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SLOVO STAROSTY

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

O ČEM JEDNALA 
KOMISE SOCIÁLNÍ 
A PÉČE O SENIORY 
DNE 23. 9. 2015
Dům integrované pomoci
n žádost podala p. Babůrková – soc.
pracovnice – provádí sociální a pečo-
vatelskou práci v Troji i mimo ní a se
vzrůstajícím počtem potřebných obča-
nů by mohla najít v Troji  širší uplatnění
– od 1. 11. odchází další obyvatelka 
DIP, takže budou volné celkem tři
byty – komise doporučuje pronajmout 
p. Babůrkové nejmenší byt č. 1 za stáva-
jící nájemné

Dům spokojeného stáří
n uvolněný byt č. 5 – komise jednohlas-
ně doporučuje přidělit byt č. 5 p. Sta-
vovčíkové podle pořadníku (žádost má 
podanou od r. 2012)

Info, různé
n vítání občánků: přihlášeny jen tři
děti, (celkem jen sedm dětí v evidenci
narozených od 1. 8. 2014), vzhledem
k malému počtu komise navrhuje buď
odložit na příští rok i s dětmi nar. 2016 
nebo při dostatečném počtu přihlášek 
uspořádat vítání např. v DSS
n pro předvánoční setkání seniorů je
předběžně stanoven čtvrtek 10. 12. 2015

zkrácený zápis Renata Zajícová,
tajemnice komise

Z JEDNÁNÍ KOMISE 
PRO ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Komise se sešla na jednání 23. 9. 2015.
Na jednání členové komise projednali:
1. seschlé stromy na protipovodňovém
valu – budou řešeny v rámci kontroly 
protipovodňových opatření.
2. dlouhodobě přeplňované popelnice
a dodržování čistoty pozemků svými
vlastníky – budou pravidelně kontro-
lovány a následně budou podniknuty 
náležité kroky; bude prověřena zamýš-
lená rekultivace cesty okolo Octárny 
na vyhlídku Na Farkách.
3. okolí ul. Pod Havránkou – je v ne-
utěšeném stavu a dřeviny přesahují
do prostoru komunikace. Referentka 
je již s vlastníky dotčených pozemků
v kontaktu.
4. parkoviště na trávníku ve Stromovce
(území Prahy 7) – členové se shodli, že
je to krajně nevhodné a bylo by dobré
uvědomit Prahu 7.

zkrácený zápis z jednání komise
Ing. Jana Ceplová, tajemnice komise

Milí trojští sousedé, 
dovolte mi, abych se ještě vrátil k Trojské-
mu vinobraní, které bylo jako každoročně
hlavní trojskou kulturně-společenskou udá-
lostí uplynulého měsíce. Vinobraní nejprve
všichni moji kolegové z úřadu a i někteří
trojští zastupitelé usilovně dlouhou dobu
organizují a připravují, potom na něj všich-
ni společně zbytek měsíce vzpomínáme. Je
to překrásná tradice, kterou založil druhý 
trojský starosta – pan Oldřich Adámek.

Můj předchůdce Tomáš Drdácký rozší-
řením nabídky stánků s víny i do jižní části
zahrady a vznikem druhé kulturní a hudeb-
ní scény povýšil Trojské vinobraní na akci
celopražského významu. Důkazem toho
letos byla i přítomnost mnoha významných
hostů politického a veřejného života a hlav-
ně čtyř a půl tisíce platících návštěvníků!

I přes tak veliké množství milovníků
vína, dobrého burčáku a příjemné muzi-
ky jsme, myslím, celou akci programově

KOMISE PRO VÝSTAVBU A DOPRAVU 2. 9. 2015

1. ZOO stánek suvenýrů. Stavba je navrže-
na v zátopovém území. Architekturu, která 
je v souladu s koncepcí zahrady bere komi-
se na vědomí.
2. Rekonstrukce rozdělovací komory 
Pod Havránkou. Nesouhlasíme s navrže-
ným umístěním vstupní šachty. Její umís-
tění požadujeme co nejblíže k objektu
rozdělovací komory. Během stavby nesmí
být zasahováno do průjezdného profilu
komunikace. V rámci DIO budeme poža-
dovat provizorní přechody pro chodce.
Zábor chodníku požadujeme zkrátit na co
nejkratší dobu. Požadujeme, aby realizace
stavby probíhala mimo návštěvnickou sezo-
nu ZOO a BZ hl. m. Prahy.
3. Změny ÚPn navrhované BZ hl.m. Pra-
hy. Komise souhlasí s návrhem změny ÚPn
s výjimkou pozemku parc. č. 169 k. ú. Troja 
(FOKUS), kde by měla zůstat funkce OV.
Pěší cesta na pozemku parc. č. 1419 k. ú.
Troja musí být i po případném převedení
na plochu SO6 zůstat veřejně přístupnou.
Stejně tak zůstane veřejnou komunikace
V Podhoří.
4. Novostavba RD Povltavská – Rybářská 
osada. Provedené rozdělení pozemku zne-
možňuje dodržet základní požadavky na vý-
stavbu rodinných domů. Nelze splnit za-
stavěnost a odstupy od hranic sousedních
pozemků. – komise požaduje doplnění
dokumentace a nové projednání v komisi.
5. ZOO hl.m. Prahy – úprava parkovacího
systému Pod Trojským zámkem. S předlo-
ženým návrhem, který zpracoval AGA – LE-
TIŠTĚ s. r. o. zak. č. 4060/300 dne 6. 2015
stavební komise s dočasnou stavbou sou-
hlasí.

6. Úpravy pozemku 1403/1 k. ú. Troja –
komise požaduje přepracovat dokumen-
taci. Výkresy s řezem pozemku. Souhlas 
vlastníka.
7. Přístavba BESS ul. Nad Kazankou. Ne-
byla předložena projektová dokumenta-
ce, dle ústní informace o předloženém 
projektu, komise trvá na stanovisku TR 
00707/2013 ze dne 2. 9. 2013.
8. Informace Ing. arch. Drdáckého o jed-
náních o stavbě Administrativní budovy 
ZZS HMP, – komise bere na vědomí.
9. Informace Ing. arch. Duška o stavbě Troj-
ská 457/92a, P7, komise bere na vědomí.
10. Doprava:
n Žádost zástupce ředitele školy Mgr. 
Tůmové o osazení dalšího zpomalovače 
za vjezdem a vchodem do školy v ul. Nad 
Kazankou.
n Související podnět pana Němečka: 
Omezení dvou jízdních pruhů v „esíčku“ 
na Trojské. Osazení zpomalovacího sema-
foru před Mateřskou školu na Trojské.
n Komise navrhuje vypracovat projekt do-
pravních opatření na ulici Trojská a Nad 
Kazankou v úseku od ulice Na Kazance 
k ulici Nová Trojská.
n Vybudování dalších cest mezi valem 
a řekou. Komise navrhuje lepší schůdnost 
a údržbu dvou již zřízených cest: k Trojské-
mu koni a podél fotbalového areálu k lodě-
nici MČ Praha-Troja.
n Požadavek občanů z ul. Nad Kazankou 
na osazení takových poklopů revizních ka-
nalizačních šachet, které zamezí zápachu – 
úkol pro stavební oddělení MČ.

Ing. arch. Tomáš Drdácký,

předseda komise pro výstavbu a dopravu

i organizačně perfektně zvládli. Vše 
jsme dokázali včas a kvalitně připravit 
a po skončení celé akce i uklidit a od-
vézt. Je to skvělá vizitka naší malé měst-
ské části. Můj dík za celou organizaci 
Trojského vinobraní patří především 
všem zaměstnancům úřadu.

Mé poděkování dále patří členům So-
kola Troja, kteří pod vedením náčelni-
ce Kateřiny Šrámkové připravili pestrý 
a zábavný program pro děti všech věko-
vých kategorií.

Velice také děkuji trojskému zastu-
piteli panu Danielu Sirotkovi za jeho
sponzorský dar, kterým velmi významně 
přispěl na program jižní scény. 

Krásné počasí nám opět přálo a pocit 
z pěkně stráveného dne se tím umocnil.

Tuto milou tradici se nám podaři-
lo opět důstojně zopakovat, jak je znát 
i z vašich pozitivních ohlasů.

Tomáš Bryknar, starosta
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VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY
DOMOVNÍ ODPAD 
sobota 7. 11. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h
n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211 
n Pod Salabkou x Trojská 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna) 

neděle 8. 11. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n  Pod Havránkou u čp. 238/8 u Panského statku 
n Na Pazderce proti čp. 213

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, 
autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, 
kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečiš-
těné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, 
fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

středa 7. 10.
n  V Podhoří (točna autobusů) 18.10–18.30 h
n  křižovatka Trojská – Pod Havránkou 18.40–19.00 h

BIOODPAD
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spa-
dané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedli-
na, skořápky od vajec apod.)

sobota 24. 10. DOPOLEDNE 9.00–12.00 h
n Pod Salabkou x Trojská

neděle 25. 10. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h
n ZŠ Trojská 110/211
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

sobota 28. 11. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h
n ZŠ Trojská 110/211
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

neděle 29. 11. DOPOLEDNE 9.00–12.00 h
n Pod Salabkou x Trojská 

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné odkládat ně-
kolik druhů odpadu. Během provozní doby kontejnerů je možné, 
ve spolupráci s pověřeným pracovníkem, odložit dřevěný a sta-
vební suť (namísto kovů), odpad ze zeleně, objemný odpad, 
elektrozařízení a nebezpečný odpad.

neděle 18. 10. DOPOLEDNE 9.00–15.00 h
n V ulici Sádky u Diplomatické čtvrti

neděle 15. 11. DOPOLEDNE 9.00–15.00 h
n  V ulici Sádky u Diplomatické čtvrti

UZÁVĚRA LÁVKY
Z důvodu geodetického měření pohybů lávky pro pěší v Troji
bude lávka uzavřena:
pondělí 9. 11. od 10 do 13 hod.
nebo pondělí 16. 11. od 10  do 13 hod.o
Uzavření proběhne v jednom ze dvou termínů s ohledem na 
klimatické či jiné podmínky. MČ Praha 7, odbor dopravy

OHLAŠOVNA TRVALÉHO POBYTU ŽÁDÁ
Vážení občané, milí rodiče dětí, v souvislosti s vedením eviden-
ce obyvatel v ohlašovně trvalého pobytu zdejšího úřadu a při-
hlašováním dětí na akci Vítání občánků vás opakovaně upozor-
ňuji na povinnost rodičů nově narozených dětí přihlásit své děti
k trvalému pobytu. Postačí k tomu rodný list dítěte a na místě 
vyplněný přihlašovací lístek. Matrika totiž nemá povinnost hlá-
sit narození dítěte na příslušnou městskou část a rodiče dětí se 
naopak domnívají, že se tak děje automaticky. Domnívám se, že 
by to mohlo být i příčinou nízkého počtu přihlášených dětí pro 
letošní plánované vítání občánků. Pokud se situace nezmění, 
akce se uskuteční až v r. 2016 pro děti narozené od 1. 8. 2014 
do 30. 8. 2016.

Rovněž žádám příbuzné v případě úmrtí v rodině ohlásit 
tuto skutečnost v ohlašovně ÚMČ Praha-Troja, abychom pře-
dešli pozdějším nepříjemným nedorozuměním.

za ohlašovnu děkuje R. Zajícová, evidence obyvatel

U PŘÍLEŽITOSTI DNE VZNIKU
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

V ÚTERÝ 27. ŘÍJNA 2015
v 19 hodin v Císařském sále Trojského zámku
vystoupí gospelový soubor MARANATHA GOSPEL CHOIR

STAROSTA MČ PRAHA-TROJA TOMÁŠ BRYKNAR
SPOLEČNĚ S GALERIÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA TRADIČNÍ

Sledujte, prosím 
průběžně termíny 

přistavení kontejnerů 
v časopise Troja 

nebo na stránkách 
www.mctroja.cz

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.
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POMOZME MLOKOVI PŘEŽÍT
Ve čtvrtek 10. 9. 2015 se uskutečnila akce spolku Vědomý dotek 
ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy na podporu přežívání 
mloka.

rávě lokalita Podhořského 
potoka mezi Podhořím 
a sídlištěm Bohnice je jed-

nou z nejpočetnějších popula-
cí mloka v Praze. I přes počá-
teční nepřízeň počasí jsme se 
sešli u tůně v horní části rok-
le a na úvod nás pan Ing. Jiří 
Rom seznámil s životním cyk-
lem mloka a objasnil význam 
existence zídek ve svazích.

Následně jsme se přesunuli 
o kus dál k rozbitým zídkám, 
které jsme obnovovali, případ-

ně znovu sestavovali, aby v nich 
mohli mloci zimovat. Za hodi-
nu a půl práce jsme opravili 
a dostavěli sedm zídek.

Na rozloučenou všem zú-
častněným jeden mlok podě-
koval pózováním před objek-
tivy. Díky práci dvaceti dobro-
volníků (včetně tří dětí) se tak 
na jaře můžeme těšit na další 
setkání s těmito zajímavými 
zvířaty.

Ing. Jana Ceplová, referentka 

životního prostředí
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NEZVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI 2
V minulém díle jsme se seznámili s invazí jakožto pojmem a s nej-
problematičtějšími druhy – rostlinnými i živočišnými. V tomto díle se 
seznámíme s metodami mapování pro účely zjištění rozsahu postižení 
dané oblasti a některými dalšími rostlinnými invazními druhy.

Mapovací metody lze jednoduše
rozdělit na klasické a moderní
(více viz www.ekolist.cz), s tím, že
mnohdy je vhodné využít kombi-
naci. Mapování v klasickém pojetí
znamená fyzicky procházet terén
a zakreslovat výskyty sledovaných
druhů do mapy nebo zaznamená-
vat jejich GPS souřadnice. Tento
způsob je vhodný pro rostliny 
menšího vzrůstu, např. pro netý-
kavku malokvětou, která je bohu-
žel již rozšířena prakticky po celé
České republice, kromě horských
partií. Může vytvořit rozsáhlý mo-
nokulturní podrost, čímž zne-
možní růst dalších rostlin.

Netýkavka malokvětá

Moderní metody využívají letec-
kých nebo satelitních snímků. 
Tímto způsobem lze dobře ma-
povat velké rostliny – např. kříd-
latky, bolševník, zlatobýl obrovský 
nebo kanadský, pajasan žláznatý 
nebo trnovník akát. 

Nebezpečnost křídlatek, bol-
ševníku nebo akátu jsme si již vy-
světlili. Oba druhy zlatobýlu sice
nejsou tolik konkurenčně silné
jako předchozí zmíněné druhy,
avšak i přesto dokáží během rela-
tivně krátké doby zarůst i několi-
kahektarové louky, pokud nejsou
intenzivně udržovány. Přestože ne-
ovlivňují např. kvalitu půdy, proka-

zatelně snižují druhovou diverzitu 
(bohatost), což je zvláště v chráně-
ných územích závažný problém.

Zlatobýl obrovský

Pajasan žláznatý se sice zatím drží 
spíše v městech, ale pomalu začí-
ná zplaňovat i do volné přírody. 
Kromě schopnosti šířit se na vel-
ké vzdálenosti (semeny větrem 
nebo i vodou) nebo intenzivního 
zmlazování z kořenů i pařezů, 
zvláště mladí jedinci do prostře-
dí „vypouští“ (kořeny i výluhem 
z opadaných listů) kvasinoidní 
ailanthon, který omezuje růst 
mnoha desítek druhů listnatých 
i jehličnatých stromů.

Pajasan žláznatý

Je jasné, že nikdy 100% nezabrá-
níme úniku těchto rostlin z „bez-
pečí zahrádek“. To nám však ne-
brání v prevenci dalšímu šíření. 
Ve většině případů stačí se o své 
pozemky dostatečně starat. Zkus-
me to!

Ing. Jana Ceplová, referentka 
životního prostředí

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o. p. s.
ve spolupráci se Spolkem pro rozvoj včelařství MÁJA
a Městským výborem ČSV Praha
srdečně zvou všechny včelaře a zájemce o včelaření
na dva semináře s Václavem Švamberkem na téma

APIMONDIA JIŽNÍ KOREA A 2015
V sobotu 10. října od 13.30 hodin
ve Včelařském areálu MÁJA, Račická ul., Praha 6 a

v pondělí 9. listopadu od 17 hodin
ve Velkém sále SVS, Slezská 100/7, Praha 2.

Seznámíte se s novými včelařskými poznatky z letošní Apimondie, která se koná v jihokorejském Daejeonu v září 2015. 
Členové delegace, která se pod odborným vedením RNDr. Švamberka účastní této největší mezinárodní včelařské udá-
losti, vám představí inspirativní informace a zajímavá setkání, která letošní Apimondia přinese. Uvidíte dokumentární 
film natočený přímo v Jižní Koreji zachycující podstatné okamžiky tohoto celosvětově nejvýznamnějšího včelařského
svátku i specifika korejského včelařství. Vstup a občerstvení je zdarma. Seminář trvá cca 3–4 hodiny. Podpořeno gran-
tem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Kontakt: Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA, spolek@majabee.cz

Vážení občané,
chtěla bych vás vyzvat k důsledné 
péči o své dřeviny ve smyslu úkli-
du spadaného ovoce (i z chodní-
ků), listí nebo jehlic a na podzim 
citlivé prořezávky, zvláště pak o ty 
dřeviny, které hraničí s dalším po-
zemkem nebo s ulicí. Vyhnete se 
tak zbytečným konfliktům jak mezi 
sousedy, tak případným upozorně-
ním ze strany úřadu.
Děkuji za pochopení.

Ing. Jana Ceplová,
referentka životního prostředí

Salvia o. s. – sdružení pro ochranu přírody
Nad Štolami 469, 250 70 Odolena Voda
e-mail: salvia-os@seznam.cz, http://salvia-os.cz

vás zve na přednášku

Za přírodou kaňonu Vltavy
o chráněných územích a botanických zajímavostech
ve skalách nad Vltavou, od Troje a Dejvic po Drahanské údolí

přednáší RNDr. Daniel Hrčka
ve čtvrtek 15. 10. 2015
od 17 hodin v aule Základní školy Trojská
Trojská 110/211, Praha-Troja

Projekt je realizován s fi nanční podporou Hlavního města Prahy.
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ŽIVOT V TROJI

GYMNÁZIUM VYUČUJE CIZINCE 
Trojské gymnázium přijímá od roku 2005 také cizince. Zpo-
čátku to není jednoduchá práce, výsledek je totiž vždy nejistý. 
Většina velkých škol se proto výukou cizinců raději nezabývá. 
V Troji je to jinak. Už v únoru 2007 Česká školní inspekce kon-
statovala, že ve vzdělávání žáků – cizinců patří naše gymnázium 
k těm příkladným v celé ČR. Získalo nejvyšší možné ocenění 
– Škola dobré praxe. 

I po deseti letech usilovné práce zájem cizinců neopadl. Nej-
silnější zastoupení mají žáci z Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu. 
V jednotlivých ročnících, počínaje kvartou, studuje vždy čtyři 
až pět cizinců, pro které organizujeme navíc speciální výuku 
češtiny. Žákům je k dispozici učitelka s potřebnou vysokou 
kvalifikací a patřičným entuziasmem. Nejde jí pouze o výko-
ny v jazyce. Dokáže se postarat také o jejich ubytování a další 
potřebné formality, důležité pro jejich život v ČR. Není proto 
náhodou, že Trojské gymnázium se ujalo žáků, kteří jsou dílem 
osudu již bez speciálního gymnázia, které se dvanáct let věno-
valo vzdělávání převážně východoevropských občanů. 

Od počátku školního roku 2015/16 se po dohodě s Prvním 
česko-ruským gymnáziem realizuje výuka žáků této školy pod 
hlavičkou Trojského gymnázia. Zřídilo detašované pracoviště 
na adrese Hloubětínská 26 v Praze 9. Zázemí zde má přes pade-
sát žáků posledních dvou ročníků osmiletého studijního cyklu. 
Osm žáků nižších ročníků přistoupilo ke stávajícím žákům Troj-
ského gymnázia v Čechově škole. Nebylo jednoduché přijmout 
na začátku školního roku rozhodnutí o zřízení detašovaného 
pracoviště a převzetí více než padesáti žáků do stavu. Kapacita 
školy, daná školským rejstříkem to však umožňuje a my chceme 
těmto žákům vyjít vstříc. Věřím, že nás nezklamou. 

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel TG 

1. září jsme za účasti starosty MČ Praha-Troja Ing. Tomáše 
Bryknara, rodičů, pedagogů a především dětí zahájili nový 
školní rok.

Již tradičně si každý žák 1. roč-
níku zazvonil na zvon a bylo 
to pro něj zazvonění na dal-
ších pět let docházky na naší 
škole. Stejným zvonem si 
na konci páteho ročníku do-
cházku ukončí. Každým ro-
kem se počet žáků naší školy 
zvyšuje a stále vyšší je i zájem 
o přijetí dítěte. K zápisu pro 
tento školní rok přišlo čtyřicet 
čtyři dětí, z nichž jsme moh-
li přijmout jen dvacet pět. 
Tím jsme naplnili kapacitu 
školy, která je sto dvacet dětí. 
Zájem o zápis dítěte do naší 
školy nás nejen těší, ale i za-
vazuje. Svědčí také o velmi 
dobré pověsti, kterou škola 
má v širokém okolí. Z rozho-
vorů s rodiči vyplývá, že si cení 
studijních výsledků, výuky AJ 
od prvního ročníku, výjezdů 
na školy v přírodě, přístupu 
pedagogů k dětem a samo-
zřejmě i prostředí, ve kterém 
se škola nachází. Vyšší počet 
žáků ve třídách nám umožňu-
je dělení výuky anglického ja-
zyka na skupiny, ve kterých je 
výuka mnohem efektivnější. 
Ke kvalitě výuky AJ jistě přispí-
vá i anglická družina, ve které 
probíhá komunikace v tomto 
jazyce a kterou organizujeme 
2x týdně ve spolupráci s MŠ 
Trojská labuť. Jsme rádi, že 
můžeme pro tuto družinu vy-
užívat nově zrekonstruované 
prostory v DSS. Nový školní 
rok jsme zahájili několika 
novinkami. Došlo ke změně 
v pedagogickém kolektivu 
na místech asistentky peda-
goga, speciálního pedagoga 
a vychovatelky školní družiny, 
třetí ročník má novou třídní 
učitelku. Všichni pedagogič-
tí pracovníci školy splňují 
přísné podmínky dané záko-

nem o pedagogických pra-
covnících. Pokračuje činnost 
speciálního pedagogického 
centra, které se věnuje dě-
tem se specifickými porucha-
mi učení. V hale školy máme 
nový sportovní povrch. Tento 
povrch je z hlediska bezpeč-
nosti dětí a činnostem o pře-
stávkách mnohem vhodnější 
než původní dlažba. Finanční 
prostředky jsme na něj získali 
ze sponzorských darů rodi-
čů, nadace Quido Schwanka 
a mimořádného příspěvku 
MČ Praha-Troja. 

Sponzorské příspěvky rodi-
čů nám umožňují zkvalitňovat 
vybavení školy a tím i výuku. 
V současné době probíhá 
instalace interaktivní tabule 
v prostorách školní družiny, 
kterou využíváme pro výuku 
dělených hodin anglického ja-
zyka a měníme ovládání již in-
stalovaných tabulí na ovládání 
dotykem prsty. Z těch větších 
akcí z minulých let, které jsme 
mohli ralizovat díky sponzorz-
kým darům rodičů, mohu při-
pomenout hřiště na východní 
straně školy, počítače ve tří-
dách a další audiovizuální pří-
stroje. Aktivity rodičů v tomto 
směru si velmi vážíme a be-
reme to i jako formu uznání 
za naši práci a péči o jejich 
děti. Nadstandardní podmín-
ky, které ve škole máme, se 
projevují i ve výsledcích naší 
práce. Dlouhodobě patříme 
mezi školy s nadprůměrným 
počtem přijatých žáků na os-
miletá gymnázia, naprostá 
většina žáků prospívá s vyzna-
menáním a ‚trojky‘ jsou spíše 
výjimkou. Děkujeme.

Mgr. Alois Pacík, ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PROPOJENÍ MĚSTA A PŘÍRODY
Praha je mnohem více, než spleť asfaltu a betonu. Obepíná ji příroda, 
která se noří i do jejího nitra. Díky spoustě zeleně tady hnízdí tolik kra-
hujců jako v žádném jiném městě Evropy. Okolo zříceniny Baba lze při 
troše štěstí vystopovat lišku, v suchdolském potůčku tekoucím do Ti-
chého údolí zase spokojeně žijí larvy chrostíků, čímž dávají vědět, že 
tamní voda je opravdu čistá.
Tohle všechno lektorky a lektoři Ekodomova dobře vědí. Vědí také, že 
i děti z města mohou mít rády přírodu, mohou se dobře vyznat ve svém 
okolí a rozumět souvislostem mezi tím, jak člověk žije, a tím, co se děje 
v přírodě. A pomáhají dětem to vše rozvíjet a chápat.
Na pravidelném kroužku Malý průzkumník přírody děti bádají v příro-
dě okolo své školy, setkávají se se zvířaty a poznávají přírodu všemi 
smysly. Díky ekologickým výukovým programům Ekodomova se děti 
dozvídají třeba to, proč je půda významná pro život a kdo v ní žije, 
setkávají se s divokými ptáky při jejich kroužkování, nebo poznávají, 
jakým luxusem je voda z kohoutku. Vzdělávací divadla je mohou poba-
vit a zároveň naučit například tomu, jak fascinující a významný je život 
včel. Díky ekodílničkám si zase vyzkoušejí, zač je toho loket s tvořivou 
recyklací odpadů, a při programu Ekopokusy se ponoří do tajů vědy.
„Kdokoli chce pomoci rozvíjet ekologické myšlení dětí a dopřát jim ně-
které z těchto dobrodružství, může o našich službách říci třeba učite-
lům ze školy či školky. Anebo některou z našich aktivit pro děti zařadit 
do programu na firemní nebo komunitní akci,“ vybízí Tomáš Hodek ze 
spolku Ekodomov, kde má ekovýchova již více než desetiletou tradici. 
Kroužek Malý průzkumník přírody nyní míří i za dětmi ze ZŠ Trojská 
a na další základní školy v blízkém okolí. Přihlašovat se lze na stránkách 
www.malypruzkumnikprirody.cz. Barbora Janečková



abcova vila se zahradou není zapsanou kulturní 

mátkou, přesto ale spoluvytváří naše společné 

ojské dědictví a charakter velkorysých vil ulice Nad Kazankou. Vzp

mínky z dětství, citlivá rekonstrukce architektonických prvků, obnova 

ůvodní koncepce zahrady i nové požadavky na sdílené užívání mateř-

kou školou a trojskými obyvateli byly hlavním mottem dvouletého pro-

ektu Regenerace obecní zahrady. Představení v rámci Dnů evropského 

dědictví bylo také připomínkou, že 9/10 nákladů poskytlo hlavní měs-

to z evropských fondů. Vedle trojských přišli obyvatelé Letné, Bohnic, 

Libně, Vršovic, Hostivaře, nejvzdálenější přijeli ze Zábřehu na Moravě. 

Provedli jsme je všemi kouty obnovené zahrady, ukázali např. mlho-

viště s rekonstruovanou pergolou, záhony a pracovní dvorek školky 

nebo nové hřiště, které bude sloužit nejmenším ze školky i dětem 

z blízkého i širokého okolí. Tomáš Drdácký
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Troja je bohatá na nemh tá na nemovité kulturní památky. Z celkových jed-

nadvaceti, které uvádí seznam Národního p
Ná odního památkového ústa-

vu, je běžně přístupný veřejnosti jen zámek se zahradou a vi-d a vi-

ničný sloup. Díky pochopení soukromých majitelů jsou další 

památky otevírány veřejnosti jen u příležitosti Dnů evropského 

kulturního dědictví. 

Letos zastupitelstvo zorganizovalo zpřístupnění sedmi pamá-

tek na sobotu 5. září. Od 10 do 16 hodin si jednotlivci i celé sku-

piny postupně prohlédli Osadu Rybáře, kaple sv. Václava i sv. 

Kláry, Hrachovku, domek Pod Havránkou a zahradu Brabcovy 

vily. Výrazný zájem byl o komentované prohlídky, které začína-

ly v 11 a ve 13 hodin u galerie U lávky. Prohlídka obnovené 

zahrady Brabcovy vily s komentářem začala o hodinu později. 

Odborný výklad místostarosty T. Drdáckého výborně doplňo-

valy komentáře majitelů památek. O hlubokém zájmu svědčí 

množství jednotlivců i skupiny o více než dvaceti lidech. Ně-

které reakce návštěvníků byly 

téměř dojemné. Paní Marie na-

příklad v domku lidové architek-

tury Pod Havránkou prohlásila, 

že návštěva klenutých místností, 

kde pan Svoboda ševcoval, ji do-

slova pohladila na duši. Zájem 

o památníky kulturního dědictví 

a milé reakce návštěvníků pře-

svědčily snad všechny majitele, 

že příští rok otevřou dveře opět. 
-lak-

abcova vila se zahradou není zapsanou kulturn

ale spoluvytváří naše společn

h il uliceBra

O hlubo
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ZAŽÍT TROJU JINAKJINAK 2015

Zažili jsme Troju Jinak a na je-

den den v roce zaplnil ulici u poš-

ty místo aut veselý povyk dětí. 

Bylo pro nás milým překvape-

ním, kolik místních spolků i jed-

notlivců se pro ideu Zažít Město 

Jinak nadchlo a pomohlo nám ji 

uskutečnit. Velký dík patří i MČ 

Praha-Troja, bez jejíž záštity 

a pomoci bychom nestihli akci 

v tak rekordním čase uspořádat.

Dílničky, lov hmyzáků, dech 

beroucí mažoretky, mozek bystří-

cí hrátky, vodní svět pod mikro-

skopem, divadélko , vzduchem lé-

tající Poi, improvizační divadlo, 

j

mašinky, hudba, ohnivá šou… 
h i á šou…

Ani nelze vše vypsat, Troju Ji-

nak musíte Zažít na vlastní kůži. 

Neváhejte a přidejte se příští 

rok k nám. Více od ZTJ a foto-

grafie naleznete na stránkách 

pořadatele: Ekoškolka Rozárka, 

www.podhoubi.cz

17. TROJSKÉ

VINOBRANÍ JE MINULOSTÍTÍ

Letošní Trojské vinobraní bylo zatím nejvíce navštíveným roč-

níkem. Ačkoli jsme nedělali žádnou významnou reklamní kam--

paň, branami zámku prošlo více než pět tisíc návštěvníků. Po--

tvrzuje se tím, že tato podzimní událost se dostala do povědomímí 

vínamilovných lidí a je jimi každoročně očekávána. Zrovna takk 

má dobrý zvuk i mezi vinaři. Nemáme proto problém, získávaat 

stále nová a významná jména. Myslím si, že je to i tím, že i kdyyž 

je doprovodný program od nás samozřejmě vyžadován, dbámme 

na to, aby nepřerostl do rozměrů, kdy na sebe strhne více po-po-

zornosti, než víno, na jehož oslavu jsou vinobraní pořádána. 

Z komorní akce určené především trojským se vyvinulo v akci 

pražského významu. Na jednu stranu to pro nás ztratilo 

 kouzlo užších sousedských vazeb, ale na druhé straně to 

ce významně přispívá k návratu Troje do rodiny vinařských 

cí. Je to naše jedinečnost, vlídná a veselá tvář Troje. 

Opravdu vřele děkuji všem, kteří se na přípravách i realizaci 

díleli, práce to byla vysilující, ale vyplatila se. Kdo z vás by 

ěl zšířit naše řady na ročníku příštím, bude vítán.

těl rozšířit naš
Jan Kavan, ml.

Z kom
celop
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MÁTE SLOVO

Kdo je provozovatelem restaurace Altán a co v ní nabízíte?
Restauraci Altán provozuje pan Kolář, zaměstnanec hostince 

U Lišků. Jsme dlouholetá sladěná parta, v podstatě rodinný pod-
nik, 6 zaměstnanců.

Nabízíme českou kuchyni, klasické hotovky, ale i saláty, těstovi-
ny a steaky na grilu. Restauraci máme jako nekuřáckou, cigarety 
ani neprodáváme, na zahrádce ale kouření tolerujeme.
Jaká klientela váš podnik navštěvuje? 

Předchozí nájemce Troja catering měl přes zimu od října zavře-
no. My jsme se rozhodli provozovat restauraci celoročně a osvědči-o. My jsme se rozhodli provozovat restauraci celoročně a osvěd
lo se to. Samozřejmě těžiště klientely jsou návštěvníci ZOO, po uza-se to. Samozřejmě těžiště klientely jsou návštěvníci ZOO, po u
vření ZOO zavíráme i my. Návštěvnost nám zvyšují akce ZOO, jako ření ZOO zavíráme i my. Návštěvnost nám zvyšují akce ZOO, ja
byla akce pro rodiny s dětmi v červnu se vstupným zdarma, která yla akce pro rodiny s dětmi v červnu se vstupným zdarma, kt
průměrnou návštěvnost ZOO tři tisíce pět set osob denně zvedla růměrnou návštěvnost ZOO tři tisíce pět set osob denně zve
na deset tisíc osob denně. Jsme závislí, stejně jako ZOO, na počasí. a deset tisíc osob denně. Jsme závislí, stejně jako ZOO, na poč
Nejsilnějším dnem je sobota, kdy někdy vydáme i tři stovky jídel. ejsilnějším dnem je sobota, kdy někdy vydáme i tři stovky jíde

ávu Přijíždějí k nám i početné slovenské rodiny, staví se na k
před návštěvou ZOO a na oběd po návštěvě. Jídelní lístek máme řed návštěvou ZOO a na oběd po návštěvě. Jídelní lístek má
i v ruštině, protože tato klientela je silná a je z naší ZOO nadšena, v ruštině, protože tato klientela je silná a je z naší ZOO nadše
zároveň ale preferuje restauraci s obsluhou, a tak nad samoobsluž-ároveň ale preferuje restauraci s obsluhou, a tak nad samoobsl
nou restaurací v ZOO pro tento typ klientely vyhráváme.ou restaurací v ZOO pro tento typ klientely vyhráváme.

Provozujeme restauraci Altán už dva roky, některá klientela 
se nám tedy už i vrací. Na letošní sezonu jsme rozšířili nabídku 
o rychlé občerstvení typu párek v rohlíku, trdelník, balené nápoje, 
máme točenou zmrzlinu vlastní výroby z mixovaného ovoce. Proti 
polotovarovým práškovým surovinám je její kvalita nesrovnatelná.
Letošní specialitou je trdelník s nutelou a domácí limonády (me-
lounová, okurková, citronová, lesní ovoce). Z jídel bych jmenoval 
čerstvé ryby, třeba lososa a výborné steaky na grilu. Japonci k nám 
chodí na kachnu. Francouzi u nás trvají na tříchodovém menu.
Co ještě můžeme za novinky nebo akce letos čekat? 

Máme nápady na taháky pro rodiny s dětmi, třeba mluvícího 
papouška. Možná uděláme i směnárnu na mince, cestující nemají 
možnost si v automatu na MHD koupit lístek za bankovku, o roz-
měnění náš žádá i sto lidí denně. Když si u nás něco koupí, tak jim 
rozměníme, musíme ale držet velkou zásobu mincí. 

Děláme i firemní akce, včetně konferenčních skupinek ze ZOO, 
hostíme i pana ředitele Bobka. Domluvili jsme i spolupráci se ZOO, 
kdy naše skupina hostů může přerušit návštěvu ZOO po dobu obě-
da u nás. Děláme stravování i pro akce v Botanické zahradě. Náš 
catering bude třeba na slavnostech ve Starých Bohnicích. Děláme 
firemní večírky, máme kapacitu 140 osob. Večerní akce nikoho ne-
ruší, můžeme dělat i hudební produkci. 

Pro trojské rezidenty zvažujeme večerní provoz na několik dní 
v týdnu, např. čtvrtek a pátek, sportovní přenosy a gastronomické 
speciality. Uvítáme názor sousedů na tento záměr.

V restauraci Altán debatoval Karel@Nemecek.cz 

V tomto seriálu rozhovorů přináším pohledy do zákulisí 
provozoven trojských podnikatelů. Dnes hovořím

s provozním restaurace ALTÁN
u ZOO, panem DRAŠNAREM

V ubíjejícím žáru jednoho srpnového dne mne probudila 
z letargie četba časopisu Městské části Praha Troja. Vítám 
otevření diskusní rubriky „Máte slovo“, která je příjemným 
osvěžením v proudu dosavadních chvalozpěvů, jak se nám 
v Troji žije den ode dne lépe. Jsem zvědavá, jak dlouho tato 
rubrika vydrží a jaké názory zde budou publikovány.

Dalším článkem, který mne vyburcoval z letního polo-
spánku, byl článek Ing. Jany Ceplové, referentky životního 
prostředí, s názvem „Nezvaní návštěvníci“. Nejprve mne 
po duši pohladila roztomilá fotečka huňatého psíčka mýva-
lovitého. Četba článku mne však šokovala. Paní inženýrka 
vyzývá k nemilosrdné likvidaci psíčků, chce po nás, abychom 
psíčky mývalovité zabíjeli na potkání. To bych nedokázala. 
Jsem příliš změkčilá na to, abych hubila roztomilé malé 
chlupáče. Vůbec myšlenka jakéhokoliv hubení je mi protiv-
ná a nejvíce ze všeho mne mrzí záhuba zahrady mateřské 
školky. Bydlím naproti a celý život jsem se kochala pohle-
dem na vysoké ztepilé borovice, které mi každodenně má-
valy svými větvemi na pozdrav. Nyní je většina borovic pryč 
a ty zbývající usychají, patrně hrůzou nad tím, co se děje 
pod nimi. Ubohé borovice musely ustoupit čemusi, co se 
vznešeně nazývá „komunitní centrum“, o kterém málokdo 
tuší, k čemu bude. Věří snad někdo opravdu tomu, že trojští 
občané opustí své vlastní zahrady, vypnou mobily, počítače, 
notebooky a televizory a půjdou se družit do betonovými 
monstry zdevastované zahrady mateřské školy?

Svět na počátku 21. století je jiný, než byl svět před 100 
lety. Zájem lidí o účast v kolektivních akcích a lidových vese-
licích je pryč. Dnes si lidé raději organizují svůj život a svou 
zábavu sami. Snahy přimět trojské občany k masové účas-
ti na organizovaných akcích skončí krachem, tak jako kra-
chem skončil projekt obnovy Sokolské cesty, která už zase 
zarůstá křovím. Sokolská cesta zanikla z týchž důvodů, ze 
kterých dříve zanikly cesty, po kterých jezdily kočáry a for-
manské vozy. Místo nich tu máme dálnice. Řečeno slovy 
Járy Cimrmana: můžeme proti tomu protestovat, můžeme 
s tím nesouhlasit, ale to je asi to jediné, co s tím můžeme 
dělat. Dějinný vývoj nelze zvrátit, křečovitá snaha oživovat 
nenávratně zaniklou minulost skončí fiaskem. A fiaskem 
zůstane i přesto, že to autoři těchto absurdních projektů 
myslí upřímně a možná i věří tomu, že nejsou manipulová-
ni stavební lobby. Jediným hmatatelným výsledkem těchto 
snah zůstane prázdné komunitní centrum a Troja přeměně-
ná v tuctovou pražskou městskou čtvrť zastavěnou činžáky 
vznešeně nazývanými viladomy. PhDr. Zuzana Herzogová

U Trojského zámku 11 

www.restauracealtan.cz 

tel 608 505 090 

otevřeno Po–Ne 11–18 hod 

Prodej domácích vajec

za 5 Kč/kus

& PRODEJ MEDU
Z ČESKÉ KANADY
Při odběru většího množství 
přivezu. T roja a okolí

Tel. 603 965 441

Inzerce
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Inzerce

MISTŘI PRAHY 
V BASEBALU
Mladší kadeti SaBaTu ohájili 
loňské vítězství v Pražském přebo-
ru. Ve finálových dvou zápasech 
porazili Eagles Krč 10:5 a 14:3.

Do prvního zápasu vyslali 
Eagles svého nejrychlejšího 
nadhazovače v kategorii mlad-
ších kadetů Michala Kohouta. 
V první části utkání na trojské 
pálkaře jeho rychlý nadhoz 
fungoval, našim se nedařilo 
odpalovat míče a Eagles se 
dostali do vedení s poměrem 
4:1. Po dvou směnách se hrá-
či SaBaTu srovnali s rychlostí 
nadhozu, začali správně časo-
vat odpal a bod za bodem sta-
hovali náskok soupeře. Po třetí 
směně, ve stavu 4:4, Eagles vy-
střídali nadhazovače, ale dobře 
rozehraný SaBaT to již neza-
stavilo. Pálkaři domácích při-
dávali další body a spolehlivou 
obranou umožnili Eagles už jen 
jeden doběh. Výsledek prvního 
zápasu byl SaBaT 10, Eagles 5.

Pozitivním důsledkem dob-
ré obrany bylo i to, že nadha-
zovač SaBaTu Ondra Hrdlička 
vydržel nadhazovat celý zá-
pas a záloze jsme měli kvalit-
ních nadhazovačů více. Hned 
v druhém zápase se jejich kva-
lita projevila. Startující nad-
hazovač Kuba Černý musel 
být po pět stržených bodech 
střídán hned v první směně, 
ale trojští získali sedm bodů. 
Vůle soupeře byla nalomena 
a vítězství se přiblížilo. Pálka-
ři SaBaTu pak v každé směně 
přidávali body a spolehlivě za-
hrávali outy. Closer domácích, 
Kryštof Hasal, ukončil zápas 
jedním groundoutem na první 

metě a dvěma strikeouty. Vý-
sledek byl 14:3. Mladší kadeti 
SaBaTu tak obhájili loňské 
vítězství a potvrdili výbornou 
formu. V letošní sezóně pro-
hráli z patnácti zápasů pouze 
jediný zápas. Vrcholem pro ně 
bude nadcházející mistrovství 
ČR, na kterém budou obhajo-
vat výborné třetí místo z loň-
ského roku. Štěpán Hasal, SaBaT

Divadelní spolek v Troji stále ještě přivítá nové členy všeho věku i zkušeností.
Plánujeme divadelní představení, zapojit se můžete i Vy, nebojte se mezi nás přijít. 

Scházet se budeme v pondělí od 19 hodin.

Více informací na e-mailu blaza.hermankova@seznam.cz. Těší se na Vás všichni 
členové divadelního spolku a Blažena Heřmánková 

DO NÁRODNÍHO DIVADLA
sdružení Senior fitnes o.s. vás zve na

SENIORSKÝ DEN PRO ZDRAVÍ
s komentovanou prohlídkou Národního divadla
zajištěnou díky partnerství s ND 
Sraz 14. října v 9.00 hodin
v areálu baseballového hřiště SaBaT, Praha-Troja

Úplné informace ke všem aktivitám naleznete na www.seniorfitnes.cz nebo telefonu: +420 731 496 672
Za Senior fitnes o.s. Ing. Zdeněk Hostinský 

INTERLIGA U7
V sobotu 12. 9. se na hřišti 
Tempo Titans v pražské Li-
buši sešlo jedenáct týmů z ce-
lých Čech na turnaji v T-ballu 
nejmladší kategorie U7. I náš 
tým nejmladších hráčů a hrá-

ček se zúčastnil. A jak to do-
padlo? 3. místo Tempo Titans 
A, 2. místo Eagles a 1. místo 
SaBaT. Naše radost je veliká, 
máme ZLATO..........

Přijďte se mezi nás podívat 
na tréninky.

MČR U11 V COACH PITCHI
Od pátku 11. 9. do neděle 13. 9. proběhlo na hřišti SaBaTu 
MČR U11 v coach pitchi. Boje o medaile se zúčastnilo 12 týmů 
z celé republiky. Náš tým skončil na krásném 8. místě a celý 
turnaj vyhráli Draci Brno. Během těchto 3 dnů se hrál kvalitní 
baseball. Hráči a hráčky připravili svým trenérům nejednu hor-
kou chvilku. Předvedli divákům, rozhodčím i zapisovatelům 
spoustu krásných zákroků, odpalů a neuvěřitelných příhozů, 
za které by se nestyděli ani hráči MLB. Více na www.sabat.cz

Mariana Hačecká

všechny děti i rodiče zveme na

FAMILY DAY 18. 10.
na SaBaTu.

Proběhne turnaj ve Slowpitchi rodičů, kteří si vyzkoušejí
baseballové a softballové dovednosti a pro děti bude při-
praven bohatý program.
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

ZAJÍMAVOST

JAROSLAV TŮMA
Vedete sdružení proti civili-
začním chorobám. Co vás k té 
záslužné činnosti přivedlo? 

Od roku 2004 jsem převzal 
vedení po dlouholeté, úspěšné 
práci naší předsedkyně paní Věře 
Martinovské, kterou postihlo 
vážné onemocnění. Vzhledem 
k tomu, že jsem jí už několik 
let pomáhal s písemnostmi, měl 
jsem představu, co všechno tato 
funkce vyžaduje a měl jsem to tak 
trochu ulehčené. Alespoň jsem si 
to zpočátku myslel. Postupně, jak 
jsem do funkce vnikal, jsem po-
znal, že to tak jednoduchá práce 
není. Ale zatím mě tahle práce 
baví a těší mě, že přináší radost 
dalším lidem, kteří se našich po-
bytů zúčastňují. 
Je cílem ovlivňování celé-
ho zdravého životního stylu 
nebo jen na aktivní pohyb 
a zdravotní prevenci? 

Svaz postižených civilizační-
mi chorobami v ČR, z.s. působí 
na území celé České republiky. 
Tvoří síť tří set třiceti organiza-
cí a klubů SPCCH ve dvoustech 
devadesáti městech a obcích 
a v současnosti sdružuje padesát-
pět tisíc členů. Nabízí odborné 
rehabilitační a rekondiční pro-
gramy a tím se odlišuje od jiných 

organizací zaměřených pouze na volno-časové aktivity. Cílem je senio-
ry a osoby dlouhodobě a trvale nemocné opětovně začlenit do společ-
nosti. Děje se to tím, že získávají určité návyky na pravidelná cvičení,
a že pobytem v přátelském kolektivu získají nové přátele a zlepší si
i svůj psychický stav.
Kolik trojských občanů se na programu podílí? 

Obvodní organizace pro Prahu 7, která zahrnuje i Troju, má v sou-
časné době jednosto čtyřicet dva členů, z toho je dvacet osm trojských
občanů.

(astma, alergie), onkologické one-
mocnění, osteoporóza, vertebrogenní 
onemocnění, tělesné postižení.íí
Civilizační choroby postihu-
jí stále více lidí. Myslíte, že 
proto bude členů organizace 
přibývat? 

Myslím si, že do budoucna 
asi o moc víc členů nepřibude. 
Bylo nás už i přes dvě stě. Jak se 
postupně našim členům zvyšuje 
věk, tak se náš počet členů kaž-
dým rokem zmenšuje. Další pří-
činou úbytku jsou jistě i finanční 
důvody. Ceny pobytů se stále 
zvedají a řadě lidí, i když by rádi 
na některý pobyt jeli, to nevychá-
zí s penězi.
Zvládáte všechno sám nebo 
vám také někdo pomáhá? 

Musím říci, že zatím to snad 
celkem zvládám, také ale díky 
vydatné pomoci mojí manželky 
Jany, která během pobytů dělá 
cvičitelku. V práci mi pomáhá 
i několik dalších členů, ochot-
ných udělat něco pro ostatní. 
Pomáhá nám i Městská část Pra-
ha-Troja. Již několik let v granto-
vém řízení finančně přispívá pro 
trojské občany na týdenní pod-
zimní pobyt v Lázních Poděbra-
dy. Díky tomu se tohoto ozdrav-
ného pobytu, který si již získal 
velkou oblibu, celkem pravidel-
ně zúčastňuje více než patnáct 
osob s trvalým pobytem v Troji.

-lak- 

V září se rekondičního pobytu v Rekreačním středisku Nová Louka v Albrech-
ticích n. Vlt. zúčastnilo čtyřicet osob, z toho osm trojských občanů. Pobyt 
v příjemném středisku se i popáté vydařil.

Chystáte do budoucna obohacení programu o další aktivity?
V naší organizaci se zaměřujeme zejména na pořádání rekondič-

ních a ozdravných pobytů 3x do roka. Jezdí nás na ně vždy kolem
čtyřiceti. A vyhovět pokud možno přáním a požadavkům účastníků
– většinou žen s věkovým průměrem kolem pětasedmdesáti let a růz-
nými zdravotními postiženími není vždycky jednoduché. Zdravotních
problémů mají naši členové celou řadu. Jsou to zejména: kardiovas-
kulární onemocnění, diabetes mellitus (cukrovka), respirační onemocnění 

NA NEBI HRDÉHO ALBIONU
Na Vítězném náměstí (4 stanice autobusem od přívozu P2) před Domem Armády 
Praha je instalována panelová výstava o československých letcích ve službách RAF. 
Děje se tak v roce 70. výročí konce 2. světové války, k němuž nemalou měrou přispěli.

I. ročník festivalu

DELIKATESY
na Novoměstské radnici
3. října 2015 od 10 do 18 hodin
Festival evropských delikates 
umožní návštěvníkům ochutnat či
zakoupit sladké i slané lahůdky ty-
pické pro vybrané země EU. Boha-
tou nabídku delikates v podobě la-
hodných sýrů, salámů, paštik či pra-
linek přirozeně doplní vína a pivní
speciály, bez kterých by gurmánský 
zážitek nebyl úplný. 
Přijďte si užít krásný den,
jste srdečně zváni.
Těšíme se na vaši návštěvu.

S pozdravem za Novoměstskou radnici
Albert Kubišta, ředitel

VSTUP 

ZDARMA

10

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Celý týden jsme strávili v hotelu Bára 
na Benecku  poblíž rozhledny Žalý. Vy-
jelo rekordních devadesát šest dětí, takže 
se Krkonoše zaplnily smíchem a výsko-
tem trojských školáků. Protáhli jsme si
nohy, zdolali několik vrcholů a podpořili
vzájemné vztahy. I když pro některé prv-
ňáčky bylo odloučení od domova těžké, 
společně jsme to skvěle zvládli. Krakono-

šovi děkujeme za krásné počasí a hotelu 
Bára za skvělou kuchyni.
Něco málo od dětí:
Radka píše: „Hotel Bára na Benecku je 
fakt pecka“. Bóďa píše: „Na školy v přírodě 
jezdím, abych si to užil. Na Benecku to bylo 
vážně super, ušli jsme 70 km“. Šimon píše:
„Na škole v přírodě je to fajn. Naučíme se tam 
spoustu věcí. V září jsme byli na Benecku. Sko-
ro každý den bylo hezky. Chodili jsme na tury 
ve velkém terénu. S klukama i s holkama je 
sranda. Hrajeme si, povídáme a učíme se 
s nejlepšíma učitelkama.“ Katka Tůmová

pořádá

další pravidelnou degustaci

středa 7. 10. Od 19.00 hod.
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TJ SOKOL INFORMUJE

 STOLNÍ TENIS
Seriál turnajů ve stolním tenise pokra-
čoval 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 bojova-
lo čtrnáct hráčů v jediné skupině na dva 
vítězné sety systémem každý s každým. n
S jednou porážkou, ale s lepším vzájem-
ným zápasem zvítězil mladý Miloš Poz-
níček před druhým a zároveň nejlepším 
ze Sokola Troja Dušanem Martykiewiec-
zem. Ještě tři prohry stačily Vladimíru 
Puklickému ke třetímu místu. 

Rudolf Hampel vedoucí stol. Tenisu

Oddíl sokolské všestrannosti 

Cvičení, věková kat. Vedoucí, telefon Termín

Rodiče a děti, 
2–4 roky

Kateřina Šrámková, 
723 607 070

Čtvrtek 
16–17 h

Předškolní děti
4–6 let

K. Šrámková
723 607 070

Čtvrtek
15–16 h

Dítě, pohyb, hudba
děti – kluci, holky

Jana Šrámková
728 762 608

Středa
17–18 h

Mladší žactvo
7–12 let

Vojta Valtr
605 310 115

Čtvrtek 
17–18.30 h

Aerobic
dospělí, starší žákyně

Jana Šrámková
728 762 608

Po, St
19–20 h

Pilates
dospělí

Jitka Drdácká
603 142 261

Po 18–19 h
St 20–21 h

Jóga
dospělí

Hana Ulrichová
774 909 002

Středa 
18–19 h

Zdravotní cvičení a jóga 
dospělí

Jana Tůmová
607 157 540

Úterý
18–19 h

Cvičení na židlích
dospělí

Jana Crkvová
602 617 011

Čtvrtek
17–18 h

Odbíjená I.
dospělí, děti od 15 let

Tomáš Bryknar
603 460 164

Pondělí
19–20.30 h

Odbíjená II.
dospělí, děti od 15 let

Tomáš Bryknar
603 460 164

Pondělí 
17.30–19 h 
Středa
18–19.30 h

Odbíjená III.
dospělí, děti od 15 let

Jaroslav Klípa Úterý
17–18.30 h

Míčové hry 
(malá kopaná)
dospělí, děti od 15 let

Jan Zobal
603 821 822

Úterý 
20–21.30 h
Pátek
18.30–20 h

Stolní tenis
dospělí

Rudolf Hampel
737 242 539

Čtvrtek
18–20 h

Stolní tenis
děti

Rudolf Hampel
737 242 539

Pátek
18–19 h

Basketbal
dospělí, děti od 15 let

Duka, Pollak Středa
19.30–21 h

AKTUÁLNĚ
n jednodenní autobusový zájezd na zámek KUKS pořádáme 
17. 10. 2015, přihlášky u paní Filipové, tel.: 736 283 882 nHle-
dáme cvičitelku aerobiku a cvičitele mladších žáků, zájemci vo-
lejte Kateřinu Šrámkovou, tel.: 723 607 070 n Zúčastňujeme se 
všech veřejných akcí v Troji.

VÝZVA PRO ALMANACH
Vzdělavatel TJ Sokol Troja br. Jaroslav Fliegl žádá 
všechny členy i nečleny naší jednoty o spolupráci 
při tvorbě doplňku k malému almanachu TJ Sokol 
Troja, vydaného v roce 1995 u příležitosti sta let tr-
vání TJ Sokol Troja. Na přelomu roku 2015–2016 
budeme slavit již stodvacet let naší činnosti, a proto
chceme naši činnost za posledních dvacet let uchovat 
v zapsaných vzpomínkách a fotografiích. Tímto tedy 
se na vás obracíme o zapůjčení dobových fotografií 
z výše uvedených let a případně o podělení se o spo-
lečné zážitky z akcí, které jsme pořádali. Telefonic-
ký kontakt vzdělavatele je: 602 150 374, nebo mail 
tj-sokol-troja@volny.cz .

TJ SOKOL TROJA ZVE NA CVIČENÍ
Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)
úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý 
čtvrtek 17–19 h. vchod do Sokolovny z Trojské ulice a zvonit 
u vchodových dveří do Sokolovny.

Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní 
vyžití pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

ZPRÁVY
Z ODDÍLU KOPANÉ

Mužstvo mužů A sehrálo do 15. 9. 2015 čtyři zápasy a uhrálo A
dvě vítězství a dvě remízy.
Naše žákovská mužstva své zápasy prohrály, ale výsledky jsou a
lepší než na jaře 2015. Důvodem porážek jsou věkové rozdíly 
v mužstvech a nepravidelná účast na zápasech, kdy žáci odjíž-
dějí na víkend mimo Prahu. Na vítězství stále čekáme, ale všich-
ni trénují a hrají s radostí a plným nasazením.
Přijďte fandit na naše hřiště pod protipovodňovým valem.t

Muži A hrají:
n se Zbraslaví So 10. 10. 2015 od 10.30 h
n s Kačerovem So 24. 10. 2015 od 10.30 h
n s Miškovicemi So  7. 11. 2015 od 10.30 h

Muži B hrají:
n s Bohnicemi B Ne 11. 10. 2015 od 16 h
n s Šeberovem Ne 25. 10. 2015 od 14.30 h
n s Vinoří Ne  8. 11. 2015 od 14 h

Žáci starší přípravka (9–10letí, hraje se 5+1 na menším hřišti):
n s Ruzyní So 10. 10. 2015 od 9 h
n s Řepy So 24. 10. 2015 od 9 h

Mladší žáci (11–12letí, hraje se 7+1 na půlce hřiště):
n s Radotínem Ne 11. 10. 2015 od 14 h
n s Březiněvsí Ne 25. 10. 2015 od 12.30 h

Hledáme trenéry pro žactvo a y provádíme nábor žákůr
od 5 do 12 let. Informace Pavel Špirek, tel. 778 521 171.

Tréninky žáků všech kategorií: St + Pá od 16.30 do 18 h.
Oddíl kopané



BOTANICKÁ PRO VÁS
www.botanicka.cz

do  25. 10. Dýně – královny podzimu mají svou výstavu
10. 10. Čajomír Trek – pouť světem čaje pro celou rodinu 9–17 h
10.–11. 10. Podzimní jarmark v pestrobarevné zahradě 9–17 h
„Královna“ marmelád Blanka Milfaitová, která dodávala své mar-
melády i do kuchyně anglické královny bude své dobroty vařit 
přímo přes vašimi zraky.
10. 10. Podzimní workshop – pleteme z papíru i pedigu
práce se senem. To nabízíme vůbec poprvé 11–14 h. Drak ze
sena je krásná dekorace, jejíž tvorbu zvládnou i děti od 12 let.
Workshopy je potřeba dopředu rezervovat.
20. 10.–29. 11. Mravenci a rostliny – první výstava v ČR
24.–25. 10. Podzimní dýňové hrátky 13–16 h
31. 10. Halloween v Troji 15–19 h
Strašidelná atmosféra, dlábání dýní… A až se setmí, vezměteStrašidelná atmosféra, dlábání dýní… A až se

odu, začínádýni, vložte do ní svíčku a zapojte se do průvo v 18 h.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET

TIP PRO VÁS
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ZOO PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz
Otevřeno denně, v říjnu 9.00–18.00 h

Měsíc spáčů Víkendová 
setkání se zvířaty, která tráví 
zimní období spánkem.
Jak a proč zvířata v zimě spí? 
Existuje letní spánek?
Jak a kde spí zvířata v zoo?
Komentovaná krmení 
a setkání v říjnu každý víkend
na více jak 20 místech v zoo.
Happy Mondays: Adoptivní 
rodiče zvířat v Zoo Praha
5. 10. obojživelníků, ryb 
a plazů, 12. 10. ptáků, 

19. 10. savců (kromě šelem 
a lidoopů), 26. 10. šelem 
a lidoopů
 3. 10. Kratochvílení u žiraf 
Eliška slaví 20. narozeniny.
4. 10. Karneval zvířat Mezi-
národní den zvířat a křtiny 
mláděte gibona.
10. 10. Netopýří den v zoo 
17. 10. Den chovatelů želv
24. 10. Kde jsou v zimě 
psouni? Která zvířata v zoo 
v zimě spí?

GARDEN PARK, TVRZ I PIVOVAR
Vážení čtenáři a turisté, chci vás pozvat do nedávno otevřeného za-
hradnického areálu Garden park v Jenči u Prahy. Areál se nachází 
mezi Jenčíčč  a Hostivicemi. Vjezd je v jihovýchodní části obce Jeneč 
z Karlovarské silnice.

Pokud zvolíte cestu MHD, nejrychlejší sobotní spojení je 
od metra Zličín busem č. 306 v 10:10 hod. (metrem z nádr. 
Holešovice 9:19, přestup na Florenci na „B“).

Garden park je rozdělen do tří částí: parkové, výstavní a ob-
chodní. Parková část vznikla terénní modelací, je s vodními plo-
chami, vodopádem, kamennou architekturou, vyhlídkami. Je tu 
i muzeum – Hradiště z opuky a opěrnými zdmi. Výstavní část 
umožní pořádání výstav i rautů. V obchodní části podél Karlo-
varské ul. je parkoviště, prodejna a dětské hřiště. Park se bude 
dále rozšiřovat. Otevřeno v říjnu a listopadu je denně 9:30–16:30 
hod. a vstup je 75 Kč dospělí, studenti a senioři 65+ za 60, děti 
20 Kč. Zpátky k metru Zličín jede bus 306 např. 13:12, 15:12).

Pokud se vám nebude chtít ještě domů, můžete se projít smě-
rem k Hostivicím přes Litovice – k tvrzi a dál v ul. Litovická jít 
podél Litoveckého rybníka po naučné stezce Hostivické rybní-
ky přes Břve až do Chýně (4,5 km). Tady se nachází Pivovarský 
dvůr Chýně v krásně zrekonstruovaných bývalých hospodářských 
budovách s bohatou nabídkou piv a občerstvení. Pokud se sem 
vydáte v sobotu 21. 11., koná se zde akce „Hody z lesů a chlívků“. v
Zpátky domů nám jede bus 358 k metru Zličín (15:49, 17:42, 

w

Zpátky domů nám jede bus 358 kkk metru Zličín (15:49, 17:42,
17:49 h.).
upravila R. Zajícová, info a foto
www.gardenpark.cz

GardenGar Pass je zvýhodněná společná vstupenka 
o Průhonického parku, Botanické zahrady d
v Troji a Dendrologické zahrady. V prodeji

na pokladnách všech tří subjektů. Platnost 
do 31. 10. 2015. Více na www.gardenpass.cz.

ZA ŽÁREM LÉTA
Blížící se podzim je pro tenhle výšlap jako stvořený. Navštívíme nej-
žhavější místo Čech – Husinec u Prahy* – držitele teplotního rekordu 
z letošní tropické vlny veder. * Obec Husinec tvoří dvě části: Řež a Husinec.

V létě byste se tu mohli při-
pálit, teď je vhodná chvíle 
obdivovat tamní stepní rost-
linstvo. Výlet údolím Vltavy 
je nenáročný, vhodný jak pro 
rodiny s dětmi, tak například 
i pro seniory. Třináct kilome-
trů po proudu řeky (z Troje) 
zdoláte za několik minut.

Před vjezdem do Husince 
pro vás připravily děti z míst-
ních škol několik panelů ‚škol-
ní naučné stezky‘. Dozvíte se 
z nich zajímavosti z přírody 
i historie (nejen, že se na pro-

tějším skalním ostrohu nachá-
zí Levý Hradec se základy nej-
staršího křesťanského koste-
líka v Čechách, ale i události 
novodobější).

Výlet můžete v Řeži koru-
novat návštěvou Krčmy u krá-
lovské družiny nebo Restaura-
ce u kapličky anebo Hospůdky 
u hřiště. Průjezd po sportovci 
oblíbené cyklostezce bývá 
ve všední den volnější. Roz-
hlédnete-li se pozorně, možná 
záhlednete nad hladinou i led-
ňáčka říčního. s.p.a.


