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Tomáš Bryknar

Před rokem mnozí z vás stáli u zrodu Troj-
ského sklepa. Stejně tak i letos, poslední pátek 
před začátkem prázdnin, jste mohli přijít oslavit 
jeho narozeniny a pomoci sfouknout první svíčku 
na dortu. Protože k dobrému vínu se více než dort 
hodí dobrá hudba, pozvali jsme kapelu Chouette, 
která celý večer protkala tak skvěle provedenými 
francouzskými šansony, že s přispěním občasného vě-
tříku od řeky, nás hravě přenesla někam na nábřeží 
Seiny. Jelikož máte všichni podíl na tom, že panovala 
radost a dobrá nálada, děkujeme vám za to a rádi sli-
bujeme, že zase něco připravíme, ať nemusíte celý rok 
čekat. J. Kavan

OSLAVIL PRVNÍ ROK
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PAMÁTKA 
U ŠKOLY
Letos – 6. července uplynulo
šestset let od upálení kostnické-
ho mučedníka Jana Husa, Ma-
gistra umění, svatého bohoslo-
ví, bakaláře univerzity pražské,
rektora a kazatele slova Ježíšova 
v kapli svatých Mláďátek v měs-
tě Pražském.

Při této příležitosti upozorňujeme,
že i v Troji máme jeho pomník. Ten
byl odhalen 27. 6. 1926 a vznikl
dle modelu z pozůstalosti sochaře
Vilíma Amorta (1864–1913). Ar-
chitekturu pomníku provedl arch.
Vojtěch Bůžek, stavitel z Vinohrad.
Stavební práce objednal ing. Jan
Skorkovský z Troje. Dárci pomníku
byli trojští občané ing. Václav Koč-
ka se svou chotí Jarmilou (roz.
Amortovou). Pomník byl původně
situován do míst, kde dříve stáva-
la socha sv. Jana Nepomuckého
(uctívaného coby ochránce před
povodněmi) – vedle trojského zám-
ku, na cestě vedou cí od Trojského
mlýna. Dnes se pískovcový pomník 
nachází v areálu Trojského gymná-
zia, Trojská 211/110.

uprostřed horkých červencových
dnů jsem se, jako již každý rok, zúčast-
nil stavby letního tábora trojského 
oddílu Stopa na Modřínové plantá-
ži u Jindřichova Hradce. O padesát 
dva převážně trojských dětí se tam 
po dobu tří týdnů stará opravdu skvě-
lá a sehraná parta vedoucích v čele
s Lubošem a Kateřinou Tůmovými.
Byl jsem rád, že jsem se mohl zapojit 
(stejně tak i tři další trojští zastupite-
lé) do stavby indiánských stanů tee-
-pee. Letos kvůli rekordnímu počtu 
dětí oddíl Stopa musel rozšířit jejich 
počet a zakoupil další kus – za přispě-
ní grantu městské části Praha-Troja. 
Je to zase úplně jiná, ale skvělá příle-
žitost, jak se při práci setkat s našimi
obyvateli – rodiči z různých koutů
Troje i Podhoří, kdy můžeme probrat 
aktuální problémy v Troji. 

Ale nejen v jihočeských lesích se 
daří stavbám. Ke zdárnému konci se
blíží třetí a čtvrtá etapa rekonstrukce
DSS – úprava vjezdu a jižního dvora. 

Za naší aktivní účasti probíhají při-
pomínková řízení na IPR k novele
Pražských stavebních předpisů. 

Zahájili jsme jednání s novými ma-
jiteli Panského statku a máme příslib,
že rozsáhlá rekonstrukce by měla být 
zahájena v lednu 2016. Požádal jsem

jejich zástupce, zda by mohlo proběh-
nou veřejné seznámení s drobnými 
úpravami v projektu a hlavně s postu-
pem stavebních prací, které budou 
v samotném srdci naší městské části 
probíhat.

Chystám se na osobní schůzku 
s novým vedoucím odboru dopra-
vy Prahy 7 panem Bc. Hallym, která 
se bude týkat problematiky dopravy 
v Troji (ulice Pod Havránkou, lokalita 
Salabka, cyklotrasa v Podhoří, ulice 
Nádvorní…), v nejbližších dnech mě 
čeká i setkání s nově jmenovanou za-
stupující ředitelkou botanické zahra-
dy paní RNDr. Evou Smržovou. Stej-
ně tak bych se velmi rád v srpnu nebo 
v září setkal s nově jmenovaným ředi-
telem Zdravotnické záchranné služby 
MUDr. Petrem Kolouchem, se kterým 
jsem měl tu čest se vidět ještě před 
jeho jmenováním. Tématem našeho 
rozhovoru bude určitě plánovaná vý-
stavba centrální budovy ZZS v Troji.

Přeji vám krásnou druhou polovi-
nu prázdnin!

MILÍ TROJŠTÍ 
SOUSEDÉ, 
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Zdravotního střediska Sádky 5, tel. 233 541 746

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN

CENÍK INZERCE

1/2 strany
185 mm šířka
130 mm výška

2500 Kč

1/4 strany
90 mm šířka
130 mm výška

1300 Kč 

1/6 strany
185 mm šířka
44 mm výška

950 Kč

1/8 strany
90 mm šířka
62 mm výška

600 Kč

1/10 strany
90 mm šířka
49 mm výška

500 Kč

1/12 strany
58 mm šířka
62 mm výška

400 Kč

1/16 strany
90 mm šířka
29 mm výška

300 Kč

1/24 strany
58 mm šířka
29 mm výška

200 Kč5000 Kč

celá strana
185 mm šířka

a256 mm výška

K uvedené ceně bude připočtena daň ve výši 21 %. 
Ceny platí při dodání hotových podkladů. Za ob-
sahovou stránku inzerátů ručí inzerent. Vydavatel 

může odmítnout přijmout objednávku inzerce bez 
udání důvodu. Inzeráty můžete podat na diske-
tách, CD a DVD v sekretariátu Úřadu městské části 

nebo je můžete zaslat e-mailem na adresu info@
mctroja.cz nebo z redakce@mctroja.cz. Jednorázová 
platba za jeho zveřejnění se platí předem.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V SOBOTU 5. 9. 2014

V SOBOTU
12. 9. 2015
11–20 hodin Degustace

Program pro děti

Slovácký krúžek

a další…

Podrobný
p gprogram
příště

Podrobný program příště.

TROJSKÉ PAMÁTKY PRO VEŘEJNOST

MČ PRAHA-TROJA
VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA TRADIČNÍ

TROJSKÉ POSVÍCENÍ
V NEDĚLI 16. SRPNA
OD 16 HODIN
v areálu a restauraci
Sokola Troja
program pro děti i dospělé

každý čtvrtek
17–19 hodin
Tradiční zahradní kancelář starosty opět v provozu – bez 
předchozí domluvy máte možnost přijít na Úřad městské 
části a projednat věci, které vás zajímají. Přijďte s vašimi 
názory, připomínkami, kritikou.
Jménem kolegů zastupitelů se těšíme na viděnou!

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V termínu 29. 6.–31. 10. 2015 bude omezen průjezd v horní 
části ulice Pod Havránkou (panelka) z důvodu stavebních pra-
cí. Rezidentům doporučujeme jezdit ulicemi K Sadu nebo Nad 
Trojou. Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení

16. 8.
POSVÍCENÍ
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LETNÍ
KANCELÁŘ
STAROSTY
OTEVŘENA!

CELÝ SRPEN

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ
Zastupitelstvo Městské části Praha-Troja
vás srdečně zve na své další jednání, které proběhne
ve čtvrtek 13. srpna 2015 od 17 hodin
v zasedací místnosti Úřadu MČ.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce.

Vážení pacienti, v červenci budeme ordinovat v obvyklých or-
dinačních hodinách. V srpnu bude ordinace V Sádkách pouze 
ve čtvrtek 6. 8.k a čtvrtek 13. 8.k  V naší nepřítomnosti se prosím 
obracejte v příslušných termínech na tyto lékaře:

1.–14. 8. 17.–21. 8. 24.–28. 8.

MUDr. Wiererová
Ovenecká 15,
Tel.: 233 375 405

MUDr. Skalová
Tusarova 42,
tel.: 220 800 868

MUDr. Bláha
Milady Horákové 68
tel.: 233 373 645

Po 7:00 –13:00 13:00–17:00 13:00–17:00

Út 12:30–18:00 8:00–12:00 8:00–12:00

St 7:00 –12:30 11:00–15:00 13:00–17:00

Čt 12:30–16:00 8:00–11:30 8:00–12:00

Pá 7:00–13:00 8:00–12:00 8:00–12:00

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné léto. 
MUDr. Martina Wiererová
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Téma letošní celotáborové hry: Archeologové strojem času do starověkého Egypta Pomozte faraonovi najít cestu k jeho 

Na I. turnusu příměstského tábora jsme stihli například 
míče, kuželky, opičí dráhu, papírovou bitvu a další aktivity 
zaměřené zejména na spolupráci. Mezi sportováním zbyl 
čas i na výlety k Vltavě, do botanické zahrady, koupání 
a sprchování. Tradičně jsme si zajezdili s malými koníky 
na Císařském ostrově. Na závěr jsme si užili olympiádu se
zlatými medailemi. Pořadatel: www.3udoli.cz

za grantové podpory MČ Praha-Troja

PAROPLAVBA SLAVÍ
Připomínáme tímto výstavu v Národním technickém muzeu 
Umění paroplavby na řece Vltavě 1865–2015 (modely, doku-
menty, filmy, nevídané artefakty) – do 1. 11. 2015.
Pro návštěvníky výstavy nabízí PPS po předložení vstupenky 20% 
slevu z ceny plavby.
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Trojské děti z oddílu Stopa před novým stanem pořízeným z grantu 
MČ Praha-Troja. Letošní účast na táboře je rekordní – dvaapadesát dětí.

POZDRAV Z TÁBORA

Z TROJE DO MĚLNÍKA A ZPĚT 15. 8. V 8.15

Oslavy 150 let pražské paroplavby vyvrcholí 22.–23. srpna připlutím drážďan-
ského parníku Diesbar (rok výroby 1884)*. Jeho parní stroj (nejstarší funkční 
na světě) poháněl kdysi první český parník Bohemia (1841). Při průjezdu lodí 
Prahou zazní z Mariánských hradeb dělová salva a Mostecké věže Karlova 
mostu rozezvučí trubači. Případné zájemce o svezení parním unikátem (k datu 
uzávěrky nebyly detaily zveřejněny) odkazujeme na www.paroplavba.cz, zz
tel.: 224 931 013, 224 930 017, 605 295 111, pps@paroplavba.cz 
* Nejstarší flotila na parní pohon na světě je v Drážďanech.
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člunu.

Milí občané, jistě se shodneme na skutečnosti, že chceme žít a bydlet v příjemném prostře-
dí. Avšak pro udržení příznivého stavu je často třeba i vlastního přispění a proto vás pro-
sím, abyste se zapojili do zvelebování naší městské části a v rámci svých možností udržovali 
ve skvělém stavu jak pozemek svůj, tak i jeho blízké okolí (chodník, příp. okraj komunikace). 
Naši dva zaměstnanci, určení výhradně na udržování veřejného pořádku, se snaží, ale zajistit 
čistotu v celém území městské části každý den není v jejich silách. Věřím, že každý svým dílem 
pomoci přispěje k celkovému ještě lepšímu vzhledu a budeme si našeho prostředí více vážit.

Ing. Jana Ceplová, referent životního prostředí

BACK TO 
SCHOOL
Další ročník mezinárodníí-
ho turnaje bude po druhéé 
za sebou hostit areál SaBaTuu.
n Na konci srpna, kdy si dětti 
začínají pomalu přivykat myy-
šlence, že prázdniny jsou nee-
návratně pryč, pořádá Pražskýý 
baseballový svaz mezinárodnní 
turnaj v baseballu pro věkovéé
kategorie dětí do 11, 13 a 155
let. Baseballový klub SaBaTT
byl již po druhé pověřen orr-
ganizací turnaje kategoriee 
do 13 let. Loňského ročníí-
ku, ve kterém se nakonecc 
radovali z vítězství domáccí 
baseballisté SaBaTu, se zúú-
častnilo 8 týmů, včetně týmůů 
národních reprezentací z Maa-
ďarska, Slovenska. n Letos 
do Troji zavítají hráči devítti 
týmů z Čech, Moravy, Polskaa 
a Rakouska. Připravenost obb-
hájců loňského vítězství proo-
věří především tradičně silnýý 
tým brněnských Draků a nee-
dávné výsledky rakouskýchh
baseballistů dávají tušit, žee
tým Wiener Neustadt Divingg 
Ducks přijede do Prahy s amm-
bicemi na vítězství. n Dveřee, 
či spíše vrata, baseballovéhoo
areálu, jsou ve dnech 28.–300.
srpna doširoka otevřeny proo
všechny, kteří se budou chtíít 
podívat na zápasy nejlepšíchh 
týmů mladších kadetů. Neboo 
i pro rodiče, kteří hledají 
pro své děti sport, který sicee 
v Čechách není vnímán jakoo 
tradiční, ale jehož popularitaa 
a výkonnostní úroveň v poo-
sledních letech prudce roste..

ŠHH

Nejen v České republice je 
v současné době zřetelný 
problém s invazními (ko-
rektně správně invazivními) 
druhy – živočišnými i rostlin-
nými. Invaze je proces, při 
kterém se daný druh pomocí 
člověka dostane do nového 
nepůvodního areálu, adap-
tuje se na místní podmín-
ky, začne se zde úspěšně roz-
množovat a ohrožuje svým 
šířením původní druhy, po-
tažmo biodiverzitu. Když se 
někde invazní druh vyskytne, 
je často velice těžké ho zlikvi-
dovat, a proto je nutné klást 
velký důraz na jeho likvidaci 
již v počátcích jeho výskytu.

Mýval severní

Rašící křídlatka japonská

Netýkavka žláznatá

Psík mývalovitý

Rak pruhovaný

NEZVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI

Z živočišné říše je u nás 
problematický výskyt např. 
savců mývala severního nebo 
psíka mývalovitého, kteří 
mohou přenášet nebezpečné 
nemoci, jako vzteklinu nebo 
parazitární nákazy (echino-
kok nebo svrab).

Další skupinou jsou raci, 
konkrétně rak bahenní, sig-
nální a pruhovaný. Oproti 

dvěma našim původním ra-
kům (rak říční a kamenáč) 
jsou nepůvodní druhy imun-
ní vůči vážnému onemocně-
ní – tzv. račímu moru. Navíc 
fungují jako jeho přenašeči, 
čímž významně ohrožují už 
tak vzácné naše původní raky.

Z říše rostlin stojí za zmín-
ku bolševník velkolepý, který 
je nebezpečný mj. obsahem 
furanokumarinů ve svých 
pletivech, které na lidské 
pokožce způsobují velmi sil-
né podráždění až charakte-
ru spálenin. Další skupinou 
rostlin, které se, stejně jako 
bolševník, vyskytují na vlh-
kých místech – např. podél 
řek, jsou křídlatky, konkrét-
ně: křídlatka japonská, sa-
chalinská a jejich kříženec 
křídlatka česká. Tyto rostliny 
tvoří tak husté porosty, že 
jsou prakticky neprostupné 
a neumožňují výskyt jakých-
koli dalších rostlin. Křídlatky 
prakticky nejde zlikvidovat 
jinak, než pomocí aplikace 
kontaktního herbicidu. Ob-
dobný problém je i u rostliny 
netýkavka žláznatá, pro jejíž 
likvidaci je vhodné intenzivní 
sekání s možností vykopává-
ní kořenů (oddenků). Široce 
rozšířen je také trnovník akát, 
který svým opadem „otravu-
je“ půdu dusíkem, takže pod 
stromy rostou jen rostliny ru-
derálního charakteru – kopři-
va, vlaštovičník atp.

Více informací o těchto 
a dalších druzích je dostup-
ných na webových stránkách 
např.: http://invaznidruhy.
nature.cz/.

Jak se tedy zachovat? Ně-
které druhy jsou „tak rozto-
milé a pěkné“, že je přece 
nechceme hubit. Ale pak si 
položme otázku, zda-li chce-
me chovat nebo pěstovat ne-
původní druhy na úkor zmi-
zení našich domácích druhů? 
Z hlediska ochrany přírody 
je stanovisko jasné. Přidáte 
se ke mně?

Ing. Jana Ceplová, referentka 

životního prostředí

u.
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MÁTE SLOVO

ŽIJÍ MEZI NÁMI

ZAJÍMAVOST

Vážení příznivci. Konečně vyšlo programové 
prohlášení s nímž jak jsem již uvedl se lze
vcelku ztotožnit. Je tu ale jak jsme již několi-
krát uváděli rozpor mezi slovy a činy. V tomto
prohlášení je mimo jiné uvedeno, že bude-
me klást důraz na čistotu a pořádek. Opak je
pravdou na našem webu naleznete ilustrační 
fota z Trojské a ul. Nad Kazankou. Je smutné,
že máme vlastně jen dvě ulice. A o ty se ne-
dokážeme postarat. Já sám snad už z čirého
bláznovství vytrhávám cestou domů ty největší 
kusy plevele. Dvakrát jsem odplevelil ul. Nad 
Kazankou, ale to není systémové řešení. Dvě 
volební období neřešený chodník před do-
mem Zátopků mě připadá, že nemá obdoby 
ani v Rumunském Banátu. Je to naprosto ne-
únosné v rezidenční čtvrti.

Když se zakládal místní úřad bylo to 
s ideou, že se lépe postaráme o místní pro-
blémy. Nyní už ten pocit nemáme. Staví se
komunitní centra, ale komunikace vždy pro-
bíhala vždy v místní hospodě, ale i tam bývá 
pohříchu prázdno. Tím spíš pochybujeme, že
zahrada to nahradí, nehledě na to, že běžný 
návštěvník či turista asi těžko neviditelnou za-
hradu ocení. Zato nepořádek vidí každý hned 
a určitě ho nezajímá komu jaký kus veřejné-
ho prostoru patří. Prostě zkonstatují je tam 
binec a mají bohužel pravdu. 

Dělají se tu akce podle nás pro jedno až 
dvě procenta lidí.Třeba Trojský den, kde bylo
víc organizátorů než lidí a podle toho co do-
davatel pohoštění účtoval nám na předvoleb-
ním setkání. Nechci ani domýšlet kolik tato 
akce stála. My si myslíme, že účelněji lze pe-
níze vynakládat na pořádek a infrastrukturu,
protože z toho mají užitek a radost všichni
naši spoluobčané a nakonec i ti turisté. Tento
prostor je určen pro názory, které nesouzní
s radnicí, takže tímto prosíme o Vaše názory,
které budou dle příslibu bez úprav uvedeny.
Za Vaše názory předem děkujeme.

ZaTrojskou Topku Milan Tesař, www.Top09Troja

V tomto seriálu rozhovorů přináším pohledy na podnikání v Trojské kotlině očima 
provozovatelů obchodů, restaurací a služeb. Čekám na vaše náměty, koho byste ještě 
rádi v této rubrice uvítali.

DNES SI POVÍDÁM S PANEM RUBÁČKEM,
provozovatelem restaurace Sokol Troja a občerstvení a Koloniál.

Jak jste objevil pro svoje podnikání Troju? 
Do Troje jsem se před pár lety nastěhoval s rodinou. Otevřel jsem si test centrum koleč-
kových bruslí značky K2, začínal jsem se stánkem na parkovišti pod Trojským zámkem, ale 
kolemjdoucí měli spíš zájem o občerstvení, protože toto na cyklotrase Libeň-Zámky chy-
bělo. Jakmile se objevil volný pozemek u přívozu v Podhoří, přemístili jsme na toto místo 
půjčovnu inline bruslí a zřídili tam i občerstvení. Dnes vlastně výnos z občerstvení dotuje 
půjčovnu, se kterou jsem začínal. Pro občerstvení jsem zachoval místní název Koloniál 
na památku bývalé prodejny potravin u přívozu. Chtěli jsme otevřít i dětskou dílnu na „ko-
rálkování“, zájem byl ale malý, návštěvníci nechtěli občerstvením trávit delší dobu. Osázeli 
jsme pozemek stromy a návštěvníci si pochvalují stín. Travnatou terasu pod ruinou starého 
koloniálu bych rád využil pro posezení návštěvníků u řeky, zatím tam aspoň sekám trávu.

Co říkáte záměru na místě ruiny vystavět domek převozníka? 
Moje představa o domku převozníka by byla dřevěná „bouda“ z Rozmarného léta, se 
zázemím převozníka, s upraveným posezením pod domkem na náplavce. Myslím, že 
na nějaký větší a trvalejší restaurační provoz toto místo není vhodné, návštěvnost je vel-
mi nárazová a závislá na počasí, mimo letní sezonu máme zcela zavřeno.

Provozujete také již téměř pět let Restauraci Sokol Troja. 
Díky provozu Koloniálu Podhoří jsem dostal nabídku zúčastnit se i výběrového řízení 
na provoz restaurace Sokol Troja, které jsem vyhrál. Po převzetí provozu jsem provedl 
rekonstrukci lokálu i kompletní nové vybavení kuchyně v řádu statisíců. Podle reakcí 
hostů si myslím, že se tím úroveň provozovny výrazně zlepšila. Místních chodí na jídlo 
málo, většinu klientely na obědy tvoří pracovníci z okolních kanceláří a dělníci pracující 
v okolí. Večerní provoz bývá slabší kromě hezkých letních dnů, kdy přijdou hosté jak 
z kempu, tak místní, posedět hlavně na zahrádce. 

Jaké máte zkušenosti s personálem? 
Výplaty jsou největší nákladová položka. Vloni jsem se pokusil posílit personál počtem 
i platovou motivací, ale na obratu se to pozitivně neprojevilo. Snažím se vybírat a hlídat 
kvalitu personálu, i proto se mi možná hodně střídá. Nyní jsem se stavem spokojen, 
přijďte se přesvědčit. 

Na jaké akce a gastro speciality byste nás pozval? 
Ze začátku jsem pořádal hodně akcí, díky malé návštěvnosti jsem ale zrušil hudební 
akce, které se nezaplatily. Zůstaly jen akce spojené s jídlem, jako Svatomartinská husa 
a Silvestr. Pořádáme hostiny i pro různé soukromé oslavy. Od října do května děláme 
pizzy, v létě grilujeme na terase, nabízíme jak červené maso, tak ryby. Velký úspěch 
máme s čerstvým lososem. S Martinem Rubáčkem rozmlouval Karel@Nemecek.cz

Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ,

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

DUB LETNÍ
Na dosud největším praž-
ském ostrově – Císařském
(29 ha), necelých dvě
stě metrů od mostu do
Stromovky, vedle asfaltky 
lemující ostrov ze strany 
plavebního kanálu roste
(cca stoosmdesát let) roz-
ložitý dub letní. Je prvním
památným stromem svého
druhu vyhlášeným na území 
Prahy (celkově druhý).
www.prazskestromy.cz

Z časopisu Naše Praha 7,
červen 2015

www.sokoltrojarestaurant.cz 
tel. rezervace: 606 091 656
otevřeno 11–23, PO–NE 

Grilování na terase 
AURACEAURACERESTARESTAURACE SOKOL TROJA 

TROJSKÝ KALENDÁŘ

od 21 h

4. 8. Dr. Jekyll a Mr. Hyde
SSSR, A. ORLOV, 1985, b 92’
11. 8. Osudy dobrého vojáka Švejka 
ČSSR, J. TRNKA, 1986, 100’

18. 8. Džusový román
ČSSR, F. FENIČ, 1984, b 75’
25. 8. Postřižiny
ČSSR, J. MENZL, 1980, b 93’

Již druhý měsíc v prostorách Trojského sklepa, Povltavská 44/20
odod 21 h

Vždy v úterý

redakčně neupraveno



Ani velké vedro a doba prázdnin neodradily účastníky schůzek Klubu troj-
ské historie od toho, aby se ve čtvrtek 16. července sešli v zasedací místnosti Domu 
spokojeného stáří v obvyklém počtu. Objevily se nové historické fotografie Troje 
z třicátých let minulého století, které bude možno využít v připravované publikaci 
orientované na dnes již zaniklé trojské restaurace. Příští schůzka KTH se uskuteč-
ní ve čtvrtek 27. srpna od 17 hodin opět v Domě spokojeného stáří. bok
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ŽIVOT V TROJI

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 pro-
storách Rodinného centra v Troji. Na všechny aktivity se prosím
přihlaste 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

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)

VÝLET DO PABĚNIC
Obec Paběnice se nachází ve Středočeském 
kraji, 10 km od Čáslavi a má cca jedno sto k
šedesát obyvatel. S touto obcí je Troja spoje-še
a architektem Eduardem Viktorou (+1956), na
erý v Troji pro svoji mladou druhou manžel-kte

postavil vilu – ta je v ulici Nad Kazankou ku p
proti škole – nynější Brazilská rezidence. napr

Viktora byl rodák z Paběnic – majitel silniční V
společnosti, která pracovala v Čechách, na Slo-
vensku a na Podkarpatské Ukrajině. Postavil 
řadu domů v Holešovicích, vybudoval několik 
železobetonových mostů. Nejznámější je most 
v Bechyni s odvážným mostním obloukem.

PÍJEZD DO PABĚNICPP je po asfaltové silnici. 
k vjedete do obce, změní se povrch v žulové PP

kostkové dláždění, které prochází celou obcí. 
PP

Tuto silnici vystavěl arch. Viktora – jako me-
cenáš své rodné obci, kam se neustále vracel. 
Založil zde jednotu sokolskou, provedl opra-
vu kostela, zakoupil obci les, vybavil hasičský 
sbor autem a závěsnou stříkačkou, přestavěl 
školu, postavil tělocvičnu, veřejnou knihovnu 
s vybavením a knihami. V obci postavil chudo-
binec, pro financování jeho provozu zakoupil 
dva domy v Praze. Tyto domy dodnes přiná-
šejí zisk Paběnicím. Viktora byl nejváženější 
obyvatel Paběnic. V kostele měl vyhrazenou 
první řadu. Toto vše nám vyprávěl a ukázal 
pan Beran, rodák z Paběnic. Jeho otec byl 
osobní řidič u Viktory při jeho letních poby-
tech v Paběnicích. Prohlédli jsme si kostelík, 
hřbitůvek s vévodící bronzovou bustou otce 
Eduarda Viktory.

Krásný zážitek nás čekal u zámečku, který 
si Viktora postavil v lese nad obcí. Zámeček je 
třípodlažní a svoji architekturou připomíná 
Trojskou rezidenci. Je v majetku hospodářské 
správy policejního prezidia. V roce 1957 zde 
byl uvězněn Pražský arcibiskup Josef Beran. 
Při příjezdu lesní cestou k zámečku jsme se 
střetli s mužem, který, když viděl náš zájem, 
pozval nás za kovová vrata oplocení s kame-
rami na sloupcích. Provedl nás zahradou 
a ukázal nám vstupní halu zámečku. Hala je 
zdobená freskovými lunety na stropě a stě-
nách. Schodiště osvětlovalo velké barevné vit-
rážní okno. Žasli jsme nad krásou a dary obci 
od mecenáše, sběratele umění arch. Viktory, 
bývalého souseda z Troje.  Frankovi, Troja 

ZPRÁVY Z ODDÍLU KOPANÉ
n Ve čtvrtek 18. 6. po dlouhé těžké nemoci zemřel ddlouholetý člen a funkcionář oddílu
kopané TJ Sokol Troja Václav Pokorný. Venca byl fofotbalistou od svých třinácti let, kdy 
byl ustanoven žákovský tým, v tehdy novém fotbalovémém oddíle, pod vedením svého otce.
Po celý svůj život působil mezi fotbalisty ve všech věkoových kategoriích jako hráč – bran-
kář, potom jako vedoucí A–mužstva a zároveň jako spprávce starých kabin a škvárového
hřiště a od roku 2000 nepřetržitě do posledních chvil, ppokud mu to zdraví dovolilo, jako
předseda fotbalového oddílu. Jeho věrnost, zapálenost t a odhodlání pracovat pro oddíl
kopané TJ Sokol Troja se bude špatně nahrazovat. n Jaro 2015 bylo pro fotbalisty TJ So-o 2015 bylo pro fotbalisty TJ So-
kol Troja opětovným návratem na domácí hřiště po povodních 2013. Přes nutnost tréno-dních 2013. Přes nutn
vat a hrát jeden a půl roku mimo domácí hřiště, se podařilo zachovat členskou základnu, lo zachov
kromě žáků ročníků 2000–01. Tyto ročníky byly nahrazeny mladšími pomocí náborových 
akcí, a i nadále přijímáme kluky i holky od pěti do dvanácti let. Nedobré výsledky ze 
soutěžních zápasů odpovídají věkové struktuře začínajících fotbalistů. nV soutěžním roč-
níku 2014–2015 byly výsledky přes nestandartní podmínky pro přípravu nad očekávaní 
dobré . Oddíl kopané měl v sezoně 2014/2015 v soutěžích Pražského fotbalového svazu 
dvě mužstva dospělých. „A“ mužstvo hrálo v I. B třídě a umístilo se na šestém místě se
skorem 52:52 a 34 body z dvaceti šesti zápasů, „B“ mužstvo hrálo II. třídu a umístilo 
se na 6. místě se skorem 48: 9 a 30 body z dvaceti dvou zápasů. Dále hrály soutěže dvě 
mužstva žáků, mladší žáci ročníků narození 2002 až 2003 na hřišti pro 7+1 hráčů a starší 
přípravka ročníků narození 2004 až 2007 na hřišti pro 5+1 hráčů, kdy se hraje na polovi-
ně, resp. na čtvrtině velkého hřiště. n Nábor dětí od 5 do 12 let provádíme nepřetržitě
a v případě zájmu je možné volat vedoucího mládeže Pavla Špirka: 778 521 171, Jardu 
Fliegla: 602 150 374, nebo Petra Filipa: 728 213 254. Oddíl současně pořádá v posledním
týdnu srpna pro žáky soustředění v Mělníku. V případě zájmu je možné se přihlásit a zís-
kat další informace na výše uvedených číslech. Za FO dne 15. 7. 2015 Petr Filip a Jaroslav Fliegl

VÝSTAVA JANA ČERNÉHO
Ve čtvrtek 2. července se slavnostní vernisáží v trojské Ga-
lerii U Lávky otevřela výstava ilustrací a kreseb Jana Čer-
ného. Velmi zajímavou a obecenstvu přístupnou výstavu 
oficiálně zahájil starosta MČ Praha-Troja Tomáš Bryknar.
Umělcovu tvorbu přiblížila jeho dcera Gabriela Luptáková.
Výstava potrvá do 30. srpna a je přístupná v Domě spoko-a
jeného stáří jako obvykle každý pátek od 13 do 17 hodin,
každou sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. Text a foto bok 

ČERVENCOVÉ ZASEDÁNÍ



356.** Na kole si můžete vybrat kam dál –l
z přehledně značených cyklotras. Podél z přehledně značených cyklotras Podél

Šáreckého potoka, například, 
dojedete k přírodnímu kou-
pališti v Divoké Šárce.

* Knížka 110 výletů s Dopravním podnikem hlav-
ního města Prahy je v prodeji v knihkupectvích 
a infocentrech DP.

** Začnete-li výlet tady, k přívozu půjdete jen
z kopečka

BZ PRO VÁS
www.botanicka.cz

do 30. 8. plastiky mladých výtvarníků ze 
SVČ Lužánky v Brně skleník Fata Morgana
do 30. 9. Květinové léto – pestrá přehlíd-
ka a sbírky dosud nevídané
do 30. 8. Stromy světa
Fotografie Tomáše Míčka výstavní sál
do 5. 11. Zahrada v doprovodu kurátorůa
do 31. 8. Kabelky a klobouky
z přírodních materiálů výstava
8. 8.–31. 8. Zahrada v novém
Loga ze soutěže na nový vizuální styl bz
8. 8. Letní setkání bonsajistů 2015
10–16 h severní část zahrady
9. 8.–20. 9. kurzy kreslení a malování
s lektorkou Ak. mal. Lucií Crocro
15. 8. Klobouková slavnost – t přijďte si za-
soutěžit a pobavit se (s kloboukem!)

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz
denně v srpnu 9–19 h

Happy Mondays – po předložení vou-
cheru zakoupeného zájezdu 2015 s CK Če-
dok na pokladně u hlavního vchodu.
1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28. a 29. 8.
Večerní prohlídky si můžete rezervovat na: 
pr@zoopraha.cz, tel.: 296 112 230
10.–16. 8. Zooexpres komentovaným vláč-
kem za zvířaty Afriky, Evropy i Ameriky
15. 8. Oslavy v africkém rytmu
Gorilí samice Bikira slaví 20. narozeniny
19. 8. Mezinárodní den orangutanů
29.–30. 8. Rozloučení s prázdninami Dny 
plné her a zábavy v jihoamerickém stylu

TROJSKÝ KALENDÁŘ

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

TIP NA VÝLET
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HUDEBNÍ TOULKY
koncerty pod širým
nebem každou neděli 
v ZOO 13 h, zámek 15 h, 
BZ 17 h. 2. 8. Brass Cole-
gium J. Soussa, F. Kmoch,
J. S. Bach 9. 8. Wichterle
kvintet J.Haydn, L. van
Beethoven, D. Milhaud 
16. 8. Pražské saxofo-
nové kvarteto G. Miller,
G. Gershwin, F. Kmoch
23. 8. Duo per due L. van
Beethoven, W. A. Mozart 
30. 8. Musica incognita
J. Vent, Mozart – Salieri w
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MÁMINKA
VONÍCÍ NOVOTOU
Vážení čtenáři, turisté, počasí i doba pře-
je rozhlednám, a tak se za jednou novou
s poetickým jménem vydáme autobu-
sem z Nových Butovic (so 9:10) do zast.
Králův Dvůr u zámku. Tam přestoupíme
na navazující bus směr Kublov a pojede-
me deset stanic do Nového Jáchymova.
Odtud půjdeme jižním směrem po čer-
vené značce ul. Tyršovou a ul. K Pyrami-
dě a budeme stoupat nahoru na Krušnou
horu. Po asi 1,5 km chůze pod vrcholem
uhneme z červené ostře doprava na mod-
rou a vystoupáme (cel-
kem 3,5 km) až k nové 
dřevěné rozhledně Má-
minka postavené podle a
projektu arch. Rajniše 
a uvedené do provozu
v červnu 2015 Jménov červnu 2015. Jméno
navrhnul „patron“ roz-
hledny pan Olič, poté,
co v roce 2005 necha
vysázet zdejší alej nazva
nou „Tátovka“, a to jako narozeninový 
dar svému otci. Nyní potěšil i svoji ma-
minku… Při naší sobotní návštěvě byl
otevřený i stánek s občerstvením.

Zpátky půjdeme po modré pořád rov-
ně dolů 2 km až k rozcestí, kde jsme od-
bočovali při cestě vzhůru. Odtud půjdeme
doprava po modré (i s červenou) do obce
Hudlice. Zde se můžeme ještě podívat 
na rodnou chaloupku českého obrozence
Josefa Jungmanna. Po celkových 8,5  km
chůze dojdeme ulicí Jungmannovou na 
bus, který nás odveze v 16:30 do zast. Be-
roun – sídliště, kde přestoupíme na „Pra-
žák“ s odjezdem 17:10 hod. Pozor, toto
spojení je jediné! Ti zdatnější (nebo ti, co
jim spoj ujede), pošlapou 10 km do Be-
rouna po červené značce na autobus nebo
vlak. Asi v polovině cesty narazíte na vol-
ně přístupnou kamennou rozhlednu Děd
z r. 1893 a odtud po modré dojdete k be-
rounskému autobusovému nádraží (přes
Berounku) nebo ke vzdálenějšímu vlako-
vému nádraží (přes Litavku).

text, foto Renata Zajícová a archivá
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PŘEVOZNÍKŮV TIPV ANEB

Tenhle tip (ze strany 64 složky výletů 
s Pražským dopravním podnikem)* visí 
u přívozu v Podbabě – tam také začíná 
anebo končí, jak chcete.

Za podbabským viaduktem nás silnič-
ka vtáhne do ospalého údolí Přírodního 
parku Šárka – Lysolaje. Cesta se klikatí 
podél Šáreckého potoka, lemovaného řa-
dou pozoruhodných staveb někdejších 
usedlostí a mlýnů s romantickými názvy: 
Žežulka, Purkrábka, Šatovka atp. V tomhle a
údolí hladce zapomenete, že jste v Praze. 
Do 30. října je tu navíc omezen i provoz 
autobusu (… položen nový asfalt), což 
v mírně stoupajícím terénu ocení zvlášť 
cyklisté. Ostatní si pak o to víc užijí neu-
věřitelný ‚klid venkovských samot‘.

Občerstvení najdete buď hned na za-
čátku trasy: restaurace Na Břetislavce
a o kousek dál Restaurant Villa Milada
(snídaně se podávají 7.30–10.30 h) nebo 
pak až na konci, vedle zámečku Jenerálka
– v restauraci Chorvatský mlýn. Odtud se 
můžete svézt k metru (A) autobusy 316, 

PIKNIK V ÚDOLÍ


