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Tomáš BryknarTomáš Bryknar

Milí trojští sousedé, 
na začátku června jsem měl milou 
příležitost se s některými z vás setkat 
na tradiční zahradní slavnosti Trojská 
buchta. Doufal jsem, že vás přivítám 
v nově zrekonstruované veřejné zahra-
dě u mateřské školy. Stavební a doda-
vatelské komplikace celé rekonstruk-
ce způsobily posun slavnostního ote-
vření nové zahrady až na prázdninové 
měsíce. Přesto si troufám tvrdit, že se 
letošní Trojská buchta moc vydařila, 
zejména díky milému vystoupení dětí 
z mateřské a základní školy v Troji, 
k pohodě přispělo také krásné počasí 
a v neposlední řadě samozřejmě i vý-
tečné dobroty z trojských kuchyní.

V Podhoří jsme za účasti mnoha 
podhořských i trojských obyvatel slav-
nostně otevřeli obnovený ovocný sad. 
Realizaci obnovy tohoto sadu měla 
na starosti těsně před jejím odchodem 
na mateřskou dovolenou paní Ing. Da-
niela Budská, které patří tímto můj 
veliký dík. Na úřadě naší městské části 
ji nyní na pozici referentky životního 
prostředí vystřídala Ing. Jana Ceplová.

V obchůdku Na Kovárně nechal ná-
jemce pan Beňo na naši žádost nain-
stalovat novou klimatizační jednotku 
a já doufám, že se tak v letních měsí-
cích zlepší komfort nakupování.

Byla zahájena třetí a čtvrtá etapa 
rekonstrukce Domu spokojeného stá-
ří Quido Schwanka (úprava jižního 
a severního dvora a vydláždění vjezdu 
do DSS a DIP). Buďte, prosím, shoví-
vaví ke ztíženému vstupu do obou na-
šich objektů a také Trojského sklepa. 
Provizorní přístup je viditelně ozna-
čen a vede přes cestu pana Knittela 
z pravé strany zahrady DSS.

S přicházejícím létem bych vás rád 
pozval jednak do „otevřené kanceláře 
starosty“ na úřadě MČ Praha-Troja, 
ve které vás budu očekávat buďto já 
a nebo pan místostarosta Ing, arch. 
Tomáš Drdácký každý čtvrtek v čer-
venci i srpnu od 17 do 19 hodin, dále 
se pak s vámi moc rád setkám v úterý 
21. 7. 2015 od 19 hodin v Koloniá-
lu (Na růžku) v Podhoří a ve čtvrtek 
23. 7. 2015 od 19 hodin v restaura-
ci Kemp Sokol Troja. Po oba večery 
budu připraven odpovídat na vaše 
dotazy, přijímat podněty a kritiku mé 
práce, práce zastupitelstva i práce úřa-
du městské části. 

Přeji všem krásné léto, vašim dě-
tem prázdniny snů a vám klidné chvíle 

d či k d l ý hodpočinku na dovolených.dovolených.

LETNÍ SLAVNOST
Počasí nám moc nepřálo, ale i tak se nás na Letní 
slavnosti sešlo kolem 40. A tomu jsme moc rádi.
Užili jsem si krásné divadlo o holčičce se zelenou
krví (to je taková, které se nebojí hadů, ani 
brouků a nejraději se toulá v lese) od souboru
Karrosa. Prozkoumali Vodnické hrátky, které byly 
přichystané na louce. A pochutnali si na vynikají-
cím občerstvení, které připravily maminky, tatínci,
babičky, dědečkové i děti z Ekoškolky Rozárky a Tří 
údolí. A když se začal krájet dort k 2. narozeninám
Rozárky a 10. narozeninám Ekocentra Podhoubí,
zazněly první tóny úžasné muziky v podání Jiřího
Hokeše a Hany Říhové. Za rok se na Vás těšíme zas
vaše Rozárka.

OLYMPIJSKÝ
DEN 24. 6. 2015
OLYMPIC DAY

OSLAVY OBNOVENÍ PŘÍVOZU

Jízda jako v Benátkách, a k tomu jste se mohli u odborníků naučit jak vázat lodní smyčku.
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BIBLIOBUS V TROJI
Bibliobus Městské knihovny zaparkuje na 
obvyklém místě v ulici Sádky opět 3. září. 
A dál pak, jako obvykle – každý sudý týden 
ve čtvrtek od 14 do 18 hodin.

Prázdniny jsou už za rohem 
a mnoho z nás se již chystá 
na dovolenou nebo si připra-
vuje plány, kam vyrazit.

Napadlo vás někdy, že stej-
ně, jako se potřebujete na do-
volené pročistit vy, prospěje to 
čas od času i vašemu šatníku? 
n Než někam vyrazíte, zkuste 
ho prohlédnout. Oblečení, 
které již nebudete nosit nebo 
ho nepotřebujete, pošlete 
dál, ať se také ještě někam 
podívá, než jeho život úplně 
skončí. n Jednou z možností, 

jak efektivně naložit s vyřazeným obleče-
ním, je vhodit ho do sběrného kontejneru 
na textil. U nás ho najdete například v uli-
ci Na Kazance nebo Mazurská.  n Tím, že 
oblečení vložíte do kontejneru na textil, 
zabráníte jeho konci na skládce, kde by se 
jen obtížně rozkládalo. Navíc by při jeho 
rozkladu vznikal metan, amoniak a sklení-
kové plyny. n Kromě této ekologické strán-
ky zároveň podpoříte několik neziskových 
organizací. n Společnost POTEX, která 
kontejnery provozuje, spolupracuje s orga-
nizacemi Naděje, CSSP, Společnou cestou 
a Progressive. Tam pak putuje vytříděné 
oblečení pro potřebné. n Oblečení, které 
se pro neziskové organizace nehodí (např. 
z důvodu jiné sezónnosti, nebo je příliš 
poškozené či špinavé) ani tak nepřijde 
na zmar. Potex má další partnery, kteří toto 
oblečení dokáží zpracovat. Může se tak 
dostat třeba do zemí třetího světa nebo se 
zpracuje na spoustu dalších výrobků, jako 
jsou čistící hadry, výplně do autosedaček, 
podklady pro koberce, izolace, papír nebo 
také bankovky. Nic tak neskončí na sklád-
ce a je dále efektivně využito. n Finančně 
pak ještě Potex pomáhá např. Klokánku 
Chabařovická, Pomocným tlapkám a Pro-
-Contactu.

Váš nejbližší sběrný kontejner nebo dal-
ší informace si můžete vyhledat na www.
recyklujemetextil.cz

POŠLETE SVÉ OBLEČENÍ NA DOVOLENOU

BIBLIOBUDKA
Možná jste jí už viděli – vypa-
dá jako budka telefonní, ale 
uvnitř má místo telefonu po-
lice s knihami. Ty si můžete 
odnést s sebou anebo naopak, 
nějaké knížky sem můžete do-
plnit. Tahle budka stojí napro-
ti vchodu do zámku v Rozto-
kách u Prahy.

STŘÍDÁNÍ NA RADNICI
Milí občané městské části Praha-Troja, dovolte, 
abych se vám představila. Jmenuji se Jana Ceplo-
vá a budu v následujících letech zastupovat paní 
Budskou, která odešla na mateřskou dovolenou.

Na České zemědělské univerzitě jsem vystudova-
la ochranu přírody a přímo po ukončení studia 
jsem získala možnost své čerstvě nabyté znalosti 
uplatnit v praxi právě ve vaší městské části. Přes-
tože nejsem z Prahy, často jsem zde různá místa 
o prázdninách navštěvovala a Troja pro mě byla 
především symbolem zoologické a botanické za-
hrady. Jakmile jsem se zde však začala více vyskyto-
vat, začala jsem objevovat další krásy této městské 
části a díky kulturním akcím i vás, milé obyvatele. 

Budu se snažit svým nasazením přispívat i do 
budoucna ke zkrášlování této městské části. Přes-
to vás v počátcích své práce prosím o shovívavý 
přístup, než se plně zaučím. Věřím, že spolu bu-
deme vycházet vstřícně a s úsměvem.

S přátelským pozdravem Ing. Jana Ceplová,
referent životního prostředí

syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, moři-
dla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky 
minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyse-
liny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický ma-
teriál (znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, 
tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, 
pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

n  V Podhoří (točna autobusů)
18.10–18.30 h

n  křižovatka Trojská – Pod Havránkou
18.40–19.00 h

Příští svoz opět ve středu: 7. 10. 2015

Prosím sledujte průběžně termíny přistave-
ní kontejnerů v časopise TROJA nebo na 
stránkách www.mctroja.cz.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
8. 7.

PADU
7.

Druhého července uplyne osmdesát pět 
let od narození milovníka přírody a nadše-
ného sportovního komentátora Oty Pavla 
(vlastním jménem Otto Popper). Vedle 
sportovních témat (např. román Dukla 
mezi mrakodrapy) se proslavil zejména au-
tobiograficky laděnými romány – Jak jsem 
potkal ryby a y Smrt krásných srnců. Jestli je 
neznáte, můžete si je o prázdninách pře-
číst.
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V PODHOŘÍ
p j y

ská. Kromě úvodního slova pana starosty Ing. Tomáše Bryknara 
k ní přispělo i kryté posezení s občerstvením. V obnovené části 
bývalého sadu tak v těsné blízkosti oblíbené cyklostezky vznikla 
odpočinková zóna (i s funkční houpačkou).

4

TŘEŠNĚ
V PODHOŘÍ
Atmosféra slavnostního předání sadu veřejnosti byla soused-

Sladké pečené
1. Ekoškolka Rozárka
2. Pavla Šeborová 3. Petra Horáková

Sladké nepečené
1. Adéla Tůmová 2. Barbora Staňková
3. Blažena Heřmánková

Kynutá buchta klasik 
1. Helena Klíčová 2. Jana Tůmová
3. Vlasta Gaydiczová

Slané pečené
1. Hana Šmausová 2. Marie Plachá
3. Marie Brožová

Slané nepečené
1. Trojské gymnázium 2. Věra Chlupová

Vína domácí výroby
1. Tomáš Seidl 2. Jan Šikl

Destiláty a likéry 
1. Jan Matela 2. Jindra Blažková

Umělecký dojem:
Pavla Šeborová
Nejvyšší počet bodů od poroty a zároveň 

Vítěz ankety veřejnosti:
Adéla Tůmová

VÝSLEDKY SOUTĚŽEV

Pa
N

V
A

Vítězný recept Adély Tůmové:

SMETANOVÉ POKUŠENÍ
3 balíčky vanilkového cukru, 1 bal. Koka 

sušenek, 2 kelímky kysané smetany, 28 ks 

cukrářských piškotů, 2 lžíce kakaa, 2 ke-

límky smetany ke šlehání

1. Uvaříme silnou kávu a necháme vy-

chladnout. Vyšleháme si dotuha smeta-

nu ke šlehání. V sáčku rozmačkáme na-

hrubo Koka sušenky. 2. Příprava kré-

mu: přidáme pomalu vyšlehanou sme-

tanu do kysané smetany promíchané 

s vanilkovým cukrem. 3. Dno dortové 

formy vyložíme cukrářskými piškoty, 

které pokapeme vychladlou kávou. Po-

čet se může lišit podle velikosti formy. 

Na piškoty dáme vrstvu krému – polo-

vinu dávky. Krém posypeme polovinou 

drcených sušenek. Postup opakujeme 

– vyložíme vrstvou piškotů, pokapeme 

kávou, přidáme zbylý krém a posype-

me sušenkami. 4. Vyšleháme dotuha 

druhou smetanu, kterou naneseme 

na vrstvu sušenek. 5. Nakonec posy-

peme dort kakaem. 6. Smetanové po-

kušení necháme uležet a vychladnout 

nejlépe do druhého dne. Podáváme 

s dobrou kávou.

stou rychle. Ty z obecníhoTřešně ros
náte možná už napřesrok.sadu ochutn
m pak ovoce načešete víc.Další roky si tam

Nový ovocný sad vznikl 
v místě předchozí 
zahrádkářské kolonie.
V budoucnu, jak se
uvádí na info tabuli,
bude sad doplněn
o dětské herní prvky 
atp. Již nyní se těší 
velkému zájmu veřej-
nosti jak místní, tak 
přespolní. Budoucnost 
ukáže, že investice
nebyla marná.

ŽIVOT V TROJI

PEKAŘSKÁ SOUTĚŽ P
LETOS L VE ZNAMENÍ 
MLADÝCH PEKAŘEK
Tradiční trojská buchta proběhla v přá-Tr
elském posezení u vína, kávy a limči. te
ylo to setkání od nejmenších po střední By
starší generaci. Krásný taneční a hu-a 

ební program zajistila naše mateřská de
základní škola. V soutěži bylo velké a 

množství cukrářských a pekařských uká-m
ek, vín a destilátů. Radostné je, že v ně-ze
terých kategoriích zvítězily velmi mladé kt
tudentky. Organizace a program celého st
dpoledne byl bez chyby.od Josef Frank

Ř Á OUTĚŽ

2 0
1
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TROJSKÉ PLÁNY

PARK
POD SALABKOU
VE VÝSTAVBĚ

Pozemek, který leží v severovýchod-
ním kvadrantu křižovatky, byl původ-
ně součástí rokle s potůčkem, mířícím 
od Pazderek k Vltavě. Potůček se vléval 
do řeky u západní zdi trojského zámku 
a vymezoval spolu s haltýřským potokem 
plochu říční nivy, na které vznikl trojský 
letohrádek. Pozůstatkem rokle je i úval, 
kterým stoupá stezka Quido Schwanka 
od viničního sloupu. Rokle byla příčně 
přehrazena ulicí Pod Hrachovkou, a tak 

z Troje do Podhoří a z Podhoří do Boh-
nic, linek č. 112 a 186. Svažitost pozem-
ku je využita k jeho rozčlenění v příč-
ném směru pomocí nižších kamenných 
sedacích zídek. Vzniknou tak jednotlivé 
„terasy“, z nichž některé jsou zpevněné, 
jiné travnaté nebo souvisle vyplněné kvě-
tinovými záhony. Kompozičně i funkčně 
bude prostor doplněn o vzrostlé soli-
térní stromy druhově typické pro míst-
ní lokalitu. Snahou je využití pro Troju 
charakteristických prvků – kamenných 
zídek jako reminiscence terasování vi-
ničních svahů, velkých kvetoucích kvě-
tinových záhonů s odkazem na botanic-
kou zahradu a květenu trojských stepí, 
solitérních stromů výhradně domácích 
a ov ocných. V jižní části parčíku, u ulice 
Pod Hrachovkou, je navržena větší zpev-
něná plocha s dostatečným množstvím 
vhodného mobiliáře, sloužící především 
jako zázemí u zastávek MHD. Měl by být 
zachován jeho prostorný a otevřený cha-
rakter s výhledy k jihu přes Zoo, a Krá-

lovskou oboru na Pražský hrad. Tomu je 
podřízen i návrh zeleně, kde jsou využita 
barevná řešení parteru a pouze solitérní 
stromy.

Stavba bude koordinována se stavbou 
OMI MHMP č. 41314 – Rekonstrukce 
komunikace Pod Hrachovkou, kterou 
projektuje atelier AND, který také poskytl 
pro koordinaci potřebné podklady a kte-
rý také pro NQS vypracoval zadávací do-
kumentaci parčíku spolu s atelierem A05, 
který je autorem původního návrhu.

se před občas nadrženou vodou v rokli 
musel sousední dům č.p. 205 se zahra-
dou chránit poměrně vysokou zdí. Při vý-
stavbě Severního města byla rokle využita 
k vedení hlavního kanalizačního řadu 
a po zasypání zcela zanikla. Místo bylo 
využito i další kanalizační štolou ve velké 
hloubce a je tak vzhledem k podzemním 
technickým dílům nezastavitelné. Plocha 
byla neupravená, a tak byla dlouho využí-
vána jako mezideponie a zařízení staveni-
ště různými stavbami v okolí. 

Městská část Praha-Troja dlouho usilo-
vala o svěření pozemku do vlastní správy, 
neboť jen tak byla naděje na úpravu plo-
chy do použitelné podoby. Podařilo se 
to až po mnoha letech, neboť úředníci 
magistrátu měli dlouho pocit, že se jed-
ná o zastavitelný pozemek a ten nechtěli 
pustit ze své moci. Nyní, po získání gran-
tu, si pozemek pro realizaci parku a pro 
následných pět let tzv. „trvalé udržitel-
nosti“ pronajala NQS.

Osu nově řešeného parku bude tvo-
řit pěší cesta v severojižním směru, kte-
rá vede k Botanické zahradě ke vstupu 
do skleníku Fata Morgana a navazuje 
na pěší zkratku od jihu od ulice Trojská, 
na stezku Q. Schwanka. Dále je tu poblíž 
severní vstup do Zoo a vstup do teniso-
vého areálu s halou i otevřenými kurty. 
Důležitým body pro řešení jsou i zastáv-
ky dvou linek autobusů MHD směrem 

Nadace projekty objednala a zorga-
nizovala výběrové řízení na dodavatele 
stavby, do kterého se přihlásily tři firmy.

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁ-
BOR s.r.o., GREEN PROJECT s.r.o. a GA-
BRIEL s.r.o.

Jediným kriteriem výběru smí být 
u těchto grantů cena, na základě toho 
byla vybrána firma ZAHRADNÍ ARCHI-
TEKTURA TÁBOR s.r.o s cenovou na-
bídkou cca 2,5 mil. Kč. Stavba má být do-
končena do 30. 8. 2015 a pokud budou 
splněna všechna kriteria grantu, budou 
náklady ve výši 90% nadaci proplaceny. 
Prozatím nese od počátku všechny nákla-
dy sama, výstavbu také organizuje.

Ing. arch. Václav Valtr,
předseda správní rady NQS.

EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOSTKK

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

U křižovatky ulic Pod Hrachovkou 
a K Bohnicím se začíná stavět nový par-
čík. Vzniká z grantu, o který požádala 
Nadace Quido Schwanka – Troja, měs-
to v zeleni (NQS), a který na druhý po-
kus získala na podzim roku 2014 z pro-
gramu OPPK, vypsaného magistrátem 
hl. m. Prahy.



NĚCO ZAJÍMAVÉHO ZE ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY A GYMNÁZIA (EDISONI V TROJI)
V týdnu od 15. 6. 2015 měli naši žáci a studenti gymnázia úžasnou příleži-
tost k ověření svých znalostí v angličtině.

V rámci projektu EDISON, který nabízí školám mezinárodní studentská 
organizace AIESEC,  přijeli na naše školy vysokoškoláci z různých koutů 
světa hovořící anglicky a celý týden představovali svoji vlast, své tradice 
a zájmy našim dětem. Prostřednictvím krásných prezentací a mnoha her 
si dokázali naklonit naše děti a rozmluvit je tak, že na konci týdne nikdo 
neměl žádné zábrany komunikovat. 

Vlastní náplň projektu začala v pondělí, kdy jsme v aule Trojského gym-
názia společně slavnostně přivítali skupinu osmi Edisonů z USA, Jordán-
ska, Pakistánu, Číny, Indie, Indonesie, Gruzie a Singapuru. Přízeň celé akci 
vyjádřil ve svém uvítacím projevu i místostarosta městské části Ing. arch. 
Tomáš Drdácký. Trojští studenti a žáci krátce představili své třídy a poté 
provedli stážisty po škole.

Program probíhal denně ve dvou devadesáti minutových blocích. Ka-
ždý blok obsahovat prezentaci o zemi stážisty doplněnou řadou herních 
aktivit. Na oplátku naše děti mluvily o sobě, svých rodinách a zájmech. Ne-
vynechaly ani českou kulturu a nabídly stážistům řadu zajímavostí o České 
republice.

Ve středu a ve čtvrtek jsme strávili odpoledne sportováním v tělocvičně 
a malým barbecue na školní zahradě.

Celotýdenní program jsme ukončili opět v aule gymnázia tzv. GLOBAL 
VILLAGE spočívající v tom, že si naši stážisté připravili stánky s různými 

suvenýry, barevnými publikacemi,
radičními pokrmy, prostě vystavili
še, co si přivezli z domova. 

Na oplátku jsme se my při společ-
né procházce pochlubili naší krás-
nou Trojou se vším, co k ní patří
a udělali tak hezkou tečku za celým
ýdnem.

Závěrem bych ráda jménem zá-
kladní školy a rovněž i Trojského
gymnázia poděkovala naší městské 
části za podporu a udělení grantu
na tuto akci. Zase jsme si to užili!

Kateřin
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKUZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

o užili!
na Tůmová



Mateřská škola
NAD KAZANKOU
přijme do svého kolektivu
spolehlivou paní nebo 
spolehlivého pána

NA ODPOLEDNÍ ÚKLID
Nástup – srpen 2015
Bližší informace u ředitelky
školy: Bc. Vladimíra Barešová,
tel. 737 252 655
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NAJDI 15 ROZDÍLŮ ANEB TIP NA VÝLET

NA PRÁZDNINY

Blíží se konec školního roku 2014 –2015.
Roku, který přinesl do mateřské školy 
řadu změn a novinek. Hodnocení přene-
chávám na vás – milé děti, vážení rodiče 
a vy všichni, kteří jste se na jeho tvorbě 
a průběhu podíleli. 

Ráda bych poděkovala za spolupráci 
a podporu zřizovateli, kterým je MČ Pra-
ha-Troja a všem rodičům, kteří se aktiv-
ně zapojovali a zajímali se o dění v MŠ. 
Dětem, které odchází do ZŠ, přejeme 
radostný a úsměvem doprovázený vstup 
do dalšího života. Rodičům těchto dětí 
přejeme radost z jejich prvňáčků.

A na „naše“ nové školáčky se budeme
těšit 1. 9. 2015. Mé osobní poděkování 
za milé přijetí a pomoc po celý školní rok 
patří všem mým kolegům i vám všem.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY! 

Vladimíra Barešová,
Mateřská škola Nad Kazankou

Konopiště

Benešov

  zastávky ekovláčku
Benešov – Konopiště – a zpět

EKOJÍZDU SI UŽIJÍ I ‚DOSPĚLÁCI‘
Milí čtenáři – výlet do příměstského regionu nemusí být nutně nuda. Benešovsko 
nabízí zábavu a odpočinek „napříč generacemi“. Třeba takový zámek Konopiště… 
vezmeme to ale hezky po pořádku:

Ať už pojedete do Benešova vozem, autobusem nebo vlakem, dál pak zvolte jízdu 
ekovláčkem. Okružní jízda vás proveze nejen kolem městských pamětihodností, ale 
dostanete se až do zámeckého parku, odkud vás od arcivévodských komnat, růžové 
zahrady, Muzea sv. Jiří, medvědího výběhu atd. dělí jen něco málo kroků. Muzeum 
motocyklů Jawa se nachází v podhradí. Jízdu lze na libovolně vybrané zastávce pře-
rušit, a dál pokračovat dalším spojem (celodenní jízdenka 20 Kč, děti do šesti let 
a držitelé průkazu ZTP a ZTP-P zdarma).

Nedaleko Benešova se rozprostírá Golf Resort Konopiště – devíti jamkové hřiště: 
Golf Konopiště a.s., Tvoršovice 27. Benešovský golfový klub (BENGK) si klade za cíl 
zpřístupnit hru začátečníkům a široké veřejnosti.

Na letišti v Bystřici u Benešova nabízí kromě pilotních kurzů i vyhlídkové lety (Ko-
nopiště, Slapy, Hluboká, atd.). Z restaurace na letišti vedle přistávací a rozjezdové 
dráhy je možné sledovat letový provoz.

A zpátky do Benešova – po projížďce ekovláčkem (anebo ještě před ní) by jste 
mohli navštívit v kraji ojedinělou instituci – Muzeum umění a designu v někdejší 
secesní bance na Malém náměstí, se stálou expozicí českého umění XX. století (fo-
tografie, grafické listy, grafický design a plastika). Výstava Posázaví v historické fotografii
potrvá do 30. srpna.

Do Benešova u Prahy můžete jet, kromě autobusů ze stanice metra C Roztyly, i ze stanice 
Praha hl. nádraží – předměstskou dráhou S9 – denně v půlhodinových intervalech: 4.37 
atd., do 11.07 a od 12.07 opět po třiceti minutách do 18.07 h n Zámek Konopiště – p
v červenci a srpnu: 10–12, 13–17 h, www.zamek-konopiste.cz, 
GPS: 48°46 58.675 N, 14°39 32.814 E nMuzeum motocy-
klů Jawa denně 10–17 h, www.eltsen/jawa/konopiste, GPS: e
49°46 58.814 N, 14°39 25.978 E NN n MMuzeum sv. Jiří v bý-
valé oranžerii (sbírka artefaktů 15.–20 sst. s motivem sv. Jiří) 
10–13, 13.30–18 h n Golf Konopiště aa.s.: www.gcko.cz n
Golfový klub BENGK (podmínky členství – www.bengk.
cz) n Letiště Benešov, Bystřice u Bennešova – www.f-
-air.cz, www.bemoair.cz n Muzeum ummění a designu 
otevřeno zpravidla út–pá 10–13, 14–117 h, so–ne 
10–12, 13–17 h, vstupné dobrovolné, www.mu-
zeum-umeni-benesov.cz n změna ceny aa jízd-
ního řádu ekovláčku vyhrazena, www.eko-
vlacekbenesov.cz
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ICF CANOE SLALOM WORLD CUP ’15
Po divácky i medailově úspěšném loňském Světovém pohá-
ru a Mistrovství světa 2013 v Praze se i letos ve dnech 19.–21. 
června 2015 do Troje opět vrátila série závodů Světového 
poháru. Potěšitelné je, že se na trojský slalomový kanál nau-
čili chodit diváci a i letos se jich sešlo požehnaně a byli také 
pořádně slyšet. Mezi VIP vedle primátorky Krnáčové a mi-
nistra Stropnického nechyběl ani starosta MČ Praha-Troja 
Tomáš Bryknar. Že čeští vodní slalomáři na domácím kanále 
jezdit umí, dokázali v sobotu i v neděli. Po sobotních třech 
zlatech a bronzu z individuálních kategorií přidali v neděli 
medaile také čeští deblkanoisté a kajakářky. Formu českého 
týmu dovršily další dvě medaile z týmového závodu.

Text a foto bok

1 Starosta MČ Troja Tomáš Bryknar. 2 Karlovský, Jáně, stříbrná medaile v zá-
vodě deblkanoí. 3 Kudějová, bronzová medaile kajak ženy.

Inzerce

V tomto sloupku přinášíme rozhovory s trojskými podnikateli, nahlí-
žíme do zákulisí a ptáme se na motivace k jejich profesi.

DNES SE PTÁM SE PTÁM TRUHLÁŘE
ONDŘEJE SOUKUPA
Proč sis vybral truhlařinu 
a proč podnikáš v Troji? 
Vždy jsem byl manuálně zruč-
ný, tak jsem se rozhodl pro 
umělecké truhlářství. Kromě 
běžných truhlářských tech-
nik jsem se naučil i historické 
techniky práce a jsem schop-
ný vedle klasické truhlařiny 
jako jsou kuchyňské linky, 
atypický nábytek nebo obkla-
dy schodů a různé venkovní 
stavby provádět i restaurování 
starého nábytku a jeho repli-
ky. Čalounické práce objedná-
vám v čalounické dílně souse-
da pana Lipky (Trojská 147). 
Truhlařina mě baví i proto, 
že výsledek práce člověk vidí 
hned, a ví, že po něm něco 
hmatatelného zůstane. Dílnu 
jsem si udělal v prostorách ro-
dinného domu v Troji a půso-
bím zde už 17 let. 

Jaká je situace na trhu 
truhlářských prací? 

pZ mého pohledu úroveň kva-

lity dnešního nábytku snižují 
hypermarkety s nábytkem, 
kde je mnoho sice levného, 
ale často nekvalitního, maso-
vě vyráběného nábytku z la-
ciných materiálů. Hodně se 
také trápím s napravováním 
škod po domácích „opravách“ 
nábytku pomocí nesprávných 
lepidel a špatných postupů 
od epoxidu, přes chemopren 
až po hřebíky. Často některé 
kusy nábytku ani zcela za-
chránit nejde a přimlouval 
bych se, aby lidé „nakupovali 
u odborníků“. Tak, jako vo-
lají opraváře pračky a sami 
se nepouštějí do pokusných 
oprav, tak aby se stejně chova-
li ke svému nábytku.

Z jakých materiálů můžeš 
nábytek vyrobit? 
Zajímavý nábytek se dá vyro-
bit skoro z čehokoliv, dělal 
jsem nábytek i z palet. Záleží 
vždy na zadání a od toho se 
p j ppak odvíjí cena a použité ma-

teriály. Od masivního dřeva, 
konstrukčních desek jako je
překližka, dřevotříska, MDF, 
laťovka, až po lamino. Důle-
žité je funkční konstrukční 
řešení. Truhlář musí kromě 
designu a povrchu navrhnout 
také potřebné tloušťky a pev-

nost konstrukce. Takový náby-
tek pak vydrží po generace. 

Jak vznikají návrhy zakáz-
kového nábytku? 

kázek se často řeší U nových zak
žadavky zákazníka specifické pož
jednotlivých kusů na provedení j

bytu, jako mohou nábytku do b
toly, postele, po-být jídelní st
atypický nábytek případě jiný

ak i do kanceláře a vybavení, ta
iv jinam. Vždy je nebo kamkol
t se zákazníkem třeba probra
jeho požadavky do detailu
funkce výrobku, na vzhled a 

hy, třeba i několi-vytvořit návrh
zvážit, jaké použít ka variant, a z
hledem na cenu materiály s o
Při návrhu nábyt-a provedení. P

ěrově omezeného ku do rozmě
bo při požadavku prostoru neb
povrch a styl nábyt-na jednotný p
omě, je zakázkový ku v celém do
ým řešením.nábytek jediný
Ondřejem SoukupemS O
alrozmlouva Karel@Nemecek.cz

Nad Kazankou 16,
Troja
Tel: 732 876 707

NÁBYTKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ SOUKUP 

Otevřeno:
LÍ – PÁTEKPONDĚL
d8 –16 hod

1 2

3
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Soutěžní workshop skončil. Z pěti vyzvaných ateliérů 12. červ-
na vybrala porota v čele s respektovaným krajinářským ar-
chitektem Tillem Rehwaldtem tým architekta Petra Pelčáka 
a krajinářské architektky Evy Wagnerové. Součástí týmu byli 
také specialista na vodní hospodářství Miloslav Šindlar a do-
pravní expert Václav Malina z Atelieru DUA.

ky a takto „zneviditelněný“ se zapojí do krajinného rámce.
V jeho kavernách bude hnízdit říční ptactvo a hmyz. Tato
přibližně čtyři metry vysoká tmavá masivní stěna pokrytá 
rostlinami má svoji analogii v temných skalách levého vltav-
ského břehu tvořících pozadí ostrova. V jeho přírodním
reliéfu tak bude umístěn geometricky přesný objekt – dílo
člověka, avšak měřítkem odpovídající měřítku krajiny…
Věříme, že i za krajně nevýhodných podmínek a v kritické
situaci můžeme území dát charakter a vytvořit na rozhraní
města a krajiny místo vstřícné přírodě i člověku.

Komise pro celkové řešení koncepce Císařského ostrova 
pověřila 22.června svou pracovní skupinu přípravou pod-
kladu zadání k detailnímu dopracování. Projekt by měl být 
zpřesněn a aktualizován dle připomínek poroty. Vítězný ná-
vrh obsahuje řadu dalších námětů na řešení širšího okolí,

které bude nutné dále prověřit a projednat, za účasti měst-
ských částí i dalších zainteresovaných v území.

Všechny soutěžní návrhy představíme v průběhu léta 
na výstavě v Domě spokojeného stáří. Návrhy jsou ke stažení
na http://www.iprpraha.cz/cisarskyostrov

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

Návrh č. 2, členové vítězného týmu:
prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Pelčák a Partner Architekti
Ing. Eva Wagnerová, krajinářská architektura, 
Ing. Václav Malina, dopravní stavby, Atelier DUA, s.r.o., 
Ing. Miloslav Šindlar, stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, Šindlar s.r.o.

BUDOUCNOST CÍSAŘSKÉHO OSTROVA

Z POPISU NÁVRHU 
Před půl stoletím bylo uskutečněno rozhodnutí proměnit 
Císařský ostrov v industriální území.

Nezvratnost tohoto aktu byla nedávno stvrzena rozšíře-
ním čistírny odpadních vod na tři čtvrtiny ostrova. Zničen 
tak nebyl jen jeho krajinný a místotvorný potenciál, nevratně 
poškozena tím byla celá Trojská kotlina, údolní niva Vltavy 
i samotná řeka… Cílem našeho návrhu je rozsah těchto škod 
eliminovat a vytvořit užitně i esteticky platné místo v říčním 
údolí na okraji města. Protože nová vodní linka „ucpává“ 
řeku i ostrov, bude její objem minimalizován.

Břehy ostrova tak budou uvolněny pro přírodu, zejména 
pro ponechání vzrostlých stromů a pro rozliv řeky. A též pro 
člověka. Císařský ostrov je dlouho místem jezdeckého spor-
tu i relaxace. Hipostezky vytvoří vyjížďkový okruh po celém 
jeho obvodě. Ten bude předělen novým korytem řeky. Tak-
to rozdělenou plochou se přiblíží historické velikosti praž-
ských ostrovů. Řeka (s rozšířeným, revitalizovaným hlavním 
korytem a přírodě blízkým charakterem) získá prostor pro 
vedení vysoké vody a ryby pro migraci proti proudu. Vznik-
ne též atraktivní prostředí pro návštěvníky: přístupná mean-
drující vodní hladina.

Obsypy stavby nové čističky nebudou provedeny, čímž se 
zmírní znetvoření terénu ostrova a ponechá přírodní charak-
ter břehů. Rovněž tak zůstane zachována stávající pobřežní 
vegetace stromů, jejichž vzrostlé koruny budou od počátku 
krýt industriální stavbu. Její stěny budou provedeny z tmavě 
probarveného betonu, který bude porostlý mechy a lišejní-



10

189 ČERVENEC 2015

JAK SE VÁM SPORTUJE TROJSKÝ KALENDÁŘ

ŽIVOT U KANÁLU
Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZRIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

S ilustracemi akademického 
malíře doc. Jana Černého se 
děti a mladí čtenáři setkávají 
již od padesátých let 20. stole-
tí v Čechách i na Slovensku. 
V jeho bibliografii nalezneme 
víc jak stovku titulú a mnohé 
knížky s jeho ilustracemi byly 
vydány v zahraničí. Kromě 
ilustrátorské činnosti působil 
dvacet let jako pedagog na 
Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v Praze. S výběrem 
ilustrací a kreseb Jana Černé-
ho se můžete potěšit v Galerii 
u lávky v Troji od 2. červen-
ce do 30. 8. 2015 v pátek: 
13–17 h, v sobotu a neděli 
10–18 h, Povltavská 42/21.

JAN ČERNÝ 
ILUSTRACE 
A KRESBY

 podrobnosti v srpnovém čísle

JARNÍ SEZONA
NEJMLADŠÍCH TÝMŮ
V jarní části baseballové sezony se naše nejmladší
kategorie U7 zúčastňuje nejen pražské soutěže, ale 
i interligy. V sobotu 30. 5. se v Krči konal turnaj in-
terligy U7, naši nejmladší hráči a hráčky v boji o po-
řadí ve skupině prohráli jen s Eagles Praha a v boji
o medaile podlehli Tempu Praha a získali čtvrté
místo z devíti účastníků turnaje. n Mladší žáci U9

růbežném třetímhrají pražskou soutež a drží se na pr
vytvořili tým U10 místě. Spolu se staršími žáky jsme v
percup, kde jsmea odjeli do Jablonce na Stříbrný sup
na postup do Pra-skončili na sedmém místě, to však n

hy na Zlatý supercup nestačilo. n ČBP U9 v Hlu-
iště neodehrálo,boké se pro déšť a nehratelné hři

allové dovednostia tak nekteří z nás obohatili baseba
o kulturní návštěvu zámku. n U11 – starší žáci, Tým U

hráči, se v praž-který tvoří zkušení i méně zkušení
oachpitchové in-ské soutěži drží na třetím místě. V c
cích, tak i v Lou-terlize vyhráli turnaj jak v Domažlic
U11 v Brně, tak nech. Ještě mají před sebou ČBP 

jim držme palce. n k vyznívá z názvu Na SabaTu, jak
(Softball a Baseball T e i softball. Našeroja) se hraje
žákyně hrají pražskou soutěž, kde jsou na druhém žák ě h jí ž k těž kd j
místě a Extraligu žákyň po celé republice. Na turna-
ji pořádaném na domácím hřišti se umístli na čtvr-
tém místě. Kadetkám se na jarním turnaji nepodaři-
lo umístění do Extraligy a tak hrají druhou ligu, kde
se jim daří po dvou turnajích udžet vedoucí místo. 
V pražské souteži jsou na prvním místě v tabulce.
Více na www.sabat.cz Mariana Hačecká

NEJBLIŽŠÍ AKCE:
24.–28. 8.  soustředění všech 

mládežnických týmů
28.–30. 8. turnaj Back2school U13
  5.–6. 9. Interliga U15
11.–13. 9.  MČR U11 Coachpitch 

U11

SHÁNÍ UKLÍZEČKU
NA OBDOBÍ: ČERVEN–ŘÍJEN.
PRACOVNÍ DOBA DOHODOU (i víkendy).
Informace na tel. 777 229 147 nebo 
mail: info@hgsport.cz.
 HG Sport, s. r. o.,

Vodácka 12, 170 00 Praha 7 

D
MEZINÁRODNÍ TURNAJ
Dveře, či spíše vrata

DD
 baseballového areálua

ve dnech 28.–30. srpna doširoka ote-DDvřeny pro všechny, kteří se budou chtít po-DD
dívat na zápasy nejlepších týmů mladších
kadetů. Nebo i pro rodiče, kteří hledají
pro své děti sport, který sice v Čechách
není vnímán jako tradiční, ale jehož popu-
larita a výkonnostní úroveň v posledních
letech prudce roste. ŠH

V ČERVNU 
NA VODĚ

Červnové zasedání Klubu troj-
ské historie proběhlo za pěk-
né účasti ve čtvrtek 25. června 
v klubovně Domu spokojené-
ho září. Protože to byl den, 
ve kterém se se v blízké Pod-
babě slavilo desáté výročí obno-
vení přívozů v Praze, přítomní ů
zavzpomínali na doby, kdy 
se na Vltavě míjely převozní 
pramice plné pasažérů zavě-
šené na řetězech, poháněné 
bystrým vltavským proudem. 
V paměti některých přítom-
ných zůstaly i rázovití převoz-
níci včetně jejich jmen. Příští 
schůzka KTH se uskuteční 16. 
července 2015 od 17 hodin
v klubovně Domu spokojené-
ho stáří. bok

Ceny do závodu hasičů na raftech prostřednictvím dárkových
košů od pana Beňa z Potravin Na kovárně věnovala také Měst-
ská část Praha-Troja.

Vernisáž
2. 7. v 17 h17 h
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TJ SOKOL INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP PRO ŘIDIČE

Až někdy pojedete po dálnici D1 a budete 
se chtít protáhnout, načasujte si svoji za-
stávku na tajemném a zároveň smutném 
místě zvané Devět křížů. Kdysi tu stával
motel, dnes je zde hotel Annahof. Přímo
u silnice na louce stojí devět dřevěných kří-
žů. Proč právě devět? Vychází to z pověsti 
z 16. století o vyvraždění účastníků svatby. 
Podle jedné verze se vypráví, že r. 1539 ces-
toval jakýsi kupec do Jihlavy. Když se mu 
udělalo cestou nevolno a padl k zemi, našel 
ho sedlák z nedaleké vsi, naložil ho na vůz 
a odvezl domů. Když se kupec uzdravil, za-
miloval se do sedlákovy dcery, která o něj 
pečovala. Než odjel domů dát do pořádku
své obchodní záležitosti, požádal ji o ruku. 
Za slib věrnosti jí dal velkou sumu peněz.
Později se o dívku zajímal jeden selský sy-
nek. Protože se obchodník nevracel, rozho-
dl se otec s dcerou již neček at a určili den 
svatby. A právě když vyšel svatební průvod 
z kostela, kupec se vrátil a rozhodl se po-
mstít. Společně s mladým myslivcem nej-
prve zastřelili nevěstu a ženicha, pak otce 
nevěsty, svatebního svědka a další tři ženy. 
Nakonec se kupec zbavil nepohodlného
společníka a sám spáchal sebevraždu.

Podle jiné verze vraždil původem chudý 
handlíř, který odjel vydělat peníze do světa 
a při návratu se v hospodě dozvěděl, že se 
chystá svatba jeho milé, najal si myslivce
a pak už je děj téměř shodný… Všichni prý 
byli pochováni na místě a bylo zde postave-
no devět křížů.

Místo je dostupné autem z dálnice D1, 
hned za exitem 168. Při cestě od Prahy je
tento exit za motorestem nazvaným Devět 
křížů, po sjezdu neodbočujte vlevo na Do-
mašov, ale vpravo přes dálnici směr na Při-
byslavice a Velkou Bíteš. Totéž platí pro 
cestu od Brna, jen sjezd je ještě před mo-
torestem a odbočovat budete vlevo. Těsně 
za sjezdem uvidíte u silnice stát uvedené 
dřevěné kříže.

Úprava textu a foto Renata Zajícová
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Seriál turnajů ve stolním tenise pokračoval o tropickém víkendu v neděli 7. 6. 
2015, což se také projevilo na účasti, která byla menší než obvykle.

Ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha bojovalo čtrnáct hráčů v jediné skupi-
ně na dva vítězné sety systémem každý s každým.

S jednou porážkou, ale s lepším vzájemným zápasem zvítězil mladý Miloš 
POZNÍČEK před druhým a zároveň nejlepším ze Sokola Troja DušanemK MAR-
TYKIEWIECZEM. Ještě tři prohry stačily Vladimíru PUKLICKÉMU k třetímu 
místu. Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

n Letošní cyklovýlet, který uspořádala v sobotu 6. 6. Jana Krejčová, se vydařil. 
Přálo počasí a všichni si již tradiční jízdu na Okoř užili. Moc děkujeme za per-
fektně připravenou akci. n S koncem školního roku přichází kromě prázdnin 
i přestávka sportování v trojském Sokole. Všechna cvičení v tělocvičně budou v čer-
venci a srpnu přerušena. n Cvičení dospělých začnou opět 1. 9., děti budou cvičit 
od 10. září.

Na podzim připravujeme též zajímavý program – nebude chybět n Drakiáda 
(říjen), n Strašidýlková cesta (6. 11.), n autobusový zájezd na Kuks (17. 10.).

Krásné léto plné sportovních úspěchů a zážitků přejí Cvičitelé TJ Sokol Troja

Z. Herzogová v akci… trojský šampion P. Urválek chvíle odpočinku M. Pozníček a P. Houf

13.–17. 7.

3.–7. 8.

17.–21. 8.

24.–28. 8.

PRÁZDNINY V RC SKŘÍTCI V TROJI
Ani o prázdninách „Skřítci“ nespí a moc rádi vás přivítají v prosto-
rách Rodinného centra v Troji. Na všechny aktivity se prosím při-
hlaste dopředu (nejméně dva dny před akcí). íí Program bude probíhat 
za účasti nejméně tří účastníků!!!
www.skritcipraha.cz, skritcivtroji@email.cz, 723 60 70 70 (tel.)PROGRAM

29. 6.–3. 7.Čt 2. 7.Č  15:00–17:00 Volná herna s pohádkovou chvilkou

Po 13. 7. 14:00–14:45 Cvičení s miminky
 15:00–16:45 Barvy, barvy, barvičky (hry s barvami) 
St 15. 7. 10:00–12:00 Volná herna

Po 3. 8. 10:00–12:00 Volná herna s pohybovou chvilkou
Čt 6. 8. 14:30–15:15 Cvičení s miminky
 15:30–17:00 Výtvarná dílnička

Út 18. 8. 15:00–17:00  Volná herna s výtvarnou chvilkou (od 2 let) 
Čt 20. 8. 14:30–15:15 Cvičení s miminky
 16:00–18:00 Skřítkovská cesta za pokladem (vstup 90 Kč)

Út 25. 8. 10:00–12:00 Volná herna s pohádkovou chvilkou
Čt 27. 8. 16:00–17:00 Tanečky a básničky (od 2 let)

7. 7.
Spalovač mrtvol (ČSSR)
J. Herz 1968, 99’ host
14. 7.
Tři muži na zabití (FR)
J. Deray 1980, b 93’
28. 7.
Maratonec (USA)
J. Schlesinger 1976, 125’

od 21 h
Vzhledem k trvalým negativním povětrnostním podmínkám 
v galerii u Trojského koně a proto, abychom dostáli závaz-
kům grantového řízení v letošním roce, oznamujeme, že 
jsme po dohodě přemístili promítání Trojského filmové léta 
2015 do prostoru Trojského sklepa k panu Janu Kavanovi. 
n Toto úterý jsme nazkoušeli a promítli první film Dívku 
v modrém a podmínky, i při slabém dešti pod pergolou byly 
bezvadné, majitel také zapojil propanbutanový ohřívač a při-
způsobil prostor k veřejné projekci.  Zdeněk Kovář, KC Meandr

odod 21 h
Změna místa



TISKOVÁ ZPRÁVA Orchidej z podčeledi Apostasioideae vykvetla. „Orchideje
máme tři roky a za tuto dobu jsou již čtyřikrát větší a jedna z nich se chlubí 
prvním kvetením. Květy jsou tři centimetry velké, mají sytě žlutou barvu
a zvenčí jsou pokryté dlouhými chlupy. Jedná se o opravdovou senzaci,
protože dosud selhaly všechny pokusy o převedení živých rostlin na evropský 
kontinent. Například v herbářích je najdete, ale živé jsou jen u nás,“ hovoří 
o mimořádném úspěchu ředitelka trojské botanické zahrady Věra Bidlová.

Lucie Herberová, PR referentka 28. května 2015  (kráceno)

BOTANICKÁ ZAHRADA PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

 do 12. 7. Pozor kaktus
Nová geografická expozi-

ce sukulentů flóry Afriky 
Ameriky i zimovzdorné dru-

hy severoamerické polopouště
do 30. 8. Pět dní výstava pískovcových 
soch mladých výtvarníků ze střediska vol-h
ného času Brno-Lužánky – skleník Fata 
Morgana denně, mimo pondělí, a 9–19 h

1.–31. 8. Kabelky a klobouky z přírod-
ních materiálů. Možná ani nevíte, z čeho 
je vyrobena kabelka a klobouk, které jste 
si přivezli z dovolené. Přijďte se sezná-
mit s materiály, které šikovně zpracova-
ly lidské ruce. Můžete nejen obdivovat 
vystavené kousky a něco se o doplňcích 
dozvědět, ale v rámci workshopů si zku-
síte z přírodních materiálů vytvořit váš 
unikát.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA PRO VÁS
www.zoopraha.cz Otevřeno denně v červenci 9–19 h

JÍDELNÍČEK ZVÍŘAT Měsíc věnovaný krmení zvířat a nejen jich. Přesvědčte se, 
že hmyz je opravdu potrava budoucnosti a zjistěte, jak se vaří zvířatům v pražské zoo.
1. 7. Rozmarné léto s tapírem Prázd-
niny zahájíme křtinami nejroztomilej-
šího letošního mláděte – tapíra jiho-
amerického.
4. a 11. 7. Den hmyzožravců Ochut-
nejte hmyzí pochoutky, uvidíte jak 
chutná hmyzožravcům. 
6.–12. 7. Zooexpres projížďka vláč-
kem s komentářem o krmení supů, 
goril, tučňáků.
18. 7. Šéfkuchařem v zoo Co jedí zví-
řata v zoo, co a jak se pro ně vaří, jak 
to chutná? Přijďte si vyzkoušet!
Netradiční dort pro Pristinu – samici 
zubra evropského.

18. 7. Ham, ham, aneb velký hlad já 
mám vystoupení souboru Divadýlko 
z pytlíčku
27. 7. Dobrodružství v Rezervaci Bo-
roro První výročí otevření v jihoame-
rickém stylu.
29. 7. Oslavy Mezinárodního dne tygrů 
Jak si tygři poradí s pi atami, papírovými 
zvířaty z kartonu, naplněnými masem?
Komentovaná krmení a setkání
O prázdninách denně na dvaceti čty-
řech místech v zoo.
Happy Mondays – pro dětské domovy. 
Každé červencové pondělí mají vstup 
za korunu děti z dětských domovů.
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HUDEBNÍ TOULKY
koncerty pod širým ne-
bem každou neděli ZOO 
13.00 h
Trojský zámek 15.00 h
Botanická zahrada 17.00 h
5. 7. Art kvartet (A.Vivaldi,
W. A. Mozart, G. Rossini)
12. 7. Pražské dechové
kvinteto (W. A. Mozart, 
J. Haydn,)
19. 7. Parnas kvartet 
(A. Dvořák, F. Schubert,
G. F. Händel) 
26. 7. Musica notturna 
(J. Vent, V. Sedlák) w
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SOPEČNÝ KRÁTER 
BABA A DĚDEK &
KOSMONOSKÁ LORETA
Milí čtenáři, turisté, tento výlet nás zave-
de do přírodní rezervace v bývalé sopce.
Vyrazíme z Černého Mostu autobusem
do Mladé Boleslavi (so odj. 9 h.) směr 
Špindlerův Mlýn a v zastávce Ml. Bole-
slav – U Sportu přestoupíme na autobus
do Kosmonos (odj. 9:44). Od cílové za-
stávky Kosmonosy, náměstí půjdeme
přes nám. Míru ul. Stakorskou po mod-
ré značce, podejdeme silnici R10, až
dojdeme po třech kilometrech do obce
Horní Stakory. Ve vsi se nachází dřevě-
ná osmiboká zvonice ze 17. století. kry-
tá šindelem. V její blízkosti stojí secesní
kostelík sv. Havla z r. 1903. Pokračuje-
me po modré až k vrcholu Dědek (363
m) a Baba (304 m). Je to vulkanický suk 

o dvou vrcholech a je otevřeným torzem
někdejšího sopečného kráteru. Prohléd-
neme si všechny čedičové skály, poko-
cháme výhledy a pokračujeme přes Babu
na rozcestí Brejlov (pokud byste pokra-
čovali po modré doprava směr Trenčín,
došli byste k silnici R 10 a motorestu
AVION – známému letadlu – kavárně).

Osada Brejlov byla postavená v 18. stol.
pro dělníky textilní továrny v Josefově
Dole u Kosmonos. Z původních 6 roube-
ných domků zbyly dva. Odtud pak půjde-
me vlevo po žluté značce dolů k silnici
do Kosmonos a dál po modré. Na závěr 
výletu si necháme prohlídku architekto-
nického skvostu, protože je  otevřeno až
od 12 do 17 hod. Na začátku města odbo-
číme doleva do ul. Boleslavské a po levé
ruce uvidíme soubor barokních objektů
z let 1702–1708: kapli sv. Martina, kopii
nazaretského domku Panny Marie (San-
ta Casy) obklopeného ambity, kde je
umístěna expozice barokních plastik ze 

h ř ké ř bář ké díl d J lísochařské a řezbářské dílny rodu Jelín-
ků, a volně stojící zvo-
nici (campanillu). 
Areál je považován
za jednu z nejkrás-
nějších staveb lore-
tánského typu na se-
ver od Alp. 
Zpátky domů poje-

www.b
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deme stejnou trasou – ze zastávky Kos-
monosy náměstí (16:36) do Ml. Boleslavi 
– U Sportu a hned navazujícím spojem 
v 17:03 na Černý Most.

text upravila Renata Zajícová, foto archiv 


