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DĚKUJEME ZA VAŠE NÁZORY
V prosincovém čísle jsme čtenáře požádali o názory na trojský měsíčník. Ke sta-
novenému datu 5. ledna se z celkového nákladu 800 výtisků vrátilo méně než 
10 % odpovědí, ale to je u časopiseckých anket velmi časté. Posuďte odpovědi. 

Na otázku „Vyhovuje vám periodicita a formát?“ odpovědělo 100 % “
kladně. Pestřejší odpovědi byly na otázku „Jaký by měl být rozsah časopi-
su?“. 80 % preferuje zachování rozsahu 8 stran, pro rozšíření na 12 “
stran nebyl nikdo. Proti shrnutí obsahu čísla na jeho začátku je 65 %. 
Názory na barevnost naopak nepřinášejí nic radikálního. 55 % je pro 
dvoubarevný tisk, rovných 20 % vykazují názory jak na jednu barvu, 
tak i kombinovanou barevnost, plnou barevnost nežádá nikdo. Veli-
kost písma a jeho čitelnost vyhovuje 95 % čtenářů a 5 % by uvítalo větší 
písmena. Odpovědi na formu zasílání jsou téměř jednohlasné. Časopis í
do schránky si přeje dostávat 85 % čtenářů. 

Odpovědi na otázku „Měl by být časopis čistě informativní nebo by měl 
obsahovat i některé zajímavosti“ byly téměř vyrovnané. Pouze informace “
žádá v obsahu 40 %, od všeho trochu by uvítalo 49 %. Otázka „Co vás 
v časopise nejvíce zajímá?“ přinesla pestřejší odpovědi. Čtenáře zajíma-“
jí Úvodní články starosty 9 %, Zápisy ze zastupitelstva 18 %, Zprávy 
z komisí 18 %, Zprávy a informace Sokola 9 %, Zprávy a informace 
ze škol 11 %, Tematické články k místním aktuálním kauzám 23 %, 
Program PBZ 4,5 %, Tipy na výlet 4,5 % a Všechno zajímá 3 %. Zají-
mavé odpovědi přinesla také otázka „Co vám v časopise nejvíce chybí?“.
Více fotografií z událostí v Troji si přeje 9,5 %, Více informací o dění 
v okolních MČ navrhuje 19 % a Nic nepostrádá 28,5 %. Více informa-
cí o dění v Troji by uvítalo 43 % v oblastech chod úřadu, průběh čer-
pání rozpočtu, o akcích (kdo se podílel, kolik to stálo a zhodnocení), 
problém Panský statek, chování návštěvníků, rušení klidu, ohňostroje 
na vinici, příroda, počasí, Vltava. Zajímavé jsou také volné výpovědi 
na otázku „Vaše další návrhy a připomínky k časopisu“. Necelých 35 % 
využilo možnost sdělit redakci připomínky. 

Předběžně je možné říci, že nízká návratnost dotazníků může svěd-
čit buď o převažující spokojenosti, anebo o malém zájmu čtenářů. Vět-
šina odpovědí také nepřímo potvrzuje souhlas se současným stavem. 
Zastupitelstvo i redakční rada se budou výsledky ankety podrobně 
zabývat, proto se k nim vrátíme v některém z nejbližších čísel. -lak-

CENÍK INZERCE

NÁZOR ZASTUPITELE

K uvedené ceně bude připočtena daň ve výši 21 %. Ceny platí 
při dodání hotových podkladů. Za obsahovou stránku inzerátů 
ručí inzerent. Vydavatel může odmítnout přijmout objednávku
inzerce bez udání důvodu. Inzeráty můžete podat na disketách, 
CD a DVD v sekretariátu Úřadu městské části nebo je můžete zaslat 
e-mailem na adresu info@mctroja.cz neboz redakce@mctroja.cz.
Jednorázová platba za jeho zveřejnění se platí předem. 

1/2 strany
185 mm šířka
130 mm výška

2500 Kč
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90 mm šířka
130 mm výška

1300 Kč
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300 Kč
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58 mm šířka
29 mm výška

200 Kč

5000 Kč

celá strana
185 mm šířka
256 mm výška

KÁCENÍ DŘEVIN OD 1. 11. 2014
S účinností nové vyhlášky se opět změnily podmínky pro povolování kácení dřevin. 
V podstatě platí pravidla jako před novelou zákona z 1. června 2013. To znamená, 
že povolení ke kácení dřevin není třeba (pokud nejsou součástí stromořadí) u dřevin: )
a) O obvodu kmene do 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. b) Pro zapojené 
porosty dřevin (dřeviny se navzájem dotýkají, překrývají, prorůstají), pokud celková 
plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a nevyskytují-li se zde 
dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm. c) Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených 
v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin. d) Pro ovocné dřeviny 
rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako 
druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem 
využití pozemku zeleň. 

V ostatních případech lze povolení vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení 
funkčního a estetického významu dřevin. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostou-
cích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se 
souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Žádost musí obsahovat: jmé-
no a adresu žadatele, označení katastrálního území a parcely, doložení vlastnických 
práv k pozemku – výpis z katastru nemovitostí, specifikaci dřevin, které mají být káce-
ny – druh, počet, popř. velikost plochy keřů, situační zákres, dále musí být udán obvod 
kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti. Formulář je možné 
stáhnout na našich stránkách www.mctroja.cz. 

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období vegetačního kli-
du – období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin (1. lis-
topadu – 31. března). Ing. Daniela Budská, referent životního prostředí

Vážení spoluobčané, dovolte mi reagovat na abdikační dopis pana býva-
lého starosty Ing. arch. Tomáše Drdáckého z listopadového vydání měsíč-
níku TROJA 181, str. 7, cituji: „Kritika je zdravá a důležitá pro korekci každého 
záměru a přínosná, pokud je doprovázena návrhem řešení. To se nestalo. Jsem rád, 
že většina trojských prohlédla populismus, prázdnou „touhu po moci“ i absenci váž-
ných důvodů pro to, nevolit naše seskupení osobností, …“

Tomáš Drdácký, starosta, v Troji 6. 11. 2014

n Nemohu pominout skutečnost, že poukázání na věci, které se nám nelíbí, 
nelze rozhodně nazývat „touhou po moci“. Ano, ale pak „moci něco změnit“ 
a to je obrovský rozdíl. n Možná vám to celé, stejně tak jako mně, vyznělo 
příliš (mírně řečeno) pesimisticky, ale já jsem rozený optimista a věřím, že 
postupně v zastupitelstvu k sobě najdeme společnou cestu k tomu, aby naše 
krásná městská část vzkvétala. Vždyť to je právě, zejména především ostat-
ním, náš společný úkol, povinnost, záměr a cíl. Za trojskou TOP 09, Milan Tesař
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Y Milí trojští sousedé,
přeji vám v novém roce stálé zdraví, osobní  i pracovní spokojenost. Velmi se 
těším, že se budeme během roku v Troji vídat, ať již na tradičních trojských ak-
cích nebo na tematických setkáních, diskusích či procházkách. Budete-li potře-

abovat projednat věci, které vás trápí, nebo podněty pro zlepšení našeho života 
v Troji, rád se s vámi sejdu i na úřadě MČ Praha-Troja. 

V nejbližší době nás čekají důležitá a komplikovaná jednání se společností 
ROPID ohledně jízdního řádu linky 112. Chceme posílit ty autobusy 112, které 
nekončí u ZOO ale jedou až do Podhoří Na rozdíl od našich záměrů ideounekončí u ZOO, ale jedou až do Podhoří. Na rozdíl od našich záměrů, ideou 
ROPIDu je ukončení všech linek autobusu 112 u ZOO a do Podhoří  jen na-
vazující linky autobusu 236. Také řešíme problém tramvaje č. 17. V současné 
době každá druhá souprava, která jede směrem z centra do Troje, končí u Vý-
staviště. Usilujeme o to, aby to tak nebylo, aby spoje, které končí u Výstaviště, 
pokračovaly dále  přes Troju do Kobylis.

V půlce února budeme otevírat dětské a kulturní centrum v domě spokoje-
ného stáří. Čerstvě zrekonstruované prostory  budou sloužit nejen nově vzniklé-
mu centru pro malé děti, ale i školní družině, Klubu trojské historie, k setkávání 
seniorů a dalším akcím. Věřím, že – jak již název samotné budovy napovídá – 
tam budou i všichni noví návštěvníci spokojeni.

Závěrem si vás dovoluji pozvat v sobotu 14. února do trojské loděnice, kde 
se od 19 hodin koná Trojský bál. Přijďte si zatančit, posedět, popít a popoví-
dat. Slibuji, že se vynasnažím, provést všechny přítomné dámy.

Ing. Tomáš BryknarIng. Tomáš Bryknar a , starosta starosta



ÚŘAD MČ INFORMUJE TROJSKÝ KALENDÁŘ

3

ÚNOR 2015 184

VÝZVA OHLAŠOVNY TRVALÉHO POBYTU
Vážení občané, v souvislosti s vedením evidence obyvatel v ohla-
šovně trvalého pobytu zdejšího úřadu vás opět upozorňuji na po-
vinnost rodičů nově narozených dětí přihlásit své děti k trvalému 
pobytu na ÚMČ Praha-Troja. Postačí k tomu rodný list dítěte a na 
místě vyplněný přihlašovací lístek. Matrika totiž nemá povinnost 
hlásit narození dítěte na příslušnou městskou část. 

Rovněž žádám příbuzné v případě úmrtí v rodině ohlásit tuto 
skutečnost v ohlašovně ÚMČ Praha- Troja, abychom předešli poz-
dějším nepříjemným nedorozuměním.

za ohlašovnu děkuje R. Zajícová, evidence obyvatel

ÚKLID VE SKŘÍNI? 
Začátek roku je ideální pro 
úklid ve skříni. Je to naprostá 
pravda. Oblečení, boty 
a doplňky mohou ně-
komu dobře poslou-
žit prostřednictvím 
sběrných kontejnerů 
na textil. 

A co se děje s obsa-
hem kontejnerů dál? 
Například do oran-
žových kontejnerů 
společnost Potex lidé 
loni přinesli celkem 
přes 1,6 tuny použitelného tex-
tilu. Po svezení do skladu vše 
celý rok třídí jen tři lidé. Děla-
jí to ve volném čase a bez ná-
roku na odměnu! Třídí a balí

zásilky vhodné pro čtyři různé 
charitativní organizace. Na-
děje, Centrum sociálních slu-

žeb Praha, Progressive 
a Společnou cestou. 
Navíc nyní připravují 
zásilku 200 kg obleče-
ní pro Ukrajinu. Nic 
nejde na skládky. Vy-
tříděný nepoužitelný 
textil předává Potex 
zpracovatelům k recy-
klaci. Sběrné kontej-

nery na textil tak chrá-
ní životní prostředí a hlavně 

pomáhají potřebnějším. Tak 
si vždy před cestou od šatní 
skříně k popelnici vzpomeňte 
na oranžové kontejnery.

STATISTIKA NUDA JE, MÁ VŠAK 
CENNÉ ÚDAJE…
K 10. 12. 2014 měla MČ
Praha-Troja celkem 1095
obyvatel (bez cizinců)
s trvalým pobytem, z toho
bylo 522 mužů a 573 žen, což
byl nárůst o 2,5 %. Obyva-
tel nad 18 let bylo 818, dětí
do 18 let 277, seniorů nad 80
let bylo 38, z toho 5 nad 90
let. V této disciplíně devade-

sátníků vedou dlouhodobě 
ženy v počtu čtyř nad jedi-
ným mužem.

Renata Zajícová, evidence obyvatel

TROJSKÝ KALENDÁŘ
Upozorňujeme na možnost zařadit vaše letošní zajímavé akce pozorňujeme na možnost zařadit vaše letošní zajímavé ak
do připravovaného Trojského kalendáře 2015 edy . Žádáme te
všechny pořadatele, kteří mají zájem být v kalendáři uvedeni, echny pořadatele, kteří mají zájem být v kalendáři uvede
abyy na info@mctroja.cz na,  zaslali přehled akcí (datum, hodin
míssto, pořadatel) a průběžně je doplňovali. kceredak

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE NAD KAZANKOU
Vážení rodiče, 
pokud vybíráte pro své dítě ma-
teřskou školu, zveme vás na Dny 
otevřených dveří v Mateřské ško-
le Nad Kazankou a to ve dnech u
18. a 19. února 2015 vždy 
od 8.00 do 10.00 h a od 15.00 
do 16.00 hodin.
V tyto dny si můžete prohléd-y y p
nout jednotlivé třídy, podívat se t j d tli é tříd dí t
na průběh dopoledních i odpo-
ledních činností, které paní uči-
telky spolu s dětmi vykonávají, 

seznámit se s provozem mateř-
ské školy.
Těšíme se na vás a vaše děti!

Bc. Vladimíra Barešová

… 522

131
573

18. a 19. 2.

14. 2. 2015 OD 19 DO 03  HODIN
V RESTAURACI LODĚNICE
Areál vodních sportů UK
Vodácká č. 8, Praha-Troja

K tanci i poslechu hraje Funny Dance Band, 
Aleš Háva a skupina Pilot

Prodej vstupenek na bál bude probíhat na úřadě 
MČ Praha-Troja od 26. 1. 2015, rezervace je
možná průběžně telefonicky na tel. 284 691 121 
nebo osobně u p. Zajícové.

Kyvadlová doprava od zastávky busu Trojská směr ZOO
bude zajištěna od 17.30 do 19.00 a od 23.00 do 03.00 hod. 
Kopírovat bude zastávky busu č. 112.

MČ PRAHA-TROJA VE SPOLUPRÁCI
S FTVS UK A SPOLEČNOSTÍ
TROJA CATERING

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA OSMÝ

LESNÍ MŠ TŘI ÚDOLÍ,L
EKOŠKOLKA ROZÁRKAE
a MŠ NAD KAZANKOU a
pořádajíp

MASOPUSTNÍM PRŮVOD
V TROJI 17. 2. 2015
Sraz v 9.45 hodin na parkovišti
proti Galerii u lávky v Troji.p

Těšit se můžete na
n společné zpívání a hry n vystoupení žongléra V. Vrtka
n průvod Trojou nmasopustní občerstvení

Jste srdečně zváni nMASKY VÍTÁNY!!!
S podporou Mč Praha-Troja

INFORMACE KE GRANTŮM
Pro rok 2015 bylo podáno 19 žádostí o grant. Celková požadovaná 
částka je 894 180 Kč. Žádosti byly podány ve všech sedmi vyhláše-
ných tematických oblastech, nejvíce žádostí (8) je jako každoročně 
v oblasti sportu. O přidělení grantů bude jednat Grantová komise 
v polovině února a definitivně rozhodne zastupitelstvo městské části 
na svém nejbližším zasedání koncem února nebo začátkem března.

Ing. Irena Marková
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„ŽIJÍ MEZI NÁMI“

Ak. mal. JAN KAVAN
Jane, považuješ se za grafika nebo se věnuješ 
i jiné tvorbě?
Můžu se charakterizovat jako malíř zamě-
řený na ilustrační tvorbu, volnou kresbu
a uměleckou grafiku. Všechno to vychází z té 
kresby. Když chceme něco opravdu poznat, 
nejlépe to prostudujeme kresbou. Kresba 
je nedílným předpokladem, stojí na počát-
ku každého uměleckého díla, u grafiky pak 
i na konci. Grafikou se zabývám už přes 40 
let. Přednost dávám technice tisku z hloub-
ky, konkrétně leptu. 

Tedy kromě zmíněné zcela svobodné 
tvorby, se zabývám i uměním, které je v něja-
kém služebném vztahu k veřejnosti a plní ur-
čitá zadání. Ať už jsou to ilustrace k beletrii, 
encyklopedii, nebo poezii, řešení výtvarné
podoby animovaného filmu, nebo plakáty, 
bankovky, či poštovní známky. Speciálně 
v oblasti navrhování poštovních známek 
jsem v poslední době našel uplatnění. Mám 
jich na svém kontě již slušnou řádku. Byly to
inspirativní ediční náměty jako „krásy vlas-
ti“, „technické památky“, „osobnosti“, nebo
zadání typu „povinná školní docházka“, či
„založení svatovítské katedrály“. Je však zcela 
podle zákona paradoxu, že největší pozor-
nosti se dostalo známce k výročí 17. listopa-
du, která vzešla vlastně z určitého kompro-
misu a na kterou nejsem zrovna hrdý.

Kde nebo z čeho čerpáš inspiraci?
Náměty těžím z mnoha oblastí. Ze života, 
z přírody, z historie, z erotiky i ekologie, z an-
tických i křesťanských mýtů, z architektury 
nebo třeba i medicíny. Na konci šedesátých 
a v sedmdesátých letech dvacátého století 
prožívala československá grafika období vel-
ké konjunktury. Přínosem bylo spojení no-
vého, současného obsahu s perfektně zvlád-

nutou řemeslnou technikou. V současnosti 
zájem ochabuje. S digitálními technologiemi 
nastala devalvace obrazu, jako takového. Pole 
začíná ovládat Computer Art. Technologické 
znalosti nahrazují často celý komplex před-
pokladů tvůrčí práce. A tak jsme například 
obklopeni formálně diletantskou, nevkus-
nou a obsahově hloupou reklamou v ohro-
mující technické kvalitě. Ono zlidovění, tedy 
jistá vulgarizace zasáhla téměř do všech pro-
fesí. Vždyť fotografem, filmařem, novinářem, 
architektem, či skladatelem a čímkoli dalším, 
může být každý, kdo zvládne příslušný soft-
ware. Výsledkem je ovšem lidová tvořivost 
v lesklém kabátě. To ale odbočuji do rozhoř-
čena, což sem nepatří.

V Troji jsi znám také jako kurátor místní gale-
rie. Kolik výstav jsi již uspořádal?
Nejsem otcem myšlenky mít v Troji obec-
ní uměleckou galerii. S tím nápadem při-
šel tehdejší pan starosta Oldřich Adámek 
a soused fotograf Doc. Jaroslav Rajzík. Já 
jsem do toho spadl přes svou původní skep-
si. Když se v lednu 2002 uspořádala první vý-
stava na zkoušku a potvrdil se určitý zájem, 
bylo v kolektivu „umělecké rady“ rozhodnu-
to zkusit oslovit některého ze současných
umělců. Nakonec padla volba na toho, kdo
se nemohl již vzpouzet. Byl to náš právě ze-
mřelý kamarád a spolužák Stanislav Holý. 
Nikdo nemohl tehdy tušit, že z pocty mrt-
vým kamarádům se stane v této galerii tradi-
ce. Po pár dalších úspěšných výstavách přišla 
v srpnu krutá zkouška vodním živlem. Ale již 
od září 2003 plní galerie své poslání v sou-
ladu s programem, který si předsevzala. To 
znamená především sloužit jako regionální
misie s nabídkou živé výtvarné kultury, kte-
rá se nevymezuje vůči žádným názorovým
ani věkovým kategoriím, ale přitom dbá 
o co možno vysokou profesionální úroveň. 
K dnešnímu datu již proběhlo 74 výstav. 
Příležitost zde dostali studenti a začínající 
umělci – přičemž se omlouvám všem odmít-
nutým i těm, co čekají v pořadí. A naopak 
galerie byla již několikrát poctěna přízní
výtvarníků s nejvyšším renomé. Někdy mám 
radost z toho, že taková esa můžeme prezen-
tovat, ale zároveň jsem smutný, že na ně ne-
najde prostor některá z oficiálních institucí. 
Přesto, že naše činnost již vešla u veřejnosti 
celkem ve známost, bylo by žádoucí postarat 
se o nějakou solidní propagaci. Moje síly se 
vyčerpají na domlouvání s autory a přípravě 
výstav. Možná by to mohla být příležitost pro 
Nadaci Q. Schwanka, pod jejímž občasným
partnerstvím se galerie také deklaruje. Pro
tento rok se chystá nejprve krátká prezen-
tace, kterou hodlá ospravedlnit své životní
jubileum pan Michal Lutterer, pak budou 
tradičně „Trojské plány“ a v březnu naopak 
netradičně výstava věnovaná svým způso-
bem gastronomii. Nechte se překvapit.

Neuvažuješ o vlastní nebo rodinné ex-
pozici v Troji? Vždyť tatínek byl úspěšný 

sochař, manželku proslavily plastiky a syno-
vé se také zabývají kumštem a prostor vám 
snad nechybí. 

O volně přístupné expozici určitě neuva-
žujeme, i když exponáty by snad byly. Po do-
končení studia na VŠ Uměleckoprůmyslové
jsem si zařídil atelier v Troji v domě, který 
jsem předtím pomáhal po dobu deseti let 
přivádět k obyvatelnosti. Když tu starobylou 
usedlost otec v roce 1961 zakoupil, odolala 
již dvěma žádostem o demoliční výměr. Do-
dnes jsem tátovi vděčný za tu jeho odvahu.
Vždyť mu tehdy bylo šestapadesát a neměl 
ani stavební zkušenosti, ani finanční pro-
středky na rychlou rekonstrukci. Já jsem 
však ve stavební činnosti našel zalíbení, tak-
že je to mé celoživotní hobby. Od roku 1990 
tu už žiji se svou rodinou, která se mezi tím
rozrostla již do čtvrté generace. Přesto, že se
jeden náš syn – akademický malíř odstěho-
val do Lysé nad Labem, zbyli v domě dva vý-
tvarníci a jeden umělecký řemeslník. Z toho 
vyplývají značné prostorové nároky. Sochy 
mé manželky navazují na sochy po mém
otci a dekorují nejen celý náš interiér, ale 
i zahradu. K dalšímu ohrožení, jak se zdá, 
dochází v poslední době v mém malířském 
a grafickém atelieru. Vnuk tam začal reali-
zovat jakési své scénografické vize z lepenko-
vých krabic nemalých rozměrů. Tak kdoví, 
jestli nebudeme muset ještě něco přistavět.

Vaše práce vznikají si většinou v klauzuře a přes-
to Kavanové nechybí na žádné společenské akci. 
Je to útěk ze samoty tvůrců nebo máte k Troji 
silnější pouto, než které vyplývá z trvalého by-
dliště? 
To je jednoduché. Kromě pár let, kdy jsem 
učil na výtvarné škole, jsem byl zvyklý mít 
na volné noze sám za sebe zodpovědnost.
Neboli – když chci mít zahrádku, musím 
plít záhonky. Jen plevel roste sám od sebe. 
A tak přemáhám svou introverzi a pomá-
hám na záhoncích, ze kterých bych se chtěl
těšit. Už na Umprum jsem se poznal s Vladi-

Jan Kavan je známou a výraznou osobností. A nejen v Troji. Jeho díla jsou k vidění hned 
na několika uměleckých galerijních portálech. Posledním výrazným dílem byla poštovní 
známka k výročí 17. listopadu, o které jsme zde psali.

mírem Luttererem, který tam lektorsky vedl 
grafické dílny. Jeho entuziasmus pro samo-
statnou Troju mě přesvědčil a tak jsem zpr-
vu jen vypomáhal s kulturně společenskými 
akcemi, až jsem se posléze ocitl na jedno
volební období i v zastupitelstvu. Dnes jako 
unavený stařec, vytížený funkcemi v profes-
ních uskupeních, příležitostně kibicuji pod
hlavičkou občanského sdružení „Troja Tro-
jou“. Jsem ale potěšen, že většina Trojáků 
důvěřuje těm relativně mladým lidem, kteří
na sebe vzali obtížnou zodpovědnost za naši
městskou část. Otázky kladl: -lak-
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

TUNELOVÝ KOMPLEX 
BLANKA TKB
HISTORICKÝ VSTUP
Tunelový komplex Blanka je součástí nadřazené 
sítě komunikací na území hlavního města Prahy. 
Zahrnuje severní část Městského okruhu v úse-
ku mezi mimoúrovňovou křižovatkou Malovan-
ka v Břevnově a severním vyústěním v úrovni 
Povltavské ulice na pravém břehu Vltavy na vý-
chodním okraji městské části Troja. Komuni-
kační systém se rozvíjel v úzké vazbě na tradiční 
národní silniční síť, která zobrazuje historický 
radiální charakter někdejších obchodních cest,
posléze nejdůležitějších státních silnic směřují-
cích do centrální oblasti Čech a do Prahy. 

V průběhu času byl v územním plánu zakot-
ven radiálně okružní systém hlavních doprav-
ních tepen a dvou okruhů. Vymezení definitivní 
trasy vnitřního, dnes Městského okruhu bylo
výsledkem dlouhého procesu diskuzí a posu-
zování charakteru pražského komunikačního
systému, hodnocení jeho historického vývoje až
po podrobné zpracování různých variant řešení.
VLIV ZPROVOZNĚNÍ TKB
Uvedení do provozu dalšího úseku Městského
okruhu přispěje:
n Ke snížení dopravního zatížení na městských 
komunikacích vlivem převedení podílu automo-
bilové dopravy z povrchu do tunelů, zklidnění 
části veřejného prostoru, což se projeví poklesem 
dopravy v části Malé Strany, Strahova, Střešovic,
Bubenče a některých oblastí Holešovic a Dejvic
n V určité míře ke snížení podílu průjezdné do-
pravy na severojižní magistrále
n K většímu využívání trasy Městského okruhu, 
které pozitivně ovlivní kvalitu veřejného prosto-
ru ve vnitřním městě a v prostoru městské pa-
mátkové rezervace
n Naopak patrně dojde ke zvýšení intenzity do-
pravy na komunikacích navazujících na nově
otevřené mimoúrovňové křižovatky této části
Městského okruhu

Nicméně lze očekávat v období několika 
měsíců po zprovoznění jen pozvolnou změnu
chování řidičů ve volbě trasy, a tedy i postupné 
proměny v dopravním zatížení sítě místních 
komunikací. V nejbližší době po otevření TKB 
bude probíhat monitoring dopravy na dotčené
komunikační síti a jeho vyhodnocování. V sou-
časné době jsou připravována dopravní opatře-
ní, jejichž cílem jsou úpravy dopravního režimu
na komunikacích a změny jejich využívání z hle-
diska širších dopravních vztahů.

Ing. Jan Špilar, spolupracovník IPR Praha

Dopady neuspokojivého řešení navazující uliční sítě v prostorách před elektrárnou Holešovice jsou viditel-
né ve špičkách už dnes Neexistence návaznosti ulice Partyzánské na Bubenskou má za následek ucpávání 
nového Trojského mostu již před otevřením tunelového komplexu, který sem přivede snad již v dubnu 
další zátěž. Je tedy velmi zajímavé, jaký vývoj na levém břehu můžeme očekávat. Zatím zde ale panují 
velké nejasnosti budoucího vývoje. Sama poloha dnes realizovaného nového trojského mostu vyplynula
z vítězného návrhu ing. arch Gřegorčíka na řešení prostoru Holešovice Zátory před cca 20 lety. Od té doby 
byly vypracovány další studie, které řešily, vždy v souvislosti s návrhem nové čtvrti v prostoru železničních 
ploch, napojení Bubenské na nový Trojský most. Poslední studie ing. arch. Másla definuje nový příjezd 
na náš most jako novou Brazilskou ulici, paralelní ke stávající ulici Argentinské, vedoucí na most Barikád-
níků. Oproti předchozím studiím například nepočítá s budováním tunelu v „Nové Bubenské“. Podle archi-
tektů je totiž možné tunelový komplex Blanka a magistrálu propojit povrchově. „Navrhujeme vznik dvou
bulvárů, Argentinské a „Brazilské“ ulice, které budou nejen schopny zvládnout automobilovou dopravu, 
ale zároveň budou dostatečně prostupné pro pěší a cyklisty. Pro Bubenskou ulici i její okolí to bude citelná 
úleva,“ vysvětluje Máslo.
Celá věc je i významnou kauzou politickou, do které zasahují měnící se politická vedení magistrátu a praž-
ských obvodů, snahy o vytvoření památníku holocaustu z nádraží Bubny, představy o scelení městské 
struktury v Holešovicích. Představy o možných budoucích řešeních, která jsou ale zřejmě, obzvláště s ohle-
dem na politiku i investiční náročnost, ještě otázkou vzdálenější budoucnosti. Ing. arch. Václav Valtr

VÝVOJ INTENSITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
Dopravní zatížení Troje automobilovou dopravou vyplývá ze dvou hlavních zdrojů. Z vlastní cílové 
dopravy, velikost zátěže je generována přímo residenty a atraktivními cíly v Troji ležícími – zoologic-
kou a botanickou zahradou, kulturními a přírodními památkami, sportovními areály.

Druhým původcem zatížení místních komunikací je tranzitní doprava. Ta vyplývá z topografické 
polohy Troje v pražské aglomeraci a ze struktury komunikační sítě v trojském okolí. V této struktu-
ře dochází dokončováním tunelového komplexu Blanka (TKB) a zprovozněním nového Trojské-
ho mostu k významným změnám. Všichni napjatě očekáváme, jak se důsledky nového dopravního 
uspořádání projeví v naší čtvrti. První dopady již můžeme sledovat dnes po otevření nového mostu 
a zároveň již také vidíme, jak situaci ovlivňuje nedobudovaná struktura uliční sítě na levém břehu 
Vltavy v Holešovicích a i v širším okolí v pražském centru. Zatím jsou dostupné pouze první pro-
gnózy, vypracované na základě modelů vývoje dopravní zátěže po zprovoznění tunelu Blanka. Ty 
predikují zvýšení dopravní zátěže na Trojské ulici pouze o cca 1 tisíc vozidel/24 hodin, k dnešní 
výpočtové zátěži cca 10 tisíc vozidel/24 hodin tak přidávají pouze 10%.

DOPADY DOPRAVY

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Výstava otevřena do 15. 2. 2015
pátek 15–17 hod, so+ne 11–18 hodin

bus 112

Kovárna Trojskál

Povltavská
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Vltava

GALERIE
U LÁVKY

PRAHA-TROJA V ROCE 2015

TROJSKÉ PLÁNY VIII
osmý ročník výstavy aktuálních
záměrů a projektů
v Trojské kotlině

SOUČÁSTÍ VERNISÁŽE 19. ÚNORA V 17 H
BUDE PROHLÍDKA REKONSTRUOVANÝCH
PŘÍZEMNÍCH PROSTOR STARÉ ŠKOLY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE DO DOMU SPOKOJENÉHO STÁŘÍ
NA VÝSTAVU 

Výstava do 22. března 2015
otevřeno pátek 13–17 hod., sobota a neděle 10–18 hod.

Ing. arch. Tomáš Drdácký, zástupce starosty



Fo
to

 ©
 Z

. Š
íš

a

184 ÚNOR 2015

6

ŽIVOT V TROJI

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TRADIČNÍ 
SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve čtvrtek 19. 12. 2014 se sešli 
trojští senioři v restauraci Sokol 
Troja v hojném počtu. Svým 
milým vystoupením zpestřil 
setkání zpěvák Mirek Paleček 
staršími písněmi z vlastní tvorby 
a z dílny Voskovce a Wericha.

Renata Zajícová, tajemnice Sociální komise
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Z rodinných alb trojských pamětní-
ků, účastníků schůzek Klubu trojské 
historie, z pohlednic a fotografií 
své sbírky (321 kus) sestavil a uspo-
řádal František Malý za autorské 
spolupráce Bohumila Kudery. Editor 
Václav Valtr. Vydala Nadace Quido 
Schwanka – Troja, město v zeleni.
Brožovaný sešit formátu A4 o 94 
stranách graficky upravil Jan We-
ber a několika ilustracemi obohatila 
Sylvie Weberová. Těžiště publikace 
leží v dobových fotografiích, pochá-
zejících z celého průběhu 20. století. 
Zachycují nejen prostředí, ale zejmé-
na lidi a rodiny, spojené s ústřední 
trojskou osou. Od vltavského pří-
vozu, mezi zámkem a velkostatkem, 
kolem kovárny a vinice, obydleným 
úvalem vrcholícím vilou Havránka 
a kolem Haltýřského potoka do strá-
ní až na bohnickou plošinu. Přívoz-
níci, voraři, česáči ovoce, sokolové,
návštěvníci restaurací, obyvatelé 
ve svátečním i pracovním oděvu, ob-
chody i provozovny včetně Trojské 
mlékárny a továrny na mucholapky. 
A hlavně jednotlivé rodiny, které 
spoluvytvářely ducha Troje od minu-
losti až dodnes. Stojí za to se s nimi 
seznámit.
Publikace je k dostání v kancelá-
ři NQS v ulici Pod Havránkou č. 13, 
na úřadě MČ Troja v Trojské č. 96 
a v obchodě s potravinami u ko-
várny na rohu ulic Pod Havránkou 
a Trojská. 

Ing. arch. Václav Valtr

PODĚKOVÁNÍ ZA OBĚTAVOST
Vážení občané, dovolte, abych jménem zastupitelstva a úřa-
du Městské části Troja a zároveň členů Zdravotní a sociální
komise velmi poděkovala paní Heleně Klíčové za její pečli-
vou a svědomitou práci a pomoc v Domě spokojeného stáří
Quido Schwanka a v Domě integrované péče. Paní Klíčová 
pokračovala po svém manželovi v práci pro městskou část ješ-
tě bezmála deset let, byla „dobrou duší“ všech obyvatel obou“
zařízení a vždy byla ochotná pomoci i nad rámec svých pracovních 
povinností. íí Přejeme paní Klíčové do dalších let pevné zdraví,
stálou vitalitu, optimizmus a dobré přátele.

Otka Stavovčíková 

NOVOROČNÍ ČÍŠE VÍNA  TROJA, MĚSTO V ZELENI
Je tomu letos již dvacetdva let, kdy byla nadace za účasti společnosti Zlatá Praha a městské části Praha-Troja 
v roce 1993 založena, hlavním donátorem byl právě p. Quido Schwank, který o 5 let později zemřel.
Ve čtvrtek 8. ledna uspořádala NQS v kavárničce v ulici Pod Havránkou pravidelné setkání při příležitosti 
nového roku 2015. Večer za účasti p. starosty ing. Tomáše Bryknara, několika trojských zastupitelů, členů 
klubu trojské historie a dalších trojských občanů byl fórem, kde byla poprvé představena další publikace 
Nadace, tentokrát o ulici Pod Havránkou. Hlavním úkolem NQS v roce 2015 je vybudování nového parku 
Pod Salabkou, na který nadace získala evropský grant z operačního programu OPPK. Můžeme doufat, že 
na začátku podzimu uvidíme Troju obohacenou o další ostrov kultivované městské zeleně.

Ing. arch Václav Valtr, předseda správní rady Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni

POPRVÉ V NOVÉM ROCE
Ve čtvrtek 15. ledna v pozdním odpoledni využili příznivci 
trojské historie opět azylu zoologické zahrady. Účastníci 
mezi sebou rádi uvítali nového starostu MČ Praha Tro-
ja pana Tomáše Bryknara a měli také možnost seznámit 
se s novou publikací vydanou v samém závěru roku 2014 
pod názvem „Napříč pražskou Trojou ulicí Pod Havrán-
kou“. NQS Troja – město v zeleni.  Někteří přítomní měli 
významný podíl na jejím vydání. Příští schůzka KTH se 
bude konat opět v zasedací místnosti zoologické zahrady 
ve čtvrtek 19. února 2015 od 16 hodin. bok

NAUČNĚ-POPULÁRNÍ 
DEN NA TG
Pokud jste nestihli zavítat na standardní 
Den otevřených dveří s možností návštěvy školy í
a položení otázek vedení gymnázia, učite-
lům i přítomným žákům, nabízí se ještě dal-
ší příležitost. Ve čtvrtek 19. 2. 2015 otevře 
Trojské gymnázium již potřetí své dveře po-
myslně dokořán. Půjde však o zcela netradič-
ní pojetí. Pro návštěvníky – především žáky 
základních škol – bude připraveno několik 
ukázek atraktivní výuky ve formě malých 
projektů. Imitace planetária, postřehy cestova-
tele, práce s myšlenkovými mapami, nevšední 
matematika, výuka v převrácené třídě, geologické 
nálezy, jazykové hlavolamy – to vše mohou za-
žít účastníci „naučně – populárního dne“. 
Pro vážné uchazeče o studium na TG i jejich 
rodiče budou také v tento den připraveny 
souhrnné informace, nezbytné pro úspěšné 
absolvování přijímacího řízení. Vše vypukne 
v 10.00 hodin a potrvá minimálně do 15.00 
hodin. Srdečně vítáme příznivce netradiční 
výuky a seriózní zájemce o přijetí na školu.

Mgr. Ivana Motýlová, zástupkyně ředitele TG (kráceno)

Hlavním cílem projektu „Převrácená třída“ (fi-“
nancovaného Evropským sociálním fondem) 
na jehož zpracování se od r. 2013 podíleli učitelé 
matematiky, fyziky a geologie spolu se studenty 
pátého až osmého ročníku ve spolupráci s firmou 
Bohemia Falcon, bylo zpracování dvaceti pěti té-
mat z matematiky i fyziky a y šesti témat z geologie, 
které je možno nastudovat prostřednictvím video-
nahrávek. Spolu s odborným výkladem odborníků 
ústy učitelů Trojského gymnázia je paralelně zná-
zorněno doplnění s power-pointovou prezentací, 
zvyšující názornost a přehlednost výkladu.

Natáčení výkladů profesorů probíhalo přímo 
v učebně TG na podzim 2014. Videoprodukty 
jsou k dispozici všem žákům, kteří potřebují inten-
zívnější průpravu na hodiny. Jsou také ulehčením 
pro ty, kteří se nemohou účastnit výuky a pouhé 
pročítání učebnic je pro ně příliš náročné a málo 
srozumitelné. Do „převrácené třídy“ tak může 
vstoupit kdokoliv, kdo potřebuje buď nově vysvět-
lit, nebo jen upevnit právě probíranou látku.

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel TG (kráceno)

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
ADAPTABILITA

VÁNOČNÍ KONCERT
Císařský sál Trojského zámku 
uvítal opět rekordní počet po-
sluchačú. Členové Dvořákova 
komorního orchestru s mladič-
kou sólistkou Pavlou Tesařovou 
(1999) dokázali vykouzlit sváteč-
ní atmosféru a nadchli publikum.

PŘEVRÁCENÁ TŘÍDA
TŘETÍ VELKÝ PROJEKT TROJSKÉHO GYMNÁZIA JE DOKONČEN

NOVÁ PUBLIKACE
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Před lety jste si s manželem postavili v Troji 
dům. Co vás vedlo k rozhodnutí usadit se 
v Troji?

To byla náhoda, čirá náhoda. Něko-
likrát nám nabízeli vojáci nějakou chatu 
nebo pozemek za Prahou, ale protože 
jsme tehdy hodně cestovali a bydleli 
jsme v centru, což nám vyhovovalo – 
nechtěli jsme dojíždět někam za Prahu 
a pak se v kolonách zase vracet. Asi tak 
v 59. roce jsme šli od tramvaje pěšky 
do ZOO ulici Nad Kazankou, byl jarní 
velice krásný den, kvetl zrovna zlatý déšť 
a magnolie a my jsme si říkali: to by bylo 
krásné místo na posezení s přáteli a opé-
kání buřtů. n Pak jednou Ťopek (man-
žel) běžel kolem úřadu na sedmičce a za-
šel se zeptat, jestli náhodou není v Troji 
nějaký pozemek na prodej. A náhodou 
byl, to bylo štěstí a i v našem životě hrá-
lo štěstí velikou roli. Prodával to nějaký 

PANÍ DANA ZÁTOPKOVÁ NĚKOLIKANÁSOBNÁ OLYMPIJSKÁ VÍTĚZKA
ing. Brejcha jako pastvinu. Byli to dva spo-
jené pozemky a byla to naprostá džungle.
Nakonec jsme při vysekávání osik, akátání osik, akátů
a podobné žouželužele objevili malou chatku,
o které Emil ccoby syn stolaře prohlásil, že
půjde snadno oopravit a po vyklučení plácku
jsme konečně mmohli přijímat přátele, třeba 
Frantu Šťastnéhho a hrát na kytaru, opékat 
si buřty, popít nněco dobrého vínka a bylo
nám tam zkrátkaa dobře. Po asi třech letech
nám přišla obsílkka z výboru, že ta parcela se
stala stavební a žže musíme buď do pěti let 
začít stavět nebo  ji prodat. Naše skautské
srdce na to nebylylo připraveno, ale proto-
že člověk má tenndenci své okolí neustále 
zušlechťovat a myy už měli zasázené růže,
meruňky, no prosttě jsme už k tomuto mís-
tu měli vybudovanýý vztah, tak vlastně osud
a náhoda rozhodl za nás. n Pak jsme si
od přítele nechali namalovat domek, ale
Emil to stejně předdělal k obrazu svému.
Stavěli jsme svépommocí a nosili jsme kame-
ny od řeky a tak vznikkl náš domeček, ve kte-
rém jsme nakonec třiicet let spokojeně žili.
Jako významná osobnost jste zvána na mnoho 
akcí, píšete knihu vzpomínek, a přesto si najde-
te čas na pravidelné dlouhé procházky Trojou. 
Kde berete vaši ohromující vitalitu?

Já si osobně myslímm, až takovou záslu-
hu na tom nemám, žee záleží na tom, jak 
a komu se člověk naroddí. Někdo se narodí 
vitální a někdo jako bábbovka a s tím se moc
nadělat nedá, to je spíš oosud. Je pravda, že

od mládí jsem měla ráda plavání a veš-
kerý pohyb. K pohybu musí být láska.rý pohyb. K pohyb

nenutil, a přestoMě nikdo sportovat
. Myslím, že je tose stal mým osudem.
k má hodně přáteldáno i tím když člověk

a životní optimi-a hlavně veselou mysl 
smus.
Pocházíte z Moravy, kde se tradice dodržují 
asi více než v Čechách. Bývaly vaše svátky 
vánoční v Praze výrazně tradiční? A na jaké 
vánoce vzpomínáte nejraději?

orava si tradiceTo je pravda, že Mo
aví spíš veliko-uchovává, ale víc se sla
Pokud se týká noce, které jsou veselé.

milem svoji tra-vánoc, to jsme měli s Em
já vařím vždy dici. Vznikla z toho, že j
a Štědrý den,výbornou rybí polévku na
a parta kama-v 11 hodin k nám chodila
mných svátkůrádů. Popřáli jsme si příjem
zešli. Teprvea ve 13 hodin jsme se roz

a dodělávalodpoledne se smažily ryby 
celerem. Tožbramborový salát s cibulí a c
nepřeháněli.s dárky jsme to nikdy moc n

n snad proži- Nejkrásnější svátky jsme 
z Japonska li v r. 1986. Vraceli jsme se 

adlo domů.a v Moskvě nám uletělo leta
nsit hoteluUbytovali nás v malém tran

jsme bylina kraji Moskvy, v lese, kde
bábuškou.úplně sami s jednou milou b
dál padalVšechno kolem bylo bílé a d
a určitouhustě sníh. Snad pro tu krásu a
ásnějšíchvýlučnost to byly jedny z nejkrá

svátků. -tes- a -lak-

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
Po vánoční pauze se opět rozběhly všechny sokolské cvičební hodiny a dle plnější tělocvič-
ny můžeme soudit, že mnoho novoročních předsevzetí se týká i sportu a pohybu. Doufej-
me, že noví sportovci budou přibývat a stávající vytrvají. n V přípravě je plán akcí na tento
rok a Valná hromada Sokolské všestrannosti, která se uskuteční 10. února v restauraci
Sokola. Na Valnou hromadu jsou zváni všichni členové Sokola a jejich účast je vítaná a žádou-
cí. n Po Valné hromadě si nezapomeňte zaplatit příspěvky na rok 2015! Stihnout byste to měli!
do konce dubna.

Co připravujeme na nejbližší měsíce? Na jarní prázdniny je naplánován každoroční 
n lyžařský výcvik pro děti na chatě „U studánky“ v Peci pod Sněžkou. n Karneval se letos 
uskuteční v neděli 15. 3. od 16 hodin v tělocvičně. Připravujeme také n Jarní autobusový 
zájezd na sobotu 23. května. Tentokrát do Lipnice – rodiště Jaroslava Haška, historický 
hrad a podobné zajímavosti v okolí. n Tradiční cyklovýlet na hrad Okoř se bude konat ř
30. května. O všech akcích vás budeme včas informovat. Další informace na fcb: TJ Sokol 
Troja-všestrannost a telefonu 723 60 70 70. Těšíme se na Vaši účast! Cvičitelský sbor SV

DÍTĚ – POHYB – HUDBA Každý měsíc jiná sportovní náplň

ve středu 17:00 – 18:00 ve velké tělocvičně u ZŠ, zatím 1x za 14 dní

měsíc sport náplň

ÚNOR Zumba pro děti využití naučených kroků z předchozího 
měsíce v Zumbě

BŘEZEN využití náčiní overbaly, gymbaly, rytmické nástroje

DUBEN Ropeskipping trikové skákání přes švihadlo

KVĚTEN využití náčiní kroužky, obruče, šátky, pompony

ČERVEN Country dance
ukázková hodina s vystoupením

základy country tanců

Informace: Jana Šrámková (724 272 566, jana.sramkova@mafra.cz)

ZOO A JEJÍ REKORDY
1 382 243. Takovéhoto počtu návštěvníků do-
sáhla za rok 2014 Zoo Praha. Jde o její his-
toricky nejvyšší návštěvnost a současně další 
velký úspěch roku 2014, kdy byla vyhodnocena 
jako sedmá nejlepší zoo na světě a kdy také od-
chovala dosud nejvíce druhů zvířat.

„K letošní skvělé návštěvnosti přispělo dobré 
počasí, ale také otevření Velemlokária a Rezer-
vace Bororo,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miro-“
slav Bobek. Odhaduje se, že od otevření na 
podzim 1931 navštívilo zoo Praha 57 milio-
nů návštěvníků. 

V posledních pěti letech se návštěvnost 
Zoo Praha vyvíjela následovně:

2010 1 185 320

2011 1 371 797 dosavadní rekord

2012 1 285 548

2013 1 115 091 zoo postižena povodní

2014 1 382 243  historicky nejvyšší 
návštěvnost
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET

BZ PRO VÁS
www.botanicka.cz

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v únoru od 9 do 16 hod.

Tajemní obyvatelé zoo Výpravy za nejpo-
divnějšími zvířaty mimořádná víkendová

komentovaná setkání
7.–8. 2. Tajemství Afrického domu: Hrabáči 
14.–15. 2. Noční obyvatelé Indonéské 

džungle Ve dne spí a v noci bdí.
 15. 2. Pravý český masopust Den plný sta-t

ročeských tradic: zabijačkové hody, 
průvod masek, taškařice a zábavaprůvod masek, t

v areálu Dětské zoo.
21.–22. 2. trých gaviálých zubů Sto ost

Co je ohrožuje?
 28. 2. Tajemní velemlociT j í l l S průvodcem do 

Velemlokária za největším velemlo-
kem v Evropě nazvaným Carlo.

 27. 2. O polárních medvědech Zapojte se 
do ochrany ledních medvědů! 

Cestovatelské přednášky s projekcí origi-
nálních fotografií. Vstupné 50 Kč

 3. 2. Nepál Lída Puldová 
 10. 2. Nepál-Horní Dolpo M. Kratochvíl
 17. 2. Východní Afrika L. Krejčía
 24. 2. Nový Zéland s dodávkou

Karel Wolf

do 21. 3. 2015 Suška – Rais výstava ocelo-
vých soch venkovní expozice 9–16 h denně
Mapku s rozmístěním soch si vyzvedněte 
na kterékoli pokladně.
Rozhledna bude dostupná od 21. března 2015.
do 21. 3. Džungle, která nespí… večerní
provázení Fata Morganaí vždy v pátek 

od 18 h Zažijte tropic-
ký skleník jinak. Omá-
mí vás vůně rostlin, 
jejichž květy voní v noci 
intenzivněji. Koncert 
sboru tropických žabek 
doprovodí šumění
vodopádu. Zaposlou-
chejte se do zvuků 
džungle. Vstupné: 

dospělí 150 Kč,čč studenti, děti do 15 let 75 Kč, čč
děti do 5 let zdarma Na tuto akci se nevzta-

Z autobusového nádraží Ho-
lešovice pojedeme autobu-
sem směr Nový Bor (so 8:45) 
do obce Tupadly. Na křižovat-
ce se dáme doleva po zelené 
značce a u dalšího rozcestní-
ku pokračujeme po modré. 
Po 2 km dorazíme ke skalnímu 
reliéfu Had, který do pískov-
cové skály vytesal Václav Levý
(1820–1870). 

V. Levý se náhodně setkal s vel-
kostatkářem Antonínem Veithem, 
do jehož služeb vstoupil jako kuchař 
na zámku v Liběchově u Mělníka. 
Veith si se svými přáteli – umělci po-
všiml jeho talentu a na radu malíře 
Josefa Navrátila byl poslán na vy-
učenou k sochaři Františku Linno-
vi ml. do Prahy. V Liběchově pak 
v r. 1845 na podnět Veithova kni-
hovníka prof. F. M. Klácela vytvořil 

liéf í ý d b j k ě Klá lk “reliéfní výzdobu jeskyně „Klácelka“. 
Poté byl poslán Veithem studovat 
do Mnichova, později na stipendi-
um odjel do Říma, v roce 1867 se 

PO STOPÁCH VÁCLAVA LEVÉHO V OKOLÍ LIBĚCHOVA
Milí čtenáři a turisté, během tohoto výletu budeme obdivovat sochařské umění, aniž bychom 
museli být „slušně“ oblečeni a věřím tomu, že i děti sem půjdou raději než do galerie. 

vrátil zpět do vlasti. Díla V. Levého 
z mramoru vystavují muzea i gale-
rie (tympanon chrámu sv. Cyrila 
a Metoděje v Karlíně, sochařská 
výzdoba katedrály sv. Víta v Praze 
atd.).

Pokračujeme vlevo po modré 
a žluté k Harfenici, dalšímu 
dílu Václava Levého. Odtud
sejdeme po žluté do Želíz a pů-
jdeme dál po modré značce 
k asi nejznámějším dílům so-
chaře – k Čertovým hlavám 

k j k ia k jeskyni Klá lkKlácelka Hl ří. Hlavy patří 
k největším sochařským dílům 
v přírodě v ČR. Necelý kilome-

tr po modré nás mile překva-
pí Klácelka. Sochař se nechal 
inspirovat bajkou Ferina lišák 
od F. M. Klácela, v níž zvířata 
symbolizují lidské vlastnosti. 
Před jeskyní vytesal Václav Levý 
Blaník se sochami Jana Žižky,k
Prokopa Holého a Zbyňka ze
Zásmuk. Jsou tu také trpaslíci, 
kteří kují zbraně pro blanické 
rytíře. Od Klácelky se držíme mod-

ré značky, seběhneme dolů, 
po chvíli přejdeme na druhou 
stranu a stále po modré kolem 
autokempu dojdeme až k barok-
nímu zámku Liběchov. Levého 
dílo je zastoupeno i v zámeckém 
parku: sochy Pomona a Flóra 
znázorňující jaro a podzim či 
některé zahradní vázy. Samotný 
zámek čeká na svoji opravu…

Autobusem v 15:50 či 16:22 
se dostaneme zpět do Prahy 
na autobusové nádraží Praha – 
Holešovice. Renata Zajícová
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huje žádná sleva pro ZTP či důchodce.
Rezervace nutná: eva.vitova@botanicka.cz,
nebo na 603 582 191
Přednáškový cyklus 2015 výstavní sál
od 17:30 vstupné 20 Kč
5. 2. „Na tom pražským mostě, rozmarýna 
roste…“ Aromatické rostliny na zahradě, 
v kuchyni a lékárně Mgr. Jarmila Skružnáě
12. 2. Řez okrasných dřevin
Bc. Tomáš Vencálek
19. 2. Napříč Banátem Za krajany v českých 
vesnicích Mgr. Eva Vítová, PhD.h
26. 2. Čeští zahradníci 19. stol. Neznámé 
zahrady, neznámé osudy Jaromír Tlustýy
21. 2., 14. 3. FOTOFATA Fotografický 
workshop s lektorem venkovní expozice, m
skleník Fata Morgana od 9 h rezervace nut-
ná na:á www.fotofata.cz

do 1. 3. Ptáci,
obdivuhodní stavitelé
venkovní expozice, 
výstavní sál 9–16 h
Ptáci, to nejsou
jenom úchvatní

zpěváci a zdatní cestovatelé, ale také vyna-
lézaví stavitelé. Seznámíme vás také s typy 
budek či krmítek. Výstava doplní výukový 
program pro MŠ a I. stupeň ZŠ.
Objednávky na: pruvodci@botanicka.cz.


