
6 Co se konalo 7 Co se konat bude 2, 8 Císařský ostrov dnes a kdysi 10 Výstava parolodí, sezona začíná

OLYMPIC DAYOOOOOOOOOO

ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA

ČERVEN 2015ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJAČ Ě É ČÁ

www.mctroja.cz

ČÍSLO

188

ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNAU VODYČERVEN

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI SE S LÉTEM VRACÍ,SE S LÉTEM VRACÍ DORTY, KAM SE PODÍVÁŠ STR. 3, 7STR 3 7



ZASTUPITELSTVO INFORMUJECO POVAŽUJI ZA DŮLEŽITÉ

188 ČERVEN 2015

2

Vážení trojští obyvatelé,
n Šest desítek oblastí a úkolů, které se Za-
stupitelstvo v programovém prohlášení za-
vázalo přednostně plnit naleznete uvnitř
čísla. Půl roku po volbách můžete hodnotit,
jak jsou naplňovány. Řada úkolů je ze své po-
vahy průběžných a navazuje na programové 
priority, práci a styl předchozích volebních 
období. n Jménem zastupitelů bych vás rád
pozval v sobotu 6. června od 16:00 hodina
na sousedské setkání a slavnostní otevře-
ní obnoveného ovocného sadu v Podhoří.
n Konzultace k rozpracovanému Metropo-
litnímu plánu na IPR se za Troju pod vede-
ním starosty zúčastnilo šest zástupců naší sa-
mosprávy. n Aktivní účast na plánování bu-
doucí podoby Císařského ostrova nás prová-
zí od našeho vstupu do trojské samosprávy 
v roce 2006. Jak jsme psali v minulém čísle, 
probíhá soutěžní workshop k návrhu řešení 
celého ostrova. Kdo nepeče trojskou buch-
tu, je zván 11. června na veřejnou prezenta-a
ci soutěžních návrhů od 17:00 hodin ve Sta-
ré kanalizační čistírně v Bubenči. Další den
bude porota vybírat nejlepší řešení a bude 
mít k dispozici, jako podklad pro rozhodo-
vání, také názory obyvatel vzešlé z veřejné 
debaty. n Vedení Prahy 7 uskutečnilo zku-
šební jízdu midibusu na Císařský ostrov. 
Tuto aktivitu podporujeme a připravujeme 
s našimi sousedy Memorandum o společ-
ném zájmu zajistit trvale obsluhu této oblas-
ti linkou MHD. n Uzavřeli jsme smlouvy se
všemi žadateli o devatenáct trojských grantů. 
Můžete se těšit například 9. června na Letní
slavnost s Rozárkou nebo, již tradiční, Troj-
ské filmové léto. n Rozsah časopisu TROJA 
se ustálil na dvanácti stranách a jeho obsah
je přibližně v poměru 2:1. Dva díly novinek 
a informací o tom co bude a jeden díl zpráv 
z již uskutečněných jednání, akcí a činnos-
ti samosprávy i trojských sdružení a klubů.
n Měsíčník MČ Praha 7 – Hobulet, v nové
úpravě, je k vyzvednutí také na našem úřa-
du. n Nový časopis Holešovice, Letná, Troja 
dává možnost inzerovat i trojské podniky 
a těším se, že naši obyvatelé a spolky dosta-
nou příležitost a budou propagovat také
místní aktivity. Troja je významnou rekreač-
ní oblastí právě pro naše sousedy z Prahy 7.

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO VÝSTAVBU A DOPRAVU
Dne 27. 4. 2015 se uskutečnilo v novém Kulturním centru Povltavská 42/21, Pra-
ha 7, jednání komise pro výstavbu a dopravu. 
Komise projednala tyto stavby: n Rezidence Troja – bytový dům. Zachovat pěší 
průchod kolem pozemku směrem k Černé rokli. Vodoteč ponechat mimo zaplo-
cenou část zahrady. n Přístavba RD V Podhoří 762/3f, Praha 7-Troja Garden n ZOO 
technické zázemí 5. etapa. Posílit zeleň před objektem směrem k ulici Schwankova. n ZOO 
sklad transportních beden. Nesouhlas s návrhem ocelové typové haly HARD Jeseník. Na-
vrhnout jiné umístění, případně sloučit se stávajícím seníkem. n Oprava komunikace 
U Trojského zámku. Změnit kovové zábradlí za masivní dřevěné zábradlí.

zkrácený zápis Karel Novotný, tajemník komise

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ dne 13. 5. 2015

Komise pro školství byla v novém volebním období obměněna a v novém složení se 
sešla poprvé. Pan starosta Ing. Bryknar seznámil členy komise se svou představou čin-
nosti komise, která by se měla především zaměřit na větší prezentaci všech škol na ak-
cích pořádaných městskou částí, dále potom na sledování kvality stravování ve škol-
ních jídelnách, na projednávání úprav školních prostor v objektech městské části atd. 
Dále ředitelé škol informovali o přijímacích řízeních na příští školní rok – Mateřská 
škola mohla umístit všechny přihlášené trojské děti v počtu sedmnácti, základní škola 
přijme do první třídy dvacet pět žáků, všechny trojské děti byly přijaty a na Trojském 
gymnáziu bude studovat dalších pět studentů ze Základní školy Trojská. Paní Cabajová 
podala informaci o Rodinném centru, které zahájilo činnost v Domě spokojeného 
stáří prvními aktivitami – výtvarná dílna, volná herna, angličtina. Plný provoz Rodin-
ného centra připravují od září 2015. Členové komise přednesli také několik návrhů 
na zklidnění komunikace Nad Kazankou a Trojská. Ing. Marková, tajemnice komise

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO OBECNÍ MAJETEK
dne 19. května 2015

Komise pro obecní majetek se svém jednání zabývala především žádostmi Magist-
rátu hl. m. Prahy o stanoviska k úplatným převodům pozemků ve vlastnictví hl. m. 
Prahy. S úplatným převodem id.  pozemku parc. č. 1424/2, ostatní komunikace 
a pozemku parc. č. 1433/2 k. ú.Troja v Podhoří komise nesouhlasí, neboť cesty by 
měly zůstat ve vlastnictví města a nezaplocené. Komise rovněž nesouhlasí s úplat-
ným převodem části pozemku parc. č. 179/1 k. ú. Troja o výměře 30 m2 v ulici 
Nádvorní. Odkoupením části pozemku by došlo ke zúžení komunikace. Komise se 
dále zabývala nabídkou vlastníka pozemku na výkup pozemku parc. č. 1274/2 k. ú.
Troja na Pazderce, která byla učiněna hlavnímu městu Praze. Komise výkup městu 
doporučuje za podmínky, že na pozemku zůstane zachovaná zeleň a pozemek se 
nebude dále prodávat. Komise také projednala směnu s doplatkem části pozemku 
parc. č. 1467/7 o výměře 17 m2 v soukromém vlastnictví za část pozemku parc. 
č. 1466 o výměře 65 m2 svěřené do správy MČ Praha-Troja. Jedná se o vypořádání 
připlocené části pozemku v ulici Pod Hrachovkou a naopak uplocené části pozem-
ku v ulici Pod Palírkou. Komise s vypořádáním souhlasí a doporučuje totéž provést 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-TROJA
dne 21. 5. 2015Bod 6 – Zásady pronajímání bytů v Domě integrované péče

Ing. Stavovčíková přednáší důvodovou zprávu k tomuto bodu. Informuje o snaze 
tajemnice sociální komise, která obesílá různé instituce s nabídkou volných bytů, 
ale žádostí přesto mnoho není nebo žadatelky nevyhovují našim požadavkům.
Arch. Drdácký navrhuje doplnit do přílohy usnesení informaci o tom, v jakém 
režimu se budou vypovídat smlouvy pro potřebnější žadatele. Ing. Stavovčíková 
vysvětluje, že smlouvy se i nadále budou uzavírat vždy na tři měsíce – nájemníci 
budou muset žádat o prodloužení tak jako dosud. Arch. Drdácký dále navrhuje 
nerozepisovat v příloze usnesení ceny. Zastupitelé se dohodli na uvedení minimál-
ní ceny 50 Kč za 1 m2 měsíčně.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání: a) bere na vědo-
mí důvodovou zprávu Ing. Stavovčíkové k částečné změně účelu obsazování bytů v Domě 
integrované péče a k návrhu Zásad pronájmu bytů v Domě integrované péče, b) schvaluje
částečnou změnu účelu a zásady pronájmu bytů v Domě integrované péče,ee  dle přílohy tohoto 
usnesení, s účinností od 1. 7. 2015, c) ukládá předsedkyni Komise sociální a péče o seniory 
a tajemnici úřadu městské části zajistit realizaci Zásad dle bodu b) tohoto usnesení.

Usnesení č. 40 bylo schváleno.Plné znění zápisu je na www.mctroja.cz.

n Závěrem mi dovolte poděkovat všem spo-
lupořadatelům Trojského dne za ochotnou 
pomoc a přípravu zajímavého programu! 
n Přeji vám slunný začátek léta a radost 
z pobytu v trojské přírodě!

Tomáš Drdácký, zástupce starosty
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16. ROČNÍK PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE

SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 11. 6. 2015
OD 17 HODIN NA ZAHRADĚ MŠ A ÚMČ
Soutěžní výrobky můžete nosit na úřad  do 16:30 hod. 

Kategorie: n sladké pečené n sladké nepečené
n slané pečené n slané nepečené n kynutá buchta klasik 
n vína domácí výroby n destiláty a likéry, min. množství 0,7 l

Termín akce jsme stanovili vzhledem k rozestavěnosti zahrady až na nejzazší 
možné datum. Loni zavedené „jedlé vstupné“ se velmi osvědčilo – každý,
kdo nepřinese výrobek do soutěže, donese jakékoliv občerstvení (uzeniny,
sýry, víno, pečivo atp.), čímž potěší nejen ostatní, ale hlavně pořadatele. 
A co bude letos nového? Pan Bureš z „osmičkové Troje“, který každoročně 
zapůjčuje trakař pro děti na akci Otvírání studánek, přislíbil malou výstavu
hliníkového nádobí všeho druhu. A pak nás jistě překvapí novými a stále do-
konalejšími výrobky naši soutěžící, na které už se moc těšíme! Od 19 hodin
bude jako obvykle hrát nenáročná živá country hudba s pracovním názvem
Trojčení, která určitě přispěje k pěknému večeru. Za pořadatele R. Zajícová

SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 11. 6. 2015
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Galerie hlavního města Prahy se připojuje k celoevropské akci 

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
VE DNECH 13.–14. ČERVNA OD 10 DO 19 HODIN 
pro své dospělé i dětské návštěvníky připravila bohatý interaktivní program 
v barokních zahradách Trojského zámku. 
Více informací o akci na www.vikendotevrenychzahrad.cz

JEDNÁNÍ FINANČNÍHO 
VÝBORU ZASTUPITELSTVA
1. Svým usnesením doporučil zastupitelstvu 
schválit Závěrečný účet Městské části Praha-Troja 
za rok 2014. 
2. Byly prodiskutovány náklady na pořádání 
Trojského vinobraní. Zastupitelstvu bylo doporu-
čeno nastavit podmínky jeho konání ekonomičtě-
ji, a to tak, že vinobraní v roce 2016 už by mělo být 
finančně soběstačné. 
3. Rozvojový fond TROJA by bylo možno výhledo-
vě použít k řešení místní dopravní situace.  Pro 
tento účel bude vyvinuta  snaha získat další fi-
nanční prostředky k posílení fondu.
4. Finanční výbor dále doporučuje zastupitelstvu 
MČ Praha-Troja revizi nájemních smluv z hlediska 
jejich ekonomického přínosu pro městskou část.

O. Stavovčíková, předsedkyně výboru

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY
DOMOVNÍ ODPAD 
sobota 13. 6. DOPOLEDNE 8.00–12.00 h
n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
n Pod Salabkou x Trojská 
nV Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

neděle 14. 6. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h 
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n  Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty 

Panského statku 
nNa Pazderce proti čp. 213 

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné 
odkládat několik druhů odpadu. Během provoz-
ní doby kontejnerů je možné, ve spolupráci s po-
věřeným pracovníkem, odložit dřevěný a kovový 
odpad, odpad ze zeleně, objemný odpad, elektroza-
řízení a nebezpečný odpad.

neděle 7. 6. 9.00–15.00 hodin
n V ulici Sádky u Diplomatické čtvrti

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Vždy ve středu – 8. 7., 7. 10. 2015
n  V Podhoří (točna autobusů)

18.10–18.30 h
n  křižovatka Trojská – Pod Havránkou

18.40–19.00 h

Prosím sledujte průběžně termíny přistavení
kontejnerů v časopise TROJA nebo na stránkách
www.mctroja.cz.

i u okolních pozemků, kde je situace obdobná. 
n Členové komise dále diskutovali prodloužení 
nájmu prodejny Na Kovárně a nájem pozemku 
parc. č. 1485/1 k. ú. Troja v Podhoří. V těchto 
případech končí stávající nájemní smlouva 31. 5. 
2015. Komise prodloužení nájmu doporučila 
a stanovila podmínky nájmu. Ing. I. Marková

TROJSKÝ KALENDÁŘ

07/08/2015

Jménem starosty MČ Praha-Troja Ing. Tomáše Bryknara si vás dovolujeme pozvat na

Slavnostní otevření obnoveného ovocného sadu v Podhoří
Nový veřejný prostor pro obyvatele Podhoří i zahrádkáře
V místě bývalých zahrad byly doplněny staré ovocné stromy novými,
osazeny zde byly lavičky a stoly a další mobiliář.

Malé občerstvení zajištěno. 

Projekt s podporou Nadací České spořitelny MČ Praha-Troja v
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Příští pravidelný přehled akcí Trojský kalendář zahrne oba prázdni-

07/08/201507/08/2015nové měsíce (7. a 8.) najednou. Pořadatelé – máte-li zájem uveřejnit 

07/08/201507/08/2015v programu své akce, zašlete prosím jejich název, datum, čas a místo 07/08/201507/08/2015k07/08/201507/08/2015
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Zaměříme se na následující oblasti a konkrétní úkoly:

A. Identita, rozvoj a budoucnost Troje 

1. Ve spolupráci s občany budeme i nadále aktivně projed-
návat nový Metropolitní (Územní) plán a další strategické 
dokumenty hl. m. Prahy.

2. Využijeme nové Stavební předpisy a nařízení o přírodních 
parcích pro omezení nevhodných staveb a posílení statutu 
Přírodního parku Drahaň – Troja. 

3. Připravíme vypracování dopravní studie a budeme usilovat 
o vyřešení dopravní situace a parkování v Troji.

4. Dokončíme úpravy veřejných prostorů, parků, hřišť a zele-
ně financovaných ze získaných grantů. 

5. Naší prioritou stále zůstane ochrana identity a našeho živo-
ta v rezidenční čtvrti, respekt k trojské krajině a přírodě.

B. Samostatná Troja, vnitřní a vnější vztahy 

1. Budeme dále rozvíjet respektované postavení městské 
části Troja v partnerském vztahu s Magistrátem hl. města 
Prahy a sousedními městskými částmi – Prahou 6, Prahou 
7, Prahou 8. Troja bude i nadále jednou z nejaktivnějších 
tzv. malých městských částí. 

2. Budeme iniciovat vznik odborné komise pro rozvoje are-
álů botanické a zoologické zahrady, která nám umožní 
podílet se na úpravách generelů těchto významných troj-
ských institucí.

3. Jako členové Komise rady hl. m. Prahy pro Ústřední čistírnu 
odpadních vod budeme i nadále ovlivňovat její rekonstrukci.

4. Budeme spolupracovat s Magistrátem HMP na úpravě zá-
měru výstavby Administrativně provozní budovy zdravotní 
záchranné služby a dalších velkých městských investic.

5. Oslovíme zahraniční obce a města a navážeme spolupráci 
„partnerské město“.

6. Zachováme členství Troje v mezinárodní organizaci pří-
městských parků FEDENATUR, Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska, budeme rozvíjet partnerské 
aktivity s ostatními městskými částmi a Prahou.

C. Úřad jako služba občanům, fi nance

1. Rozšíříme elektronickou komunikaci s občany a vyřizování 
jejich požadavků.

2. Zpracujeme novou podobu našich webových stránek, 
zřídíme zde SMS bránu, v naší databázi e-mailových adres 
vytvoříme na základě přání občanů skupinu pro zasílání 
aktualit a informací.

3. Stále budeme pružně využívat finanční zdroje grantů 
Evrop ské unie, státu, hl. m. Prahy i privátních nadací.

4. Budeme propagovat a lépe využijeme FOND TROJA pro
možnost společného financování rozvojových projektů 
městské části, soukromých společností a občanů
(tzv. Public – private partnership).

D. Vzdělávání, školství

1. Naše školy zůstanou prioritou MČ Praha-Troja s všestran-
nou podporou jejich neustálého rozvoje, kvality výuky.

2. Formou investic a grantů zajistíme prostředky na zvýšení
kapacity školky, obnovu venkovního hřiště. 

3. Podpoříme nástroje výuky, modernizaci a komfort vzdělá-
vání v ZŠ Trojská.

4. Vybudujeme rodinné centrum pro rodiče a děti do tří let 
a zázemí školní družiny v přízemních prostorách Domu 
spokojeného stáří.

5. Na základě smlouvy s Trojským gymnáziem zajistíme 
i do budoucna devítiletou školní docházku za zvýhodně-
ných finančních podmínek.

6. Budeme podporovat spolupráci našich škol a dalších vzdě-
lávacích institucí.

E. Správa majetku, hospodářská činnost

1. Důsledně budeme provádět rekonstrukce, opravy a údrž-
bu všech svěřených nemovitostí.

2. Hospodárně budeme rozšiřovat majetek ve správě MČ Pra-
ha-Troja svěřením pozemků Státního pozemkového úřadu 
prostřednictvím pražského magistrátu a získáním nových 
pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy.

3. Dokončíme zpracování evidenčních karet oprav a stavu 
všech svěřených nemovitostí.

F. Sociální a zdravotní oblast, péče o seniory

1. Zlepšíme podmínky využití Domu integrované pomoci 
pro trojské občany 

2. Zřídíme zdravotní a sociální poradnu.
3. Budeme nadále vyvíjet snahu o rozšíření lékařské péče 

v Troji.
4. Vybudujeme víceúčelový prostor s novou klubovnou 

v Domě spokojeného stáří.
5. Ve spolupráci s místními i celopražskými organizacemi 

zajistíme aktivity na podporu zdravého životního stylu.

G. Dopravní situace, infrastruktura a bezpečnost 

1. Budeme jednat o jednosměrném provozu v ulici K Bohni-
cím nebo zavedení regulačního semaforu.

2. Ve spolupráci s odbory dopravy ÚMČ Praha 7 a Magistrátu 
HMP budeme intenzivně pracovat na omezení tranzitní 
dopravy Trojou.

3. V rámci koncepce snížení dopravní zátěže Troje budeme 
prosazovat přístup návštěvníků trojské kotliny z více směrů 
– z Prahy 7 přes Císařský ostrov, z Prahy 6 a Prahy 8.

4. Pro odlehčení dopravy v Troji budeme jednat o výstavbě 
záchytného parkoviště u Trojského mostu.

5. Dokončíme úpravu veřejného prostoru křižovatky Na Ko-
várně a spodní části ulice Pod Havránkou.

6. Zajistíme realizaci chodníku do Podhoří, budeme kulti-
vovat okolí přívozu, budeme nadále koordinovat vybu-
dování parku pod Salabkou s novou zastávkou autobusu 
č. 236.

7. Projektujeme přisvětlení chodníků na Trojské ulici a zajis-
tíme bezpečnější řešení přechodů Na Kovárně, na Nové 
Trojské a další.

8. Budeme pracovat na dokončení kanalizace v Podhoří, 
Na Farkách a Pod Havránkou.

9. Postaráme se o vyšší bezpečnost občanů a dětí aktivní spo-
luprací s Městskou policií a Policií ČR.

H. Životní prostředí a čistota 

1. Budeme pečovat o trvalou čistotu a pořádek v obci.
2. Zajistíme vysázení nových stromů náhradou za zeleň poni-

čenou povodněmi a kácením

Programové prohlášení
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA 2014–2018
navazuje na programové prohlášení zastupitelstva městské části z roku 2010. 
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MÁTE SLOVO

ŽIVOT V TROJI

3. Navýšíme počet kontejnerů na tříděný odpad, a pomůže-
me občanům řešit nakládání s bioodpadem ze zahrad.

4. Budeme udržovat zelené plochy ve správě MČ a vyžadovat 
také údržbu zanedbaných ploch a budov jejich majiteli, 
likvidovat černé skládky.

5. Budeme pokračovat v monitoringu kvality životního pro-
středí.

6. Odstraníme veškeré neprávem umístěné reklamní cedule 
a poutače.

7. Zorganizujeme „Den úklidu v Troji“, akce celkového úkli-
du veřejných i soukromých pozemků.

8. Prostřednictvím místních informačních médií zajistíme 
občanskou osvětu směrem k udržování čistoty na veřej-
ných prostranstvích.

I. Kultura, sport, rekreace a volný čas

1. Budeme nadále podporovat klubové i sportovní aktivity 
dětí, mládeže a dospělých.

2. Budeme podporovat systém grantů na činnost občanských 
spolků a sdružení.

3. Budeme pokračovat v organizaci tradičních oblíbených 
kulturních a sportovních akcí.

4. Upravíme sportovní louku za sokolovnou pro základní 
školu, Sokol, gymnázium.

5. Chceme přispět k tomu, abychom všichni mohli volný čas 
strávit příjemně i doma – v Troji.

J. Služby a občanská vybavenost

1. Budeme iniciovat doplnění služeb a vybavenosti, širší zdra-
votní péče.

2. Budeme nadále podporovat podnikatele v Troji a pomáhat 
rozvoji jejich činnosti, vytvoříme například Katalog služeb 
podnikatelů v Troji.

3. Ve spolupráci s občany a se zemědělskou univerzitou vyu-
žijeme tržní místa v Rybářích a u přívozu pro prodej míst-
ních produktů.

4. Dokončíme relaxační a sportovní vybavení na trojském 
nábřeží.

5. Budeme kontrovat kvalitu služeb a aktivně řešit připomín-
ky občanů.

K. Spoluúčast veřejnosti při správě naší městské části

1. Zapojíme trojské obyvatele do správy obce, plánování ve-
řejných prostranství, přípravy a organizace samosprávných 
činností.

2. Přivítáme občanskou iniciativu při organizování a zajišťo-
vání trojských akcí.

3. Budeme věcně a bezodkladně reagovat na postřehy a pod-
něty občanů i organizací v Troji.

Kdokoliv z vás má právo napsat zde svůj názor na věci veřejné, týkající se MČ Praha-
-Troja. Není určen jen pro zastupitele. Naopak, redakce  uvítá názory, připomínky 
nebo návrhy i takové, které třeba nesouhlasí s tím, co jinde napsali jejich zvolení 
zástupci nebo jiní představitelé. Důvod je jednoduchý. Chceme zajistit co největší ná-
zorovou pluralitu. Vaše příspěvky pro tuto rubriku nebudeme nijak upravovat. Vy-
hrazujeme si jen právo nezveřejnit příspěvky, které obsahují vulgarismy, urážky nebo 
názory, které jsou v rozporu se zákony. Máte naše slovo!

Vážení spoluobčané, na tomto místě 
se spolu se s Vámi také chceme podílet 
na správě věcích veřejných. Dvě volební 
období jsme se neměli možnost vyjadřo-
vat k věcem, které se nám nelíbily. Nyní 
se nám snad podaří prosadit alespoň 
malý prostor v Trojském plátku. To co 
se nám nevejde sem, budeme prezen-
tovat na našich webových stránkách 
www.top09troja.cz . Když jsme v našem 
volebním programu poukazovali na věci, 
s nimiž jsme nesouhlasili, byli jsme oso-
čeni ze lží a touhy po moci. Už jsem to asi 
někde psal, ale poukázání na něco co se 
nám nelíbí, není lží. A touha po moci, no 
to už je nyní opravdu spíš k smíchu. Ano, 
měli jsme touhu „moci“ něco změnit, ale 
to je o něčem jiném.

Přes překážky, které nám byly kladeny, 
např. předvolební prezentace v Trojáku 
nám byla zpoplatněna jako placený inze-
rát, což je dle našeho názoru v naprostém 
rozporu s účelem časopisu podávat hlavně 
zprávy o dění v obci. Snažili jsme se pou-
kázat na rozpory v předvolebních slibech 
a následných činech Trojského koně. 42 
% občanů Troje nedalo svůj hlas Trojské-
mu koni, což si myslíme, že není vůbec 
málo. Bohužel naše zastoupení díky voleb-
nímu systému jaký je, tomu neodpovídá.

Byli jsme účastni dolaďování progra-
mového prohlášení. Po několika našich 
připomínkách si myslíme, že sami by-
chom ho lépe nenapsali, ale proč takto 
zásadní dokument nebyl prezentován? 
Myslíme si, že právě pro neustálý rozpor 

slov a skutečných činů. Dnes bychom se 
chtěli pozastavit u výňatku z programo-
vého prohlášení o spolupráci se ZOO, 
PBZ , Galerií hl. m. Prahy. Myslíme si, že 
i přes problémy, které nám tyto subjekty 
přináší, by bez nich o Troji možná nikdo 
ani nevěděl a měli bychom být na ně spíš 
hrdí a být rádi že hlavní město tyto orga-
nizace má. Pražská ZOO je mezi deseti 
nejlepšími zahradami světa a do PBZ 
je prostě vždy radost zajít. Přesto náš 
„vstřícný“ úřad zažaloval PBZ za to, že 
chtěla napravit naprosto nedůstojný stav 
WC u viničního domu. Páchnoucí a ne-
vzhledné Tojky jsou dle našeho úřadu 
lepší než do svahu zabudované důstojné 
záchodky se zázemím. Jenom pro ilustra-
ci, myslíme si, že to všichni nevědí. Bo-
tanika prosoudila s naším úřadem zhru-
ba 500 000 Kč. Co by za to bylo cestiček 
a kytiček a MČ Troja zhruba 250 000 Kč. 
A to jsou peníze z našeho rozpočtu čili 
z našich daní. My s takovou politikou 
nesouhlasíme a spolupráci si představu-
jeme jinak.

Za Trojskou Topku Milan Tesař

Putovní pohár starosty letos získal za nejlepší výkony ve dvanácti disciplínách rodinný tým „ŘEKOVÉ“. Gratulujeme!
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TROJSKÝ KALENDÁŘ SLÁVA VÍTĚZŮM

PRŮBĚŽNÉ PRVNÍ 
MÍSTO V INTERLIZE

Mladší kadeti SaBaTu upevnili své prů-
běžné první místo v sérii turnajů Inter-
ligy U13.
Na solidně obsazeném turnaji mladších 
kadetů v Hluboké nad Vltavou skočili 
mladí baseballisté z Troji na druhém mís-
tě, když ve finále podlehli domácí Hlubo-
ké jen nejtěsnějším rozdílem 6:5. V pěti 
zápasech se vystřídali všichni zkušenější 
nadhazovači i několik méně zkušených, 
trenéři vyzkoušeli plánované herní ro-
zestavění a do hry se zapojilo i několik 
nováčků. Ostrá příprava na jarní vrchol 
sezóny – Český baseballový pohár do 13ti 
let, se povedla. Uvidíme, s jakou formou 
se do Brna sjedou v polovině června na 
Český baseballový pohár hlavní konku-
renti SaBaTu – brněnští Draci a třebíčtí 
Nuclears.  SaBaT

Softball je pálkovací hra, která je variantou baseballu pro děvčata. V našem 
klubu softballem komplexně rozvíjíme tělesnou individuální zdatnost a spor-
tovní dovednosti děvčat – správné běhání, ohebnost, rychlost, reakci, pruž-
nost, koordinaci, fyzickou zdatnost a v neposlední řadě vzájemnou komunikaci 
a spolupráci v týmu. Vše především formou zábavy a her. Tréninky poskytují 
dětem nejen individuální přístup a kvalitně strávený volný čas pod vedením 
trenérů s reprezentační zkušeností, ale i moderní softballové hřiště a zázemí 
špičkového oddílu, který pravidelně vychovává hráčky pro reprezentaci ČR.

Softball táhne a stává se čím dál populárnější, jak ukázalo Mistrovství Evro-
py žen 2013 spolupořádané naším klubem. Potvrdilo také, že umíme vychová-
vat talenty. Náš mladý vrcholový tým letos zatím s přehledem bojuje o postup 
do Extraligy. 

Aktuálně máme v reprezentaci žen nadhazovačku a v reprezentaci mládeže 
dvě hráčky. V minulém roce naše týmy juniorek, kadetek a žákyň hrály v Ex-
traligách svých kategorií. V SaBaTu i to zkrátka s mládeží umíme. Pracujeme 
s dětmi již od nejútlejšího věku.
Nové členy do všech svých mládežnických týmů přijímáme celoročně!

Pak je softball ten pra vý sport pro tebe!Pak je softball ten pra vý sport pro tebe!
Baví tě sport a máš týmového ducha?

Rádi bychom pro náš sport získali děvčata z Troji
Softballový klub SaBaT PRAHA přijímá celoročně nové hráčky

Jak se přihlásit do týmu
Ideální je zkontaktovat trenéra pří-
slušného týmu dle vaší věkové katego-
rie, který vám rovněž zodpoví vaše dota-
zy.  Přihlásit se můžete přímo na trénin-
ku tohoto týmu. Stačí přijít 15 minut 
před začátkem tréninku před klubovnu
v Trojském areálu (U Vltavy 1, v blízkosti 
stanice tramvaje „Trojská“) a nahlásit se ““
trenérovi. Zároveň si můžete trénink 
rovnou vyzkoušet. K tréninku vám po-
stačí standardní sportovní oděv a obuv 
+ pití, softballové vybavení bude zdar-
ma k zapůjčení na místě.
Přivítáme každého nováčka, který má 
chuť sportovat. Tak neváhejte a přijďte!

Kontakty na trenéra: Jan Měřička,
605 233 517, jan.mericka@seznam.cz
Nováčky čeká prima parta, trenéři
s reprezentační zkušeností a také mě-
síc trénování zdarma! SaBaT

Provádíme nábory do těchto týmů:
Žákyně: 8–13 let
Kadetky: 13–6 let
Tréninky: úterý a pátek, 17:00–18:30

ROJJJJJSKSKSKSKSKÝ ÝÝÝÝ KALENDDDDDÁŘÁŘÁŘÁŘÁŘ

Nové album bluegrassové skupiny 
Monogram s názvem

„Take it Easy“
pokřtí ve středu 10. června 
v 19.00 h v Galerii
U Trojského koně, 
multiinstrumentalista a kapelník 
Druhé trávy Luboš Malina. 

U Trojského koně,
Vodácká, Praha-Troja;

www.utrojskehokone.cz 

MONOGRAM
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PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ

PŘÍMĚSTSKÉ
SPORTOVNÍ
TÁBORY

v lesním klubu Tři údolí
Pro koho:
Děti ve věku 3–6 let

Kdy: I. turnus: 13. 7.–17. 7.
 II. turnus: 10. 8.–14. 8.

pondělí–pátek 8.30–16.00 h

Za kolik: cena: 2000 Kč,
v ceně je kromě programu 
i celodenní stravné a pojištění

Co nabízíme:
Procvičení svalů, smyslů, kreati-
vity a spolupráce v krásné trojské
přírodě. Pohodu a legraci, indivi-
duální přístup, menší heterogenní
skupinu

Více informací a přihláška na 
www.3udoli.cz

Tábory jsou podpořeny grantem 
MČ Praha-Troja.

LÉTO
2015

LETNÍ SLAVNOST 
S ROZÁRKOU NA NÁPLAVCE
Neváhejte a dorazte 9. 6. 2015
od 17 hodin na louku u Trojského koně.

Těšíme se na vás, ať je vám 2 nebo 90.

CHCEME POZNAT NAŠE SOUSEDY!
Máte chuť zajít s dětmi na divadélko, 
poslechnout si živou hudbu a zatančit 
na louce, ochutnat recepty od sousedů
a pochlubit se svými? Přijďte, budeme 
slavit nejen začátek léta, ale také 2. na-
rozeniny Ekoškolky Rozárky a 10. na-

rozeniny Ekocentra Podhoubí a to už za oslavu stojí. 
Můžete se těšit na srandu s dětským divadlem Karrosa
v 17:15, živou hudbu k tanci i poslechu od 18:15, vod-
nické hrátky pro děti, y sousedský piknik plný dobrot k
a velký dort od Rozárky pro všechny. Letní slavnost t
pořádáme s podporou MČ Praha-Troja a je zdarma,
jako vstupenka Vám poslouží něco dobrého na sou-
sedský piknik. 

Více informací o Letní slavnosti 
najdete na www.podhoubi.cz,
hana.weiser@podhoubi.cz, Ekoškolka Rozárka

Pod Havránkou 12/2, Praha 7

OLYMPIJSKÝ DEN 2015 PRO DĚTI A MLÁDEŽ
I v letošním roce bude Trojské gymnázium ve spolupráci s MČ Praha-Troja (poskyto-
vatel grantu pro uvedenou akci), občanským sdružením Trojskoúhelník a TJ Sokol
Troja pořádat Olympijský den. Záštitu a hlavní koordinaci zajišťuje Český olympijský 
výbor, Česká olympijská a.s. a letos také generální sponzor akce T-Mobile ČR a.s. Tra-
dice zůstává také zachována ve stanovení dne – Olympijský den připadá opět na stře-
du v předposledním červnovém týdnu, tedy 24. 6. 2015. Společně navážeme na 1. ročník,
který byl ve znamení Běhu olympijského dne, konal se současně ve dvacetidevíti zemích (včetně 
tehdejšího Československa) a v Praze na Strahově ho osobně odstartoval čtyřnásobný olympijský 
vítěz Emil Zátopek. Díky archívu Českého rozhlasu je možné tento okamžik připomenout a i le-
tos bude svým hlasem Emil Zátopek při tom. Hromadný start našeho „přespolního běhu“
pro děti a mládež bude směřován na 10.00 hodin, kategorie dospělých pak odstar-
tuje v 18:00 (v Praze opět na Strahově). Ideou Mezinárodního olympijského výboru
je v posledních pěti letech organizovat nejen běžecká klání, nýbrž i další sportovní
disciplíny. V Troji proto pro děti a mládež připravujeme kromě běhu jízdu na raftech,
zručnost na horolezecké stěně, skákací boty, chůzi po slack-line, střelbu ze vzduchovky a další 
dovednostní soutěže. Předpokládá se účast 350 žáků a studentů mateřských, základních
a středních školy Prahy a přilehlých regiónů. Mgr. Radim Jendřejas, hlavní koordinátor

Hledáme další členy do
nově vznikajícího divadel-
ního spolku v Troji. Plánu-
jeme divadelní představe-
ní, které může vzniknout 
i díky vám. Více informací
na e-mailu blaza.herman-
kova@seznam.cz.

Na všechny zájemce se těší
Blažena Heřmánková

TROJÁCI SOBĚ 

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA TROJSKOU 
VYCHÁZKU S ASTROLOGEM 
ONDŘEJEM HABREM
VE ČTVRTEK, 18. ČERVNA 2015 OD 18 HODIN
Trojská cesta je jednou z řady vycházek, které Ondřej pořádá během 
roku na zajímavá místa v Praze a okolí. Naše trasa začne od Trojského 
zámku – sraz bude v 17.45 před vchodem do areálu zámku, naproti 
hlavnímu vstupu do ZOO. Vycházka bude trvat cca 2 hodiny a na-
vvštívíme historicky, kulturně, architektonicky, krajinně i energeticky 
zajímavá místa Trojské kotliny včetně zámecké zahrady, vinice svaté 
Kláry a botanické zahrady. Vstupné: 120 korun/studenti a důchodci 
50 korun (nezahrnuje vstupenku do Botanické zahrady).
Potvrzení účasti: Mgr. Ondřej Habr – astrolog, astro-psycholog, 
tel.tel. 604 638 522604 638 522, e mail:, e-mail: ondrej.habr@seznam.czondrej.habr@seznam.cz,, www.astro-ondrej.cz

 2. 6. Tělo Diany (FR–ČR)
 20.30 J. L. Richard 1969, čb 90’

Pocta Miroslavu Ondříčkovi. Francouzský
film natáčený v Praze se skvělou J. Moreau
 9. 6. Dívka v modrém (ČR)

21.00 O. Vávra 1939, čb 87’
Film k natáčení nového filmu o Lídě Baarové
16. 6. Ten kdo mě hlídá (USA)á

21.00 R. Scott 1987, b 106’
30. 6. Zatmění (It.)

21.00 M. Antonioni 1962, čb 118’ A. Delon
Za podpory: MČ Praha-Troja, Cyklo Hobby 
organizuje Kulturní Centrum Meandr o.s.,

Program: www.utrojskehokone.cz

úterý

úterý

úterý

úterý

2 6 Těl Di (FR ČR)
V místě Trojského koně / Kanál 

ZDARMA

VV í ttěě TT jj kkéhéh kk ěě // KK álál

Téma měsíce – Život u řeky
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CÍSAŘSKÝ NEBO TROJSKÝ?
Že si mnoho lidí plete ostrovy Císařská louka (na jihu Prahy) a Císařský ostrov (na severu 
Prahy) – to je stará známost. Často je ale místo správného Císařský ostrov tento ostrov nazý-
ván chybně jako Trojský ostrov. Přesto na webu mapy.cz Trojský ostrov nenajdete. Císařský 
ostrov, to je jeho správné a oficiální pojmenování. V našich hlavách ale byl a je tento ostrov 
spojen s Trojí, jeho obyvatele jsme vždy považovali za Trojáky. Císařský ostrov je s rozlohou 
cca 29 ha největší pražský ostrov. Leží v katastrálním území Bubenče, rozdělený do městských 
částí Praha 6 a Praha 7. Ostrov byl darován českými stavy do osobního majetku císaře Ru-
dolfa II. Předtím patřil k majetkovému příslušenství úřadu nejvyššího purkrabí pražského. 
Na dnešní ploše ostrova ležela i část Královské obory (bylo to dáno klikatícími se meandry 
Vltavy). Vlivem povodní se tvářnost říční nivy měnila (např. v 18. století rozdělovalo ostrov 
napříč ještě jedno říční rameno). 

Počátkem 20. století na Císařském ost-
rově vznikla rozsáhlá zahrádkářská ko-
lonie. Ta definitivně skončila při povod-
ních 2002. Na tři sta chatiček vzala voda. 
Po pravé straně Císařského ostrova se 
nachází zřejmě poslední přírodní úsek 
koryta Vltavy v Praze s peřejemi. 9. červ-
na 2013 po velké bouřce nad Prahou do-
šlo k tomu, že si Vltava uprostřed ostrova a
vytvořila zcela nové říční koryto, ostrov 
tak rozdělila na dvě části. Voda v novém
korytě ohrožovala budovu čistírny od-
padních vod. 

Poměrně krátká cesta přes Císařský 
ostrov bývala v minulosti lemována mno-
hými lákadly: bufet hned na druhé stra-
ně mostu, na začátku rovné cesty k troj-
skému přívozu byla Šrámkova restaurace 
s výčepem piva a prodejnou tabáku, dále
domek fotografa FOTO JAWA. Snad
všichni Trojáci byli na této cestě vyfoto-
grafováni, asi to byla vzkvétající živnost. 
Do Troje v neděli proudily přes Stromov-
ku davy lidí. Mnohdy ani tři převozní 
lodě nestačily pojmout zájemce o pře-
vezení. Po cestě přes Trojský ostrov tedy 
výletník dospěl až k trojskému přívozu.
Ještě než nastoupil na pramici, po pravé 
straně ho uvítala klidná hospůdka U pří-
vozu, dříve U Šoukalů, která již neexis-
tuje. Po požáru v 60. letech (to už hos-
půdka spadala pod Restaurace a Jídelny)
a povodni v roce 2002, která dílo zkázy 
dokonala, z ní zbyla jenom podezdívka 
terasy.

Hospoda U Šoukalů byla oblíbena 
převozníky a obyvateli trojského Podska-
lí. Rovněž návštěvníci Troje tu rádi pose-
děli. Množství turistů zde bylo odedávna 

ohromné. Několikrát se tato zahradní re-
staurace objevila i v českých filmech, jako 
například v díle trojské sousedky Věry 
Chytilové „O něčem jiném“. Naposled si 
hospoda U Šoukalů zahrála v televizním 
spotu „Už koníček pádí“ s Waldemarem 
Matuškou. U Šoukalů pivo chutnalo, jed-
na báseň! Možná tím, že se nohy cestou 
poněkud unavily, možná to bylo proto, 
že ty sudy piva ve sklepě byly chlazeny 
tekoucí vodou, což je ten nejlepší způ-
sob chlazení. Ale snad to bylo i čarovnou 
krásou řeky a poklidem rajské přírody, 
protože bylo stále na co koukat a pořád 
se tu něco dělo.

Dostat se přes Vltavu bylo vždy nutnos-
tí nejenom pro obyvatele Troje. Přívoz byl 
ve všední dny využíván především na od-
voz mléka a mléčných výrobků z Trojské 
mlékárny do vnitřní Prahy a také k do-
pravě vypěstované zeleniny (rajská jablíč-
ka, květák, okurky, zelí apod.) na trhy 
ve vnitřní Praze – Malostranské náměstí, 
Havelský trh.

V neděli sloužil přívoz Pražanům k ná-
vštěvám trojských zahradních a výletních 
restaurací U Šoukalů počínaje, přes re-
stauraci U Nováků na druhé straně pří-
vozu a potom po proudu Vltavy přes No-
vou Hospodu, Obermaierovu restauraci 
a koupaliště v Bosně až po Loskotovu 
a Černých restauraci v Podhoří a od roku 
1931 i návštěvníkům Zoologické zahrady.

Bohužel již ubývají pamětníci toho, 
jak trojský přívoz využíval též prezident 

Masaryk při projížďce na koni po Stro-
movce. TGM vozil děti na koni až na Vel-
kou skálu. Zastavoval se v Pomologickém 
ústavu na jahody. Prezidenta Masaryka 
doprovázel jeden tajný policista v buřin-
ce pěšky. Prezident měl údajně velkou 
radost, když svému hlídači ujel převozní 
lodí a tajný na druhém břehu nervózně 
čekal na další přívoz.

(Pro potřeby Klubu trojské historie, s citacemi
textů F. Malého a R. Pytlíka – bok) kráceno

ROZHOVOR 
S MAJITELKOU
SVĚTA NA KOLEJÍCH

Vážení sousedé, v tomto prostoru vám chci 
přinášet rozhovory s trojskými podnikateli, 
kteří nabízejí obchody a služby pro nás souse-
dy, chci rozkrýt jejich motivace k podnikání 
v daném oboru, jejich cíle a podpořit tímto 
seriálem jejich aktivitu. Jako první přináším 
rozhovor s majitelkou prodejny modelové že-
leznice „Svět na kolejích“. V malém krámku 
na začátku (z pohledu motoristy) ulice Nad 
Kazankou najdeme ráj kluků a jejich tatín-
ků, prodejnu na stavbu jejich snů. Na otázky 
odpovídala majitelka obchodu, paní Šárka 
Drobilová.

Jak se zrodil nápad na otevření krám-
ku modelové železnice? 

Jelikož jsem zdravotní sestra na ARO 
a časová vytíženost tohoto oboru mi brá-
ní vrátit se jako matka zpět k lůžku paci-
enta, shodli jsme se s manželem na tom, 
že si zařídím krámek s modelovou želez-
nicí. Je to náš veliký koníček, ke kterému 

Zde stávala
Hospoda U Šoukalů
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rovněž dost času na rady pro zákazníky, jak s modelovou želez-
nicí začít, jaké jsou novinky v prodeji. Startovací set lokomotivy, 
vagonů, oválu kolejí a trafa pořídíte u nás do 2 tis Kč, ale na své 
si přijdou i sběratelé. Máme také veliký bazar. Takže věříme, že 
si svoje klienty náš obchod najde. Budeme rádi, když získáme 
další spokojené zákazníky z řad trojských sousedů. Tím všechny 
k nám srdečně zvu.. k nám srdečně zvu

Šárku Drobilovou z obchodu www.svetnakolejich.cz
zpovídal Karel Němeček, karel@nemecek.cz .
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CO NOVÉHO VE ŠKOLE

Inzerce

Svět na kolejích Prodejna modelové železnice

Nad Kazankou 59, Troja www.svetnakolejich.cz 
Otevírací doba: čtvrtek 9:00–18:00
pondělí 12:00–18:00 pátek 9:00–15:00
úterý ZAVŘENO sobota 9:00–13:00
středa 9:00–17:00 neděle ZAVŘENO

tel.: 737 331 833

jsem se dostala díky manželoovi, kterého modelová železnice 
okouzlila již v dětství.. 

Modelaření je náš relax v ddnešní uspěchané době. 

Je také možné objednat u vás kolejiště i „na míru“? 
Ano, prodáváme nejen sammostatné koleje, lokomotivy, va-

gónky, domečky, autíčka, figuurky, foliáže, stromečky, ale sta-
víme i na míru diorama nebo celá kolejiště. Můžete si u nás 
vybrat mezi velikostmi TT, H0 nebo i zahradní železnicí G. 
Kdokoli má zájem, ráda mu ukážu, jak vyrobit skály, jak praco-
vat s foliážemi, jak sestavit stavebnice budov, které máme nejen 
plastikové, ale i z laser cutu (kartonu) v různé obtížnosti. Ně-
které zvládne sestavit i předškolák. 

Je těžké v dnešní konkurenční době získat zákazníky? 
I přesto, že jsme tu teprve pár měsíců, už si nás někteří mo-

deláři našli, ale samozřejmě budeme moc rádi za každé nové 
zájemce z řad trojských dětí i dospělých. Chtěli bychom pořá-
dat občasné workshopy, navštívila nás i mateřská školka. Máme 

PŘIJÍMACÍ A MATURITNÍ ZKOUŠKY 
2015 NA TROJSKÉM GYMNÁZIU

Přijímací řízení pro uchazeče o studium na Trojském gymnáziu letos proběhlo
ve dvou kolech. Pro první kolo byl zvolen pilotní projekt CERMAT, přihlásilo se
celkem dvacet uchazečů a kritéria pro přijetí zvládlo devět uchazečů (z toho tři
ze ZŠ Trojská). S ohledem na počet volných míst vyhlásil ředitel na 5. 5. 2015
druhé kolo, do něhož se přihlásilo dvacetsedm uchazečů, z toho sedm opako-
vaně z prvního kola. Po druhém kole bylo společně s úspěšnými uchazeči z kola 
prvního přijato čtyřiadvacet uchazečů, z toho pět ze ZŠ Trojská. Ke dni uzávěrky 
čísla potvrdilo nástup odevzdáním zápisového lístku celkem dvaadvacet uchazečů.
S ohledem na náročnost při přijímání uchazečů slibuje prima v roce 2015/2016
velice dobrou úroveň, obdobně, jako je tomu v posledních třech letech.

Své slušné znalosti prokazují rovněž letošní maturanti na Trojském gymnáziu.
Také v roce 2015 byla zachována tradice – všichni, kteří se zúčastnili společné
(státní) části maturitní zkoušky, uspěli. Úskalí závěrečného ročníku zvládlo cel-
kem šestnáct z celkového počtu sedmnácti žáků, ti tedy mohli konat své maturitní
zkoušky. Profilová (školní) část ve dnech 18.–20. 5. je tradičně náročnější, což
je bezesporu správné a odpovídá očekávanému výstupu na konci gymnaziálních
studií. Čerství absolventi Trojského gymnázia musí vstoupit do dalšího, převážně
vysokoškolského života, kvalitně připraveni. O tom není pochyb.

Mgr. Ivana Motýlová, zástupkyně ředitele

INDIÁNI NA ŠKOLCE
V PŘÍRODĚ
V pondělí 11. května jsme s dětmi 
opustili Prahu a vydali se do Kořeno-
va do penzionu Poezie. V ten ráz se 
z bledých tváří stali Indiáni. Učili jsme 
se poznávat byliny, stromy, indiánské 
písmo, lovili bizony, tvořili lapače snů 
a poznávali překrásné okolí. Před-
poslední den jsme hráli stopovanou 
a zaběhli si „orienťák“. Potom už nám 
zbývalo jenom najít poklad a užít si ve-
černí kino s Pocahontas. V pátek jsme 
se spokojeně vrátili a vyprávěli rodi-
čům své zážitky.

Náčelnice Pipilů Zuzana Kicovová

POZDRAV Z CHLUMU
Jarní škola v přírodě v Chlumu u Třeboně je pro trojské školáky již tradicí. Kon-

května v této krásné krajině najezdí naše děti desítky kilometrů. A i když
m letos počasí moc nepřeje, nic nás neodradí. V plánu máme kromě šla-
ání na kolech i výlet na Hlubokou, lanové centrum a tradičně návštěvu
bazénu v Bertiných lázních.

Páťáci zakončí svoji sérii škol v přírodě okruhem kolem Třeboně. Pobyt 
v jižních Čechách si prostě umíme užít. Kateřina Tůmová

Jarní šk
cem k

nám
pá

b
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SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

TIPY PRO VÁS

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Západ slunce, olej na sololitu, 2008

V KVĚTNU SE SEŠEL KLUB TROJSKÉ HISTORIE
Účastníci pravidelných schůzek KTH se na květnovém zasedání svého klu-
bu věnovali minulosti Císařského ostrova. Vzpomínali na dnes již zmizelé 
restaurace, rozmístěné po cestě přes ostrov, která byla hlavní trasou výlet-
níků do Troje. Červnové zasedání KTH se uskuteční 25. června od 17 ho-
din v Domě spokojeného stáří. bok

V GALERII U LÁVKY
Povltavská 42, probíhá výstava Oldřicha a
Daňka – POKRYTÁ PAŘEZY A POTOKY
černobílé abstrakce, abstraktní kompozice 
z realistických krajin atp.
pátek 13–17 h, sobota a neděle 10–18 h 

MEMORIAL AIR SHOW 27.–28. 6.
Letiště Roudnice nad Labem

Ústředním tématem leteckého programu bude vzpomínka 
na konec II. světové války.
Akce pod záštitou prezidenta ČR, hejtmana Ústeckého kraje a starosty 

y

Roudnice nad Labem

Z Roudnice nad Labem je hora Říp na dohled (z Karlo-
va náměstí 5 km po značené turistické trase). Pojedete-li
autem, z parkoviště pod Řípem vám k románské rotundě pod Řípem vám k románské rotundě 
z 12. století zbývá 1 kkm. Nejbližší autobusové zastávky:
Ctiněves nebo Krabččice.
(Občerstvení na vrchholu
v turistické chatě
z roku 1907).
www.hora-rip.cz 

U příležitosti oslav stopadesátých „narozenin“ Pražské 
paroplavební společnosti pořádá Národní technické mu-
zeum (od středy 17. 6.) speciální výstavu. Kromě modelů 
a fotografií by expozici měla obohatit i řádka obrazů s téma-
tem parníků. Národní filmový archiv a ČTK poskytnou do-
sud neznámé záběry parolodí. n Další a rozsáhlejší výstava 
ve znamení páry – ke dvoustému výročí prvního použití y
parního stroje pro pohon vozidla v Čechách – probíhá 
tamtéž (do 28. 2. 2016). (K té premiéře došlo ve Stro-
movce, replika stroje je vystavena).

Otevřeno: úterý–pátek 9–17.30, sobota–neděle 10–18 h, NTM Kostelní 42, Praha 7
Spojení: metro A Hradčanská, metro C Vltavská, tram 1, 8, 25, 26 a 12 stanice 
Letenské náměstí

I letos se můžete plavit s PPS z Troje do Mělníka a zpět. O dvou  
sobotách 25. 7. a 15. 8. v 8.15 z mola Císařského ostrova (Roztoky 
9.00, Mělník 13.00) zpět v 15.30 (Roztoky 19.30, Troja 20.15, Čechův 
most* 21.15, Rašínovo nábřeží 22 h. *zastávka pouze při cestě zpět 

Troja–Mělník: 450 Kč, dítě (3–11 let) 250 Kč, zpáteční: 690 Kč, dítě 340 Kč, Troja–Roztoky: 180 Kč, dítě 100 Kč

PAROPLAVBAPLAVBA SLAVÍ

TROJSKÝ ORIENŤÁK 2015
U PŘÍLEŽITOSTI 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TJ SOKOL TROJA

Třetí závod Žaket Pražského poháru žactva v orientačním běhu  ze série Dny s mapou v pražských leso-
parcích (pořádající orgán Pražský svaz orientačních sportů) za podpory MČ Praha-Troja a nakladatelství 
Žaket pořádaný v rámci oslav 120. výročí založení TJ SOKOL Troja proběhl ve středu 27. května v troj-
ských kopcích za velkého zájmu startujících. Závodu se účastnilo 395 závodníků (loni 269).
Na přípravě a organizaci závodu se podíleli členové oddílu orientačního běhu TJ SOKOL Troja.
Fotografie ze závodu bude možné si prohlédnout na internetové adrese:
http://milanpaukert.rajce.idnes.cz/Trojsky_orientak_2015 Za oddíl OB Milan Paukert

Říp
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TJ SOKOL TROJA –
sokolská všestrannost pořádá

CYKLISTICKÝ VÝLET 
NA OKOŘ v délce asi 56 km

V SOBOTU 6. 6. 2015
Sraz: v 9:30 na trojské straně lávky 
na Císařský ostrov

Trasa výletu:
0–26 km: Podhoří, Klecany, Roztoky, Ti-
ché údolí, Únětice, Černý Vůl, Statenice, 
Velké Přílepy, Noutonice, Okoř – odpoči-
nek. V muzeu v Roztokách u Prahy prohlídka 
výstavy historických hraček.
27–43 km: Malé Číčovice, Tuchoměřice, 
Statenice, sv. Juliána, Přední Kopanina – 
pozdní oběd v zahradní restauraci U housli-
ček v Přední Kopaniněk
43–56 km: Divoká Šárka, Šárecké údolí, 
Podbaba, Troja
Na výletě bere každý zodpovědnost sám za sebe.
Výlet bude uskutečněn za každého počasí.
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TJ SOKOL INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Inzerce

STOLNÍ TENIS
Seriál turnajů ve stolním tenise pokračoval 
v neděli 3. 5. 2015 čtyřhrami. Ve velké tělo-
cvičně ZŠ Svatopluka Čecha hrálo dvanáct 
párů v jediné velké skupině na dva vítězné 
sety systémem každý s každým.

Ani letos jsme nechyběli na Trojském dni, kde jsme pro účastníky připravili sportovní 
discplíny a ukázky sportování.
Konec školního roku bude v Troji bohatý na mnoho akcí, na kterých se Sokol Troja bude 
podílet. n V sobotu 6. 6. pořádáme již tradiční cyklovýlet na Okoř. n Program pro
děti připravíme i na Trojskou buchtu ve čtvrtek 11. 6. Na všech zmíněných akcích 
se těšíme na viděnou. n Oddíl volejbalu při Odboru sokolské všestrannosti Sokola 
Troja hraje již léta Amatérskou volejbalovou ligu. V této pražské soutěži hraje dvě stě 
týmů v deseti ligách a Sokol Troja se v letošním roce umístil v druhé nejlepší lize AVL 
na krásném desátém místě. Někteří naši hráči se zúčastnili i slavnostního vyhlášení
na plese AVL v pražské Lucerně. n Po dobu letních prázdnin se sportování v trojské
tělocvičně přeruší. Cvičit opět začneme od září. Rozvrh bude zveřejněn na nástěnce
a na fcb (TJ Sokol Troja – všestrannost), rozeslán e-mailem. n Prosíme členy, kteří
platili příspěvky převodem, aby si vyzvedli členské známky a nalepili do své legitima-
ce. n Cvičitelský sbor ve svých řadách rád přivítá nové cvičitele a cvičitelky, kteří mají 
zájem podílet se na sportování v Troji. Pokud by někdo měl zájem nebo věděl o ně-
kom takovém, kontaktujte K. Šrámkovou (katerinasramkova@seznam.cz). n Blíží se
oslava 120. výročí založení TJ Sokol Troja – založen byl v prosinci roku 1895. 

Krásné slunečné léto plné sportování přejí cvičitelé TJ Sokol Troja

GHMP ZÁMEK TROJA
VÁCLAV CÍGLER / TADY A TEĎ
je unikátní výstavní projekt renomova-
ného umělce (1929) koncipovaný Troj-
skému zámku (a jeho zahradám) přímo 
na míru. Objekty z optického skla (jimiž 
se světově proslavil) umožňují světelnou 
hrou odrazů a zrcadlení interakci s oko-
lím. V Troji jsou hlavními aktéry před-
stavení – světlo a voda. Na rozměrných 
projektech spolupracuje Václav Cígler 
od roku 1999 s Michalem Motyčkou. 
I trojská instalace par excellance vznikla 
v jejich spolupráci.

Václav Cígler vytváří i monumenty architektonic-
kého ražení / Zdvojená vertikála (před Zámeckou
kavárnou) viz výše Foto převzato z prospektu výstavy

Z NOUZE CTNOST je název výstavy litino-
vých artefaktů ze sbírek Muzea hlavního 
města Prahy. Představuje se zde žánrově 
pestrá směs slévárenských výrobků od 
konce XVIII. do 20. let XX. století.
(Jen v Čechách bylo před rokem 1850 
bez mála padesát sléváren).
Obě výstavy potrvají do 1. 11. 2015
Otevřeno: úterý–neděle 10–18 h, v pátek
pouze odpoledne 13–18 h

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZRIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

tTěžítko – ležící chrt
30. léta 19. století, litina

Autobusový zájezd s TJ Sokol na Vysočinu nás 
zavedl nejen do městečka Lipnice, kde jsme 
navštívili monumentální středověký hrad, ale 
i do Havlíčkova Brodu a v neposlední řadě 
na Zelenou horu – s kostelem ve stylu barok-
ní gotiky, na seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO (Jan Blažej Santini Aichel). 
Tímto blahopřejeme vitální organizátorce oblí-
bených výletů paní Alžbětě Filipové k 89. naro-
zeninám – vše nejlepší a dík!

Rádi 
upozor-
ňujeme 
na nový 
občasník. 

K mání je u pře-
vozníků.

VTIPNÁ NOVINKA

Bez porážky prošli turnajem Josef PO-
ZNÍČEK hrající s Tomášem K POCZEM. 
Druzí a nejlepší ze Sokola Troja Dušan 
MARTYKIEWIECZ s Lucií FRY�SOVOU 
prohráli jen jednou a třetí skončil pár 
Krzysztof ANTCZAK a František TURC-
MANOVIČ. Rudolf Hampel,

vedoucí stol. Tenisu
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k 2015 vyhlásila OSNRok
zinárodním rokem světlaMe

světelných technologií‘.a ‚s
www.light2015.org

Pražská muzejní noc
V SOBOTU 13. 6.
od 19 h doprava
a vstup zdarma
www.prazskamuzejninoc.cz



TIP NA VÝLET

BZ PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

do 20. 6. FOTOFATA 2015 fotografické  
kurzy: pět měsíců – pět kurzů – pět té-
mat pro fotografické nadšence a milov-
níky rostlin. Přijďte se naučit fotografo-
vat divokou přírodu! www.botanicka.cz
do 5. 11. čtvrtky 16 hod. Zahrada, jak ji 
neznáte – provázení zahradou

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZAJÍMAVOST

ZOOLOGICKÁ ZAHRADAA PRO VÁS
www.zoopraha.cz Otevřeno denně v červnu 9–19 h

Měsíc pomoci ohroženým zvířatům
Happy Mondays každé červnové pondělí mají vstup zza korunu všichni, kdo se do zoo
dopraví přívozem Sedlec/Zámky, V Podbabě/Podhořří, nebo parníkem.
6.–7. 6. Pomáháme gorilám Seznamte se s Toulavým auttobusem a dalšími projekty v Africe.m
13. 6. Sloni v Zoo Praha Nenechte si ujít divadelní vystooupenía „Jak sloni k chobotu přišli“.
14. 6. Návraty krále Alp Podaří se zachránit supy v Evrropě?
20. 6. Gaviáli na Čambalu Jak pomáhá zoo gaviálům vv Indii?
21. 6.  Mezinárodní den žiraf V nejdelší den v roce se ii Zoo Praha připojíf

k prvnímu ročníku svátku nejvyšších savců na svvětě.
27. 6.  Radegast v novém Zrekonstruovaná socha Radeegasta se vrací

na své místo u výběhu vlků.
28. 6. Návrat divokých koní Záchrana koní Převalskéhho v Mongolsku pokračuje.
30. 6.  Jedničkáři za korunu Poslední školní den dámee vysvědčení našim zvířatům

a dětem s jedničkou z přírodovědy vstup za symmbolickou 1 korunu.
 Komentovaná krmení a setkání – v červnu dennně na mnoha místech v zoo.

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 4. 5. 2015 v Praze pod evidenčním čís-
lem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla je 15. 6. 
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284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, 
IČO: 45246858. Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Dr-
dácký, PhDr. Bohumil Kudera, PhDr. Ladislav Lašek, 
Ing. Irena Marková, Ing. Otakara Stavovčíková, Milan 
Tesař, Martina Umlaufová, Ing. arch. Václav Valtr, 
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fos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat 
názor redakce. Názory pište na: redakce@mctroja.cz

Z LÍŠNICE KE SPÁLENÉMU MLÝNU
Milí čtenáři, turisté, zvu vás na pohodový výlet v blízkosti Prahy a  přesto do pěkné přírody. 
Autobus č. 317 (směr Mníšek pod Brdy) nás odveze ze Smíchovského nádraží v 9.30 hod. 
do zastávky Řitka, hlavní silnice.

Přejdeme podchodem na druhou stranu 
a vydáme se po žluté + značce pro nauč-
nou stezku směr Líšnice. Má osm zastave-
ní (Korýtka, Hospoda U Křížů, Líšnice, Lípy, 
Škola, Kostel Všech svatých, Spálený mlýn, 
Průhon pod hřbitovem). Dozvíte se např., 
že zde v r. 1928 objevila skupina mladých 
lidí kolem malíře Adolfa Hoffmeistera 
a Ladislava Haškovce zajímavý terén 
připomínající golfové hřiště skotského 
typu. Po nutných úpravách v r. 1931 už 
zde místní golfový klub vítězí nad Golf 
Clubem Praha a v r. 1933 je otevřena 
i klubovna. Golfové hřiště se stalo před-
mětem zájmu diplomatů a v 70. letech 
postavila Správa služeb dipl. sboru v jeho 
těsné blízkosti restauraci, klubovnu, teni-
sové kurty a nekrytý bazén. Dnes jsou pří-
stupné veřejnosti. V Líšnici uvidíte kostel 
Všech svatých – původně ze 14. století, 
několikrát přestavěný. Jeho věž měla čtyři 
zvony. Tři z nich byly v r. 1917 zrekvírová-
ny, ze sbírek byly v r. 1924 pořízeny nové, 
za druhé světové války byly roztaveny pro 
válečné účely… Dnes jsou ve věži zvony 
tři. Zajímavostí jsou dvě moruše u vcho-
du, darované v r. 1879 rytířem Zdeňkem 
Klaudů, majitelem řiteckého velkostatku. 
Cestou narazíte také na vtipný pomníček 
s textem „Na tomto místě se 4. 1, 8. 5., 31. 5. 
ani nikdy jindy nekonala žádná bitva o Líš-
nici“. Za Líšnicí asi po kilometru chůze “

se budeme držet vlevo naučné stezky, až 
dojdeme ke Spálenému mlýnu, od 90. 
let přebudovanému na penzion s re-
staurací. Tady můžete u dobrého jídla 
přemýšlet o pověsti, že mlýn býval útoči-
štěm a modlitebnou Českých bratří. Dál 
pokračujeme rovně asi 2,5 km lesem ko-
lem divokých tábořišť do vlakové zastávky 
Klínec. Cesta je neznačená, musíme se 
držet podél trati. Z lesního nádražíčka 
se vrátíme vlakem (15.50, 17.20, 18.20) 
na pražské hlavní nádraží.

upravila Renata Zajícová, foto archiv

Při oficiální návštěvě vietnamského prezidenta na-
vštívila první dáma Mai Thi Hanh Botanickou za-
hradu Praha. Ve středu 13. 5. 2015 v tropickém skle-
níku zasadila rostlinu Arisaema claviforme. Jedná
se o nový druh, který ve vietnamské přírodní rezer-
vaci Hon Ba objevil v roce 2011 česko–vietnamský 
tým, kterého se zúčastnili pracovníci Botanické za-
hrady Praha a Institutu tropické biologie v Hočimi-
nově městě. V rámci několikaletého výzkumu došlo 
i k objevu nové orchideje Vanilla atropogon.
„Vanilla atropogon, kterou jsme v rámci expedice 
Hon Ba objevili, je liánovitou orchidejí, která do-
růstá asi pěti metrů. Proplétali jsme se houština-
mi a objevili jsme tuto nenápadnou rostlinu, která 
schovává květy v hustém porostu na břehu řeky. 
Jelikož má pysk porostlý chomáčem nápadných
tmavých chlupů, dostala po nich i své jméno. Po-
gon znamená plnovous, atros je tmavý.“ vysvětluje
Romana Rybková, kurátorka tropických rostlin BZ.

Lucie Herberová, PR referentka BZ, redakčně zkráceno

HUDEBNÍ TOULKY
koncerty pod širým nebem
vždy v neděli
v ZOO – 13.00 hod.,
Trojský zámek – 15.00 hod.,
Botanická zahr. – 17.00 hod.
7. 6. Pražské dechové kvin-
teto (G. Bizet, A. Rejcha)
14. 6. Pražské saxofonové
kvarteto (G. Miller, 
F. Kmoch, G. Gerschwin)
21. 6. Trio Iuventa (J. Ibert, a
F. X. Dušek, W. A. Mozart)
28. 6. Antonín Rejcha kvin-
tet (J. Haydn, L. van Beetho-t
ven, D. Milhaud)

2. 6.–30. 8. Pět dní představí se mladí vý-í
tvarníci ze Střediska volného času Lužán-
ky v Brně skleník Fata Morgana (út–ne)
12.–14. 6. Trvalkové dny v severní části y
zahrady

13. 6.–12. 7. Pozor kaktus
Kaktusy a sukulenty v retro stylu
13. 6. Muzejní noc skleník Fata Morga-
na a vinice sv. Kláry od 19 do 1 hodiny
ranní, poslední vstup 00:30 hod. 
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