve výchově
malých dětí za nejdůležitější nebo co vás v životě nejvíce zajímá?
Výchova dětí je složitá otázka a zabývá se jí kde kdo. Já považuji každé dítě za osobnost a úkolem dospělého je poskytnout
mu podmínky pro jeho všestranný rozvoj. Dítě se odmala něčemu učí a nejvíce odkoukává chování, vystupování a komunikaci
od ostatních. Učí se podle vzorů. Pokud dáváme dítěti vzor v pozitivním přístupu k sobě i k druhému, ukazujeme mu řešení situací
i problémů klidnou mírumilovnou cestou a neukazujeme mu boj
o cokoli, potom je to znát i na jeho chování. Učím děti základ: „Co
nechceš, aby druhý dělal tobě, nedělej ty druhému. Dítě se má
od dospělého naučit poznávat určité rozumné hranice, respektovat druhého a umět vyslechnout jeho názor a zároveň umět vyjádřit sebe sama, své názory i emoce. Dítě také bývá učitelem pro nás
dospělé. Přivádí nás k zamyšlení, jestli nám svým chováním něco
nenaznačuje, nesděluje, že mu něco chybí nebo přebývá, jestli
nám neukazuje nás jako v zrcadle. Neberme dítě, že nemá rozum,
protože je malé. Ono ví, co dělá a proč. A jsem znovu u mého pedagogického kréda – naučme se respektovat jeden druhého! A co
mne v životě nejvíce zajímá? Spousta věcí! Ráda jsem s rodinou
i v přírodě, kde čerpám nové síly. Jsem zastáncem zdravého životního stylu a mám ráda sporty všeho druhu.
Rozmlouval: -lak-
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

ZAJÍMAVOST

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO VÝSTAVBU A DOPRAVU 6. 8. 2014
1. Park vodních sportů Praha – s předloženým projektem komise souhlasí, podmínky vyjmenovány
v zápise.
2. Důstojný nástup do Botanické zahrady hl. m. Prahy z Nádvorní ulice – Komise s předloženým návrhem souhlasí, požaduje dodržet výšku plotu 1,6 m, jak je uvedeno v technické zprávě a sjednotit
technickou zprávu a příčný řez.
3. Expozice medonosné rostliny v Botanická zahrada hl. m. Prahy – Komise nesouhlasí s budováním
expozice na pozemcích parc. č. 1253/39, 1253/1, 1253/8, 1253/9 a 1253/10 k. ú. Troja. Důvodem
je, že se jedná o území, které bylo neoprávněně zaploceno bez řádného projednání a posouzení EIA.
4. Návrh přípojek pro dům Pod Sklenářkou 1/285, Praha 7 – komise s návrhem přípojek souhlasí.
zkrácený zápis Karel Novotný, tajemník komise

INFORMACE O PODZIMNÍCH VOLBÁCH

20. srpna 2014 začaly na Trojském mostě zatěžkávací zkoušky.
V noci na 21. srpna byla na most
kvůli testování změn konstrukce
vpuštěna těžká vozidla. Most by
se měl pro tramvaje i auta oteText a foto bok
vřít 6. října.

Občany MČ Praha-Troja čekají ve dnech 10.–11. 10. 2014
n volby do zastupitelstva městské části
n volby do zastupitelstva hlavního města Prahy
n volby do Senátu (a pravděpodobné 2. kolo 17.–18. 10. 2014)
Voličské průkazyy bude možné vydávat jen pro volby do Senátu
1. a 2. kolo od 25. 9. do 8. 10. 2014 do 16 hod. a samostatně pro
2. kolo 13.–15. 10. 2014. Volit lze jen v okrsku, kde jsou senátní
volby vyhlášeny. Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí nelze!
Cizince ze zemí EU
U s trvalým pobytem v Troji zapíše úřad na jeho
žádost do dodatku k seznamu voličů do 8. 10. 2014 – 16 hod. Ti, co
jsou již zapsaní v seznamu v r. 2010 pro komunální volby a mají trvalý
pobyt v Troji, se nemusí znovu přihlašovat. Jedná se o šestt voličů – cizinců. Informaci lze ověřit i telefonicky na úřadě.
Všechny volební lístky naleznou voliči nejpozději 7. 10. 2014
ve svých poštovních schránkách a samozřejmě budou k dispozici
i ve volební místnosti. Informace na www.mvcr.cz.

TROJSKÝ MOST
FINIŠUJE

Galerie
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2. 9
2
9. Tři muži na zabití (F)
20.30 J. Deray 1980, b 98’
9. 9. Všichni dobří rodáci (ČSSR)
20.30 V. Jasný 1968, b 101’
16. 9. 4 vraždy stačí drahoušku (ČSSR)
20.30 O. Lipský 1970, b 84’
Za podpory: MČ Praha-Troja, Cyklo Hobby
organizuje Kulturní Centrum Meandr o.s.,

R. Zajícová, zapisovatel OVK

ZDARMA

Program: www.utrojskehokone.cz

CENÍK INZERCE
1/2 strany

1/4 strany

1/6 strany

1/8 strany

1/10 strany

1/12 strany

1/16 strany

1/24 strany

185 mm šířka
256 mm výškaa

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

celá strana

1300 Kč

950 Kč

600 Kč

BIOODPAD
sobota 4. 10. ODPOLEDNE od 13.00 do 16.00 hod.
n ZŠ Trojská 110/211
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
neděle 5. 10. DOPOLEDNE od 9.00 do 12.00 hod.
n Pod Salabkou x Trojská

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

sobota 2 + TGSČ Trojská
Š
n dvůr Z bkou x Trojská
ctárna)
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a
(bývalá O
S
0
d
8
2
.
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č
hoří proti
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n V Pod
12.00 h
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0
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d
1. 9. od
aný odpa ty
neděle 2 stání na separov
vra
d
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8
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/
n Sádky, ránkou u čp. 238
av
n Pod H Panského statku
zderce
n Na Pa 213
proti čp.

400 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.

ÚŘAD MČ INFORMUJE
IN
NFO
FORM
RMUJ
UJE

DPAD
O
Í
N
V
O
DOM0. 9. od 8.00 do 121.0100/2h11

500 Kč

TROJSKÝ KALENDÁŘ
Vážžení trojští občané, srdečně vás zvu na

SETKÁNÍ SE STAROSTOU
A ZASTUPITELI
v úterý 23. září od 18.00 hodin
v aule gymnázia
Přijďte prodiskutovat stav městské
části v roce 2014,
plnění našich závazků a slibů!
Tomáš Drdácký, starosta
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ŽIVOT V TROJI

6.–14. 9. 2014
Vážení návštěvníci Troje,
letošní program Dnů evropského dědictví zahájíme v 10 hodin v Památkové osadě Rybáře. V 11 hodin se budete moci
zúčastnit komentované procházky.
Tomáš Drdácký, garant Dne otevřených památek v Troji

TROJSKÝ MLÝN
Povltavská 5
Památka zcela uzavřená veřejnosti
Ve dnech EHD 2014 pouze
na skupinové prohlídky:
V sobotu 6. 9. 2014 komentované prohlídky od 10:00 do 15:00
hodin každou celou hodinu.
Vstupné: zdarma

PANSKÝ DVŮR
ZÁMECKÁ ZAHRADA
TROJSKÉHO ZÁMKU
U Trojského zámku 1
Památka běžně přístupná veřejnosti
Otevřeno: út–ne 10:00–19:00 h
pá 13:00–19:00 h
Vstupné: zdarma
V sobotu 13. září probíhá v zahradě Trojské vinobraní –
placené vstupné!

Pod Havránkou 7
Památka zcela uzavřená veřejnosti
Ve dnech EHD 2014 otevřeno:
6. 9. 2014 10:00–15:00 h
Vstupné: zdarma

KAPLE SV. VÁCLAVA
Podhoří 284
Památka běžně nepřístupná veřejnosti
Ve dnech EHD 2014 otevřeno:
6. 9. 2014 12:00–18:00 h
Vstupné: zdarma

KAPLE SV. KLÁRY
USEDLOST čp. 13
Pod Havránkou 13
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2014 otevřeno:
6. 9. 2014 10:00–13:00 h
Vstupné: zdarma

Nad Trojským zámkem
Památka běžně přístupná veřejnosti
Otevřeno: denně 9:00–19:00 h
Vstupné: dle platného ceníku BZ
Památka je součástí areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy. Je
přístupná po zaplacení běžného
vstupného do venkovní expozice.

DOPROVODNÁ AKCE:

STARÁ ŠKOLA

TROJSKÉ VINOBRANÍ
13. 09. 2014 11:00–20:00 h
Doprovodná akce Dnů evropského dědictví v Praze-Troji
spojuje kvalitní prostředí architektonické památky s živou kulturou a tradicí vinařství v trojské kotlině.
Těšit se můžete na stánky s vínem a burčákem od vyhlášených vinařů z Čech, Moravy
i Prahy. Na severní scéně tradičně vystoupí Slovácký krúžek
s cimbálovkou, Taneční a šermířská skupina IRIS a dětský
folklorní soubor Kolíček. Doporučujeme zúčastnit se řízené
degustace vín ve sklepích Trojského zámku. Na jižní scéně letos opět nebude chybět hudební program.
179 ZÁŘÍ 2014

Galerie u lávky Povltavská 21/42
Památka s omezeným přístupem
Otevřeno: pá 13:00–17:00 h
so–ne 10:00–18:00 h
V sobotu 6. 9. 2014 proběhne
v 10:00 hodin zahájení dne památek v Troji a následně v 11:00
hodin společná procházkaa celou Vesnickou památkovou
zónou. Až do 16:00 hodin zde
bude stát informační stánek
MČ Praha-Troja.

USEDLOST
HRACHOVKA
VINIČNÍ SLOUP
Trojská 162
Památka běžně přístupná veřejnosti
Otevřeno, přístupna bez omezení.

K Bohnicím 59/3
Památka běžně nepřístupná veřejnosti
Ve dnech EHD 2014 otevřeno:
6. 9. 2014 10:00–14:00 h
Vstupné: zdarma
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V SOBOTU 13. 9. 2014 11–20 h
PROGRAM V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU
Severní scéna
11:00 Zahájení slavnosti
11:30–11:50 Dětský folklorní soubor Kolíček
12:15–13:30 Taneční a šermířská skupina IRIS z DDM Praha 7
14:00 Zahájení odpoledního bloku
14:30–15:00 Lidová muzika Osmikráska
15:30–19:00 Slovácký krúžek a cimbálovka
20:00 Ukončení slavnosti
stan MČ Praha-Troja; Café Trojský zámek;
stánky s občerstvením, pouliční divadlo
Jižní scéna
11:00–18:00 Malování pro děti pod vedením L. Haškovcové
12:00–12:20 Dětský folklorní soubor Kolíček
12:30–13:00 Lidová muzika Osmikráska
13:30–15:30 Gitane trio
16:00–17:00 Praguematique
17:30–18:30 Korjen
19:00–20:00 JUWANA JENKINS and Her All-Stars Mojo Band
Zahrada
11:00–17:00 Hra v bludišti, pétanque, kroket – Sokol Troja
11:00–18:00 Střelba z luku a kuše, skákací boty
15:00–17:00 Pouliční divadlo VOŠ herecké – O zvířatech se
zvířaty (A možná přijde i kašpárek)
Sklep
13:00–18:00 Řízené degustace
15:00–17:00 Promítání pro děti – KC Meandr
Dospělí: 100 Kč, děti do 5 let: zdarma, děti 6 –15: 50 Kč,
senioři 60 –70 let: 50 Kč, senior nad 70 let: 1 Kč,
student – ISICdo 26 let: 50 Kč, ZTP a ZTP/P: zdarma,
Pes: 50 Kč, degustace: 70 Kč

Vstupenka
V
t pe k platí
l tí i na vinobraní
i b ívb
botanické
t i ké zahradě
ah dě
více na www.mctroja.cz

VINOTÉKA
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A VINICI SV. KLÁRY
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sseverní
verní scéně
s
dobře znáte z p
předc
předchozích
ředch
hooz
oz
ročníků:
n dětský soubor Kolíček n ttaneční soubor IRIS a n Slovácký
kkrú
rúžek. Letos
os d
doo ffolklorní
rnní rrodiny
od přibyla n Osmikráska
ráska
rá
a.
n Lidová
vá mu
muzika
muzziikka Osmikráskaa vznikla v roce 2010 a hraje lidové písně
středních
h a jižních
ižních
hČ
Čech
h v ob
obsazení
b
šesti muzikantů
tůů – dvoje
voj housle,
kontry, klarinet, kontrabas, zpěv a n
nepřeberné množství
žs bicích nástrojů, těch běžných i vyrobených členy souboru.
Účinkující na scéně jižní:
nK
Korjen (BiH, PL, ARM, SK, CZ) Mezinárodní
oodddn
dní
ní sseskupení
eess
se třemi
divoženkami u mikrofonu, které rrepertoárem
ep
vychází z tradiční lidové
hudby nejrůznějších koutů Evropy,
roopy aale danou hudbu přetváří podle
své estetiky současných žánrů. Těšit se můžete na balkánské složené
rytmy,
y
ytm
zakavkazskou zpěvnost i slovanskouu ppřímočarost
nG
Gitane trio Muzikantsky brilantní akustické trio (kontrabas, kkytara,
ta
flétna) provede různými polohami jazzu a nespoutané improvizace.
n Praguematique Žánrový hudební mix tohoto kvintetu, který
rýý ssahá
od latiny, gipsy swingu, přes reggae ke keltské hudbě a dál, s radostí
roztančí jak ulici, tak festivalové podium.
n Juwana Jenkins and Her All-Star Mojo Band (USA, CZ) Hudební
hvězda večera, americká zpěvačka Juwana Jenkins, která publikum rozhoupe energickým blues a jeho nejrůznějšími odstíny, ať už od delty
Mississippi, Chicaga, či západního pobřeží, anebo soulem z Memphisu,
u gospelem,
sp m či rraným
an funkem. Juwanu dopravodí česká kapela v čele
s Charlie Slavíkem, vyjímečným hráčem na foukací harmoniky.
jih
Inzerce

13. & 14. 9.
vždy 10–21 h
VINOBRANÍ NA SALA
ABCE V TROJI
Zveme vás na vinobraní ve francouzském
rancouzském sty
stylu –
TRH S PRODEJEM n BURČÁKU n VLASTNÍCH VÍN
n PAŠTIK n DALŠÍCH POCHOUTEK.

Denně živá hu
udba!
Ochutnejte naše vína přímo ve vinařství.
VÁS ZVE
NA VOLNOU DEGUSTACI S NÁZVEM

NEBOJTE SE CUVÉE

po––čt: 13–21 h
pá––ne, svátky:
p
y
11–21h

Cuvée není žádná směska! Je to pečlivě vyvážená kombinace
dvou či více odrůd.

Rez
zervace tel.: 234 148 153

Zkušený vinař umí v cuvée
spojit specifické vlastnosti vín
různých odrůd tak, aby celek
byl víc než jen prostý součet
částí. U nás se na cuvée ještě
před deseti lety hledělo tak
trochu skrz prsty, poučenější
obdivovatelé vína ale dobře
vědí, že takzvané scelování
(mísení) vín je běžnou praxí
i v tak slavných vinařských
oblastech, jako je francouzské
Bordeaux. Pokud se chcete
v tomto směru také poučit,
a to nejen teoreticky, přijďte

SOBOTA 13. 9.
13.00–16.45 HOLOKRCI
17.00–19.00 SCHOVANKY

NEDĚLE 14. 9.
13.00–13.45 Jitka VRBOVÁ,
Standa CHMELÍK
a HOT JAZZ PRAHA
15.00–19.00 THE FRIBLES
Přehlídka těch nejlepších vín předních vinařů! Nebude chybět ani víno z vinice sv. Kláry a burčák. Na tuto akci bude
do Botanické zahrady hl. m. Prahy platitt zvláštní vstupné:
100 Kč/osoba na den. Sousedské ani jiné permanentky se
na tuto akci nevztahují. Samoobslužné brány v průběhu vinobraní nebudou v provozu. Po oba dny komentované prohlídky expozicí výroby vína od 14 do 17 hod. Rezervace nutná:
eva.vitova@botanicka.cz, cena prohlídky: 200 Kč/os. + vstupné
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l Kovárna

Trojská

Pod Havránkou

PROGRAM VINOBRANÍ
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
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GALERIE
U LÁVKY
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á
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Vltava

do Trojského sklepa (Povltavská 44) na volnou degustaci cuvée z naší nabídky.
Degustace proběhne v pátek
26. září od 17.00 do 21.00 hodin. Těšíme se na vás!

TIP PRO VÁS
n 11. – 13. 9. Roudnické vinobraní
n 19. – 20. 9. Litoměřické vinobraní a ostrovní festival
ZÁŘÍ 2014 179
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE PŘIPRAVEN
1. září se vrátí žáci Trojského gymnázia a Euroškoly opět do lavic.
Zatímco děti s většinou učitelů odpočívaly, vedení školy a někteří
kantoři – nadšenci, věnovali prázdninový čas přípravám na školní
rok 2014/2015. Kromě běžných úprav spočívajících v malování
a standardní údržbě, proběhla obměna počítačů v malé učebně
informatiky a částečná výměna školního nábytku. Hlavně se však
pracovalo na projektu „Převrácená třída“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Praha
Adaptabilita. Vyučující matematiky, fyziky a geologie připravili moderní výukové šablony a myšlenkové mapy, které se nyní filmově
zpracovávají. To je také důvod, proč se koncem srpna ve škole objevili filmaři. Nic naplat – moderní škola potřebuje moderní formy
vzdělávání, proto se nesmí zahálet ani o prázdninách. n Díky výborné spolupráci s novým majitelem diplomatického komplexu je připraveno nad pizzerií nové zázemí pro výuku, které budou využívat
především studenti denního a dálkového studia v Euroškole. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o studium na obou školách bylo toto
opatření nezbytné, neboť Čechova škola není nafukovací a všichni
žáci potřebují pro své vzdělávání kvalitní prostory. Nyní je bezesporu mají a nezbývá, než jim popřát úspěšný školní rok 2014/2015!
Mgr. Radim Jendřejas, zástupce zřizovatele Trojského gymnázia a Euroškoly Praha

Příští schůzka Klubu trojské historie se uskuteční
ve čtvrtek 25. září od 17 hodin na obvyklém místě
– v DSS (Povltavská 21). Těšíme se na vás.
bok

KAREL DEMEL

DO 2. 11.

V letech 1957–1963 studoval na pražské konzervatoři hru na tubu,
kontrabas a pozoun. Od roku 1968 do 1974 studoval na VŠ Uměleckoprůmyslové v Praze v atelieru profesora Zdeňka Sklenáře
a odborného asistenta Jiřího Anderleho. Od té doby se plně věnuje
umělecké grafice, kresbě a ilustraci. Se stejnou nezdolností jakou
bylo třeba věnovat zvládnutí hry na hudební nástroj se dopracoval
mistrovství v kresbě i v grafických technikách hlubotisku. Úspěšně
si vytvořil vlastní styl, který je možno zahrnout pod pojem magický
realizmus.
většinou vyvažuje meditativní protipól měkkých valérů
akvatinty. Měděná deska se
vůlí autora proměňuje v matrici, ze které se obraz přenáší na kvalitní papír, aby tak
vznikl grafický list.
V trojské Galerii u lávky
budeme mít možnost podmanivé kouzlo grafických
Hudební cítění vede jeho listů akademického malífantazii cestami básníků, ale ře Karla Demela obdivoi zoufalců třeba až za hra- vat od středy 17. září, kdy
nice příčetnosti. Vypjaté v 17.00 proběhne vernisáž,
emoce stenograficky zazna- až do neděle 2. listopadu.
menané hrotem jehly však
Jak
Karel DEMEL (1942) hudebník, grafik, malíř, ilustrátor
Galerie u lávky Povltavská 21

otevřeno v pátek 13 –17, v sobotu a neděli 10–18 hodin

PŮJDE TO I BEZ OLYMPIÁDY
Investor VRV – Vodohospodářský rozvoj a výstavba předložil na Úřad městské části dokumentaci k územnímu řízení na výstavbu nového vodáckého
kanálu v Troji pod názvem stavby PARK VODNÍCH SPORTŮ PRAHA.
Předložený návrh obsahuje výstavbu nové závodní slalomové
dráhy se stupňovitými tribunami podél ladně se vinoucího
kanálu, další přímý úzký průplav, kterým se budou moci závodníci ve svých lodích vracet
od cíle zpět ke startu. Celý areál
by se měl rozkládat na trojském
území na tzv. Holešovickém ostrově, souběžně se stávající slalomovou dráhou u trojského jezu
v bývalé Vorovině.
179 ZÁŘÍ 2014

Hlavní kanál bude cca 529 m
dlouhý a bude široký dvanáct
metrů. Vlastní závodní trať
bude dlouhá 265 m, bude mít

převýšení 3,16 m a průtok
14 m3/s. Obtížnost WW4. Mezi
oběma novými vodními tratěmi
vznikne ostrov, přístupný dvěma dřevěnými lávkami. Na ostrově bude v době konání závodů prostor pro závodníky a jejich lodě, diváci v počtu až 1500
přihlížejících budou po vnější
straně obou průplavů. Kontinuita nábřeží s jeho pěší trasou
a cyklostezkou zůstane zachována díky dvěma dlouhým betonovým lávkám, které přemostí napojení i zpětné vyústění
nové vodní dráhy na hlavní tok
Vltavy, Ke stávající průchozí
trase po nábřeží přibude ještě
druhá, obcházející celý areál
po severní straně dále od řeky.
Celý prostor by měl být mimo
dobu konání závodů veřejně
přístupný a měl by být obohacením trojského nábřeží. Součástí
stavby bude kultivace celého
dnes z větší části zanedbaného
území, které se tak dočká par-

kové úpravy. Investiční náklady
stavby bez DPH jsou kalkulovány na 120 mil. Kč.
Autory architektonického
řešení, jakož i přiložených ilustrací jsou ing. arch Petr Hlaváček a jeho team z atelieru
Headhand.
Dokumentace vychází z námětu, který vznikl v souvislosti
s později odmítnutým záměrem získat pro Prahu pořádání
Olympijských her v letech 2016
či 2020. Je v souladu i s krajinářskou studií Troje. K realizaci záměru je ještě dlouhá cesta, ale
intenzivní přípravy probíhají již
od roku 2012 a energie, kterou
na akci vynakládají naši v Troji dobře známí reprezentanti
a olympionici Ježek a Rohan,
jistě nepřijde vniveč.
Návrh Parku vodních sportů
byl s několika připomínkami
kladně posouzen ve stavební
komisi.
Ing. arch. Václav Valtr

7
n Vánoční zájezd
d uspořádáme letos opět
do Amberku v sobotu 6. 12. 2014! n Turnaje ve stolním tenise budou probíhat podle celoročního programu. Těšíme se na vás
v tělocvičně a na vaši účast na akcích!

TJ SOKOL INFORMUJE

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
Se začátkem nového školního roku startuje
opět pravidelné cvičení trojského Sokola
v tělocvičnách. Dospělíí začínají od 1. září,
dětské a žákovské skupinyy cvičí až od 15.
září. Rozvrh bude vyvěšen na tělocvičně.
S případnými dotazy nebo s přihláškami
na cvičení dětí se obracejte na náčelnici
Kateřinu Šrámkovou (e-mail: katerinasramkova@seznam.cz, tel. 723 607 070).
n Čeká na vás i novinkaa v podobě nového
cvičebního náčiní BOSU, které budeme
využívat ve cvičení žen, ale i s dětmi. n Podzim bude již tradičně ve znamení různých

A. Filipováá (TJ Sokol Troja)

akcí – v plánu je Drakiáda, Autodráhy,
Strašidýlková cesta. Data budou upřesněna
a včas oznámena. Dále je připraven autobusový zájezd do západních Čech
h – Františkových Lázní, města Cheb a Mariánských
Lázní, 11. 10. 2014, odjezd v 7 hod., tentokrát od školy v ulici Kazankaa (vzhledem
k dopravním úpravám u nového mostu). Přihlášky přijímá Ela Filipová (tel. 736 283 882,
233 556 187, e-mail: filipova.alzbeta@seznam.
cz), cena pro členy 200 Kč, pro hosty 400 Kč.

Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY
TEL.: 606 662 223, 723 899 561

ŽIVOT V TROJI

ING. JIŘÍ KOŘENSKÝ
ZASTUPITEL MČ TROJA A PŘEDSEDA KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ.

ZPOVÍDÁME
ZASTUPITELE

Byl jsem redakcí časopisu Troja požádán o příspěvek
zhodnocení mé činnosti v zastupitelstvu v Troji.
Při mém pohledu na končící volební období a současně zastupitelstvo, je třeba nejdříve říci, že zastupitelstvo vždy rozhoduje jako celek.
Jednotlivý zastupitel, především pak z „opoziční strany“, má minimální šanci prosadit svůj názor. Při současném většinovém zastoupení
sdružení Trojský kůň v trojském zastupitelstvu je jasné, že schválené
programové prohlášení MČ Troja je ve své podstatě volební prohlášení sdružení Trojský kůň.
Pokusím se tímto ve zkratce zhodnotit toto volební období.
Vzhledem k ostatním optimistickým a pozitivním prohlášením kolegů zastupitelů, si tudíž dovolím pohled tak trochu z „druhé“ strany.
Jako zastupitel zvolený za pravicovou stranu, který vyznává pravicové hodnoty, což je především svoboda, odpovědnost a důvěra v občany, nemohu přijmout „bolestínský“ názor, že za neúspěchy trojského zastupitelstva je nezájem lidí, či „nepřátelský“ přístup Magistrátu
hl.m.Prahy. Je naše zásadní chyba, že si vedení zastupitelstva neumí
vyjednat lepší pozici k jednání a prosazení zájmů Troje, že jsme v permanentním sporu se ZOO i PBZ, vůbec neumíme využít právě jejich
vliv, coby významných příspěvkových organizací Magistrátu, na vylepšení podmínek života v Troji.
Populistické vyjádření negace k magistrátnímu návrhu vybudování účelové komunikace vedoucí pod valem na parkoviště ZOO, která
by zásadně odlehčila dopravu v ulici Trojská, především o víkendech,
či odmítavý postoj ke stavbě pevných záchodků, místo nevzhledných

ING. OTAKARA STAVOVČÍKOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY, PŘEDSEDKYNĚ KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

Programové prohlášení současného zastupitelstva bylo zajímavé a poměrně
velkorysé. Co se vám z úmyslů uvedených v programu povedlo?
Za krásný počin posledních let považuji realizaci dětského hřiště
na Sádkách. Nebylo to snadné, ale podařilo se rozptýlit obavy sousedů
z velkého křiku dětí nebo nepořádku. Rodiče i děti jsou spokojení a sousedé nemají ke stížnostem důvod. Věříme, že rodiny s dětmi uvítají také
zřízení Mateřského centra v uvolněných přízemních prostorách DSS.
Jeho provoz bude upraven tak, aby zohlednil potřeby obyvatel domu.
Komise, kterou vedu, se aktivně stará o všechny trojské seniory. Obracejí
se často s otázkami a prosbou o radu a já vždy ráda vyhovím. Společná
setkávání v předvánočním čase, na zahradní slavnosti Trojská buchta, při
Trojském dni, schůzky v Domě spokojeného stáří nebo nedělní zdravotní
procházky za kulturou jsou vždy milým zpestřením a potěšením pro nás
všechny. Ráda se potkávám s lidmi a proto jsem uvítala možnost spoluorganizace oblíbených Trojských bálů. Díky obětavosti a šikovnosti pracovníků úřadu i ochotných sousedů a kolegů se letošní bál opět velmi vydařil.
Co jste zkusila s komisí uskutečnit, ale musela se smířit s tím, že to nejde?
Měli jsme velké plány. Rozšířit ordinační hodiny praktického lé-

kabinek TOI v PBZ, jsou toho zářným příkladem.
Naopak, jsem si jist, že se mělo bojovat proti nově
vznikajícímu obytnému „sídlišti“ na Salabce, které
jednoznačně Troju poškozuje. Stejně tak budovatelské plány a teoretické studie v x-tém podání o rozkvětu Troje v zářné
budoucnosti, nevidím jako reálný úspěch činnosti zastupitelstva MČ
Troja.
Přes můj zásadní odpor k rozrůstání se počtu zastupitelů MČ Troja,
a s tím související navyšující se počet úředníků, což samozřejmě navíc
zatěžuje již tak velmi vysoké finanční výdaje na správu obce, jsem nedokázal přesvědčit ostatní zastupitele ze sdružení Trojský kůň o opětovném snížení počtu zastupitelů z devíti na sedm, tedy na předchozí stav
všech volebních období od počátku vzniku samostatné Troje.
Jako předseda školské komise i rodič, vzhledem k tomu, že školským systémem v Troji navíc právě prochází moje dcera, mohu a to
myslím velmi objektivně, vyjádřit názor, že naše příspěvkové organizace, tj. mateřská školka i základní škola v Troji, jsou výstavní vizitkou
Troje, na které můžeme být v Troji právem hrdi.
Určitě za to musím velmi poděkovat především bývalé ředitelce
mateřské školy, paní Zdeňce Bejčkové a celé rodině Bejčkových, kteří
MŠ v Troji nezměrným úsilím v podstatě vybudovali. Stejně tak ZŠ
Trojská je příkladem úspěchu nejenom v Troji, ale i v Praze a to především díky svému vynikajícímu vedení ředitelem školy Aloisem Pacíkem a jeho zástupkyní Kateřinou Tůmovou. I jim za to patří mé velké
poděkovaní.
Je jistě mnoho různých nápadů na to, jak zvýšit kvalitu života v Troji. Právě v tomto smyslu věřím, že každý názor občana Troje, včetně
mého, může být motorem pozitivních změn v Troji.
kaře, otevřít ordinaci dětského lékaře a lékárnu. Bohužel, to se nepodařilo. Rozšíření kapacity a ordinačních hodin vzhledem k počtu
obyvatel podléhá samozřejmě předpisům zdravotních pojišťoven, což
je u nás v Troji zjevná potíž. Skvělé ale je, že naše ordinace byla posílena novou svědomitou a milou lékařkou. Obě naše paní doktorky
často ochotně nastavují čas pro potřeby zdejších pacientů. Myšlenka
na lékárnu ještě žije. Souvisí s uvažovanou stavbou obecního domu,
na který zatím nejsou peníze. Ale třeba se časem najdou …
Co vám nejvíce bránilo splnit sliby?
Překážky patří k životu. Snažím se je překonat, vyřešit problém,
najít pomoc. V některých záležitostech ale, kde Troja není sama svým
pánem, je to sisyfovská práce. Přesto se snažím pomáhat i v dalších
oblastech nespočetných úkolů, které musí Troja řešit.
A co naši spoluobčané? Pomáhají nebo nechávají všechno na Vás a komisi?
Hodně lidí nám pomáhá. Jsou k dispozici, věnují čas i přiloží ruku
k práci. Právě na společných akcích je vidět, kdo a jak dokáže pomoci ku prospěchu ostatních. Těchto občanů si velice vážím, protože
mnohdy pouze s jejich přispěním se může podařit uskutečňovat větší i drobná vylepšení našeho života v Troji. Děkuji touto cestou jim
všem. Pro lidi pracuji ráda a nečekám vděk. Prostě mne těší, když jsou
lidé spokojení a mají radost.
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ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN V TĚLOCVIČNĚ ZŠ

Tělocvična v základní škole Trojská zahajuje svůj provoz 1. září 2014. Zveřejňujeme předběžný rozvrh
využití tělocvičny ve školním roce 2014 – 2015. Máte-li zájem o dosud volné hodiny, kontaktujte úřad
městské části na adrese markova@mctroja.cz nebo telefonicky 284 691 121.
Ing. I. Marková
hodiny

27. 9.–26. 10. 2014
Dýně tradiční výstava
plodů, nově pěstovaplod
né odrůdy
ůdy

2014
2015

velký
sál
pondělí
malý
sál
velký
sál
úterý
malý
sál
velký
sál
středa
malý
sál

15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30
TJ Sokol – odbíjená II

TJ Sokol – odbíjená I

TJ Sokol –
PILATES
TJ Sokol – odbíjená III

TJ Sokol –
aerobik
p. Crkva a spol.

TJ Sokol – zdr.
cvič +jóga
TJ Sokol –
kopaná
KUNG FU Factory o.s.

Roubalová – sebeobrana

TJ Sokol – odbíjená II
TJ Sokol – aero-

p.Kocábová –
pilates
TJ Sokol – míčové hry
muži

TJ Sokol – basketbal

TJ Sokol –

BBA Group

TJ Sokol –

bic ml. žákyně
aerobik
PILATES
HUDEBNÍ PROCHÁZK
HÁZKY 2014
TJ Sokol – cvičení na náKoncerty vážné hudby pod
od
velký
TJ Sokol-rodiče
TJ Sokol –
TJ Sokol Dobřichovice –
TJ Sokol – žactvo
řadí (1. 11. 14 – 27. 3. 15
širým nebem každou neděli
sál
s dětmi
předškolní děti
basketbal
kanoistika do 21.30)
čtvrtek
n Gočárovy domy v zoo 13 h,
malý
TJ Sokol cvičení
Roubalová –
TJ Sokol – stolní tenis dospělí
n Trojský zámek 15 h,
sál
se židlí
sebeobrana
n Ornamentální zahrada b
botaTJ Sokol – kopaná
velký
TJ Sokol kopaná žáci
TJ Sokol – míčové hry
Trojské kobyly basketbal
nické zahrady 17 h
sál
od 1. 11. 14 – 27. 3. 15
muži
od 1. 11. 14 – 27. 3. 15
pátek
Koncert není zpoplatně
ěn.
malý
TJ Sokol stolní
KUNG FU Factory o.s.
sál
tenis žáci
7. 9. Parnas kvartet
A. Dvořák, A. Vivaldi,,
W. A. Mozart
TIP NA VÝLET
14. 9. Wichterle kvvintet
L. Sluka, G. Bizet,, A. Rejcha
21. 9. Kvartet les
esních rohů
J. V. Stich, L. van
an Beethoven,
W. A. Mozart

ZOO PRO VÁS
www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně,
v září od 9.00 do 19.00 h.
6. 9. Den džunglí Pralesy jsou
domovem mnoha úžasných
a tajemných zvířat. Vydejte se
s námi po jejich stopách.

SLAVNÍKOVCI, KELTOVÉ A MALÝ DOBŠ

Vážení a milí čtenáři, turisté, nejprve si projdeme naučnou
Dobrodružnou stezku malého Dobše a taky si vzpomeneme
na tajemné
j
vyvraždění
y
Slavníkovců, které nás trápilo při
hoodinách dějepisu.
Trutnov do Dobšic
Naučná stezkaa začíná i končí na vlak směr Tr
d nád
draží se vydáv obci Dobšicce nad Cidlinou n. C. (8:42). Od
o obcee.
ů (obecní úřad), me po silnici do
u Muzea Keltů
vede v blízkossti keltského po- n Po rozloučení s Dobšem
p
me po zelehřebiště a kolem
m dětského hřiš- i Dobšicemi půjdem
tě – skanzenu v podobě keltské- né značce dáll směěr Sány popřes Opolany až
20. 9. Den chovatelů želv Den
ho oppida s reeplikou polozem- dél Cidliny p
k Cidllina a Labe
plný povídání o želvách doplní
nice. Pokračuje podél Cidliny k soutoku řek
né a později
oblíbená chovatelská poradna.
o ramene, odkud (asi 9 km) po zelen
a jejího slepého
d soutoku se
Nechte si poradit od odborníků. se vrací zpět do
o Dobšic. Společ- červené značcee. Od
po zeelené necelý
28. 9. Jubilejní slavnost
níkem je nám keltský chlapec vrátíme zpět p
památn
níku SlavníZoo Praha slaví 83 let.
Dobš, který nás
ás provede živo- kilometr k pa
Výstava Po čem chodí žirafy?
tem Keltů zhruba dvoukilome- kovského hradiště se základy
paláce a kostela z 10. století
Co všechno bylo nalezeno při
trovou cestou.
úklidu výběhu žiraf, zjistíte
Do Dobšic se dostaneme vla- a sousoší sv. Vojtěccha a Radidiště tu stána výstavě v Galerii Gočár.
kem z hlavního nádraží (7:52) ma. Slovanské hrad
Změna programu vyhrazena.
směr Brno, v Kolíně přestoupíme lo již v 8. století a tehdy došlo
k rozvoji díky kníížeti Slavníkovi. Zde se narodiil i pozdější
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Socha sv. Vojtěcha
z dílny Brokoffů
(Karlův most)

do sporu
p
s Přemyslovci, kteří
v roce 995
5 členy rodu Slavníkovců vyvrraždili.
„Dobývá
ání Libice trvalo dva
dny. V průbběhu boje zahynuli kromě obránců
ů ve zbrani i všichni,
v jejichž žilá
ách kolovala slavníkovská krev, sta
arci, ženy i nemluvňata.
Nic nepomoohlo, že se urození obyvatelé libickkého hradiště pokusili
zachránit ceestou azylu, že se utekli
na posvátnoou půdu místního kostela. Vzápětí obsadily přemyslovské
posádky i oostatní bašty slavníkovské moci. K
Krvavým a brutálním
činem byl d
dokončen dlouhý proces
kmenového sjednocování země.“
Přes nááměstí kolem kostela
sv. Vojtěch
ha dojdeme na nádraží, odkud n
nám jede vlak do Prahy přímo n
na Masarykovo nádr.
(15:42, 16:42).
úprava Renata Zajícová,
ttext, foto www.wikipedie.cz

