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ZE ZÁPISU ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
konaného dne 1. 10. 2015

Bod 1 – Ke směně části pozemku parc. č. 1466/5, ostatní plocha, o výměře 64 m2 v k. ú. 
Troja, za část pozemku 1467/9, zahrada, o výměře 17 m2 v k. ú. Troja
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání schvaluje směnu části pozemku 
parc. č. 1466 (dle GP č. 2269-26/2015 ze dne 16. 6. 2015 oddělenou a nově označenou jako 
1466/5), ostatní plocha, o výměře 64 m2 v k. ú. Troja, zapsaného v KN na LV 875 ve vlastnic-
tví hl. m. Prahy, svěřená správa Městské části Praha-Troja za část pozemku parc. č. 1467/7 
(dle GP č. 2269-26/2015 ze dne 16.6.2015 oddělenou a nově označenou jako 1467/9), 
zahrada, o výměře 17 m2 v k. ú. Troja, a to za podmínky úhrady rozdílu cen směňovaných 
pozemků ve výši 327 120 Kč ve prospěch Městské části Praha-Troja.

Usnesení č. 50 bylo schváleno devíti hlasy.
Bod 2 – Ke směně pozemku parc. č. 1737, ostatní plocha, o výměře 45 m2 v k. ú. Troja, za spo-
luvlastnický podíl id. ½ pozemku parc. č. 1472/2, ostatní plocha, o výměře 110 m2 v k. ú. Troja 
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání schvaluje směnu pozemku parc.č. 
1737, ostatní plocha, o výměře 45 m2 v k. ú. Troja, zapsaného v KN na LV 875 ve vlastnictví 
hl. m. Prahy, svěřená správa Městské části Praha-Troja  za spoluvlastnický podíl id.1/2 po-
zemku parc. č. 1472/2, ostatní plocha, o výměře 110 m2 v k. ú. Troja, zapsaného v KN na LV 
731 ve vlastnictví paní Jiřiny Pokorné, trvale bytem Pod Hrachovkou798/16, 171 00 Praha éé
7-Troja, a to bez doplatku. Usnesení č. 51 bylo schváleno devíti hlasy.
Bod 3 – Zvýšení kapacity Základní školy Praha 7, Trojská 110
Mgr. Tůmová informuje, že ve třídách je místo a pokryje se tak požadavek MŠ, kde je mo-
mentálně dvacetšest předškoláků. Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání 
bere na vědomí a důvodovou zprávu ke změně kapacity Základní školy Trojská 110 a schvalu-
je zvýšení kapacity Základní školy Praha 7, Trojská 110 ze současných sto dvacetižáků na sto 
třicet žákůt .  Usnesení č. 52 bylo schváleno devíti hlasy.
Bod 4 – K návrhu na jmenování zástupce zřizovatele ve školské radě Základní školy Troj-
ská 110
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání bere na vědomí ukončení tříletého 
funkčního období jmenovaného zástupce zřizovatele Ing. Jiřího Kořenského a jmenuje 
zástupcem zřizovatele ve školské radě Základní školy, Praha 7, Trojská 110 Ing. Tomáše 
Bryknara. Usnesení č. 53 bylo schváleno devíti hlasy.
Bod 5 – K návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě se Státním pozemkovým úřadem
Sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem je poslední 
nutný krok k vydání stavebního povolení na kanalizační a vodovodní řad k domu Losko-
tových. Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání schvaluje uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Státním pozemkovým úřadem, 
IČ 01312774 na pozemku parc. č. 1428/9 k. ú. Troja ve prospěch Městské části Praha-Troja 
jako investora stavby “Připojení objektu čp. 268 k. ú. Troja na vodovod a kanalizaci“. Usne-
sení č. 54 bylo schváleno devíti hlasy.
Bod 6 – Žádost o svěření pozemků parc. č. 1601/1, parc. č. 1606/2, parc. č. 1610/1 a parc. 
č. 1613/1 vše k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha-Troja
Pozemky má MČ pronajaté již několik let z důvodu péče o toto území. Nájemní smlouva 
se Státním pozemkovým úřadem na zbývající pozemky pro příští rok by pak byla upravena. 
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání schvaluje podání žádosti o svěření 
pozemků parc. č. 1601/1, parc.č. 1606/2, parc.č. 1610/1 a parc. č. 1613/1 vše k. ú. Troja 
ve vlastnictví Hl. m. Prahy do správy Městské části Praha-Troja.pp

Usnesení č. 55  bylo schváleno devíti hlasy.
Bod 7 – Informace starosty – výběr
n Projekt Regenerace obecní zahrady: – projekt dospěl do konce, stavbu jsme 
převzali s drobnými vadami a nedodělky, hřiště má certifikát a může se užívat; – 
v současné době probíhá kontrola, připravuje se monitorovací zpráva pro MHMP; 
– budou nám předloženy termíny odstranění závad; – proběhne slavnostní otevře-
ní zahrady, pozváni budou zástupci hl.m.Prahy a občané Troje
n Zhodnocení Trojského vinobraní: – předběžně můžeme říct, že letos nebudeme ve fi-
nanční ztrátě; – pan starosta vyjednal odvod nižší částky GHMP, zvýšení nájmu stánka-
řů, zvýšení vstupného, p. starosta i pan Sirotek se shodují na zvýšení nájmu stánkařům 
v příštím roce; – pan starosta děkuje panu Sirotkovi za velký sponzorský dar, díky kterému 
jsme dosáhli vyrovnaného rozpočtu; – dále probíhá diskuze o možnostech rozšíření akce, 
p. Sirotek upozorňuje na nutnost dřívějšího plánování akce a shánění sponzorů, p. Kavan 
by naopak akci již více nezvětšoval; – p. Kavan navrhuje zajistit vždy na neděli po vinobraní 
úklid Troje; – p. starosta žádá zastupitele o vypracování připomínek, které budou následně 
projednány Ing. Tomáš Bryknar, bryknar@mctroja.cz, zápis zkrátil T. Drdácký

Milí trojští sousedé, 
máme za sebou více než měsíc a půl každo-
denních zkušeností s dopravním provozem
po otevření tunelového komplexu Blanka. 
Ve svém říjnovém úvodníku jsem se k tomu
ještě nechtěl vyjadřovat, měl jsem obavy,
abych nezakřiknul slibně vypadající dopad 
této události pro naši městskou část. Dnes 
však již mohu s radostí konstatovat, že otevře-
ní komplexu Blanka Troji neuškodilo – ba na-
opak, po stránce dopravní jí určitě prospělo. 
V ulici Trojská se ani v ranní špičce netvoří
kolony a také za novým Trojským mostem
na straně Holešovic je doprava po ránu ply-
nulá. Menší kolony se občas tvoří podél tram-
vajové trati v ulici Trojská ve směru z Kobylis.

Při jednáních s představiteli odboru do-
pravy Prahy 7, Prahy 8 a odboru dopravy 
MHMP bylo konstatováno, že severní vyústění 
tunelového komplexu má na dopravu v této
části města spíše pozitivní dopad. 

Dopravou v Troji se chceme nadále inten-
zivně zabývat, a proto jsme oslovili společnost 
DIPRO s.r.o. a objednali jsme vypracování ná-
vrhů některých dílčích dopravních opatření.
Jde například o parkování v ulici Pod Havrán-
kou, zajištění větší bezpečnosti před budovou 
naší základní školy, a to jak v ulici Trojská, tak 
v ulici Nad Kazankou, dále řešení dopravní
situace v Podhoří na cyklotrase, dopravní
situace v oblasti Salabka a zřízení přechodu
v ulici Trojská u bývalé restaurace Břežanka.
Po předložení vypracovaných návrhů řešení 
jednotlivých dopravně problematických míst 
je budeme posuzovat, buďto lokálně na se-
tkání s občany nebo v komisi pro výstavbu
a dopravu. 

Všechny tyto problémy vzešly z podnětů 
při jednání s vámi – občany, a proto je chci
i nadále společně s vámi konzultovat. 

Přeji vám všem krásný podzimní čas 
v Troji.  Tomáš Bryknar

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

JEDNAL KONTROLNÍ 
VÝBOR ZASTUPITELSTVA
Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Praha-Tro-
ja se sešel poprvé od voleb v roce 2014 v no-
vém složení. Na svém jednání dne 13. 10. pro-
vedl kontrolu přijatých usnesení od ustavují-
cího zasedání v listopadu 2014 do září 2015.
Členové výboru se dále seznámili s činností
přestupkové komise MČ a projednali přidě-
lené granty MČ v roce 2015. Dále z podnětu
občanů projednali výši a způsob výběru míst-
ních poplatků za rekreační pobyt a poplatků
z ubytovací kapacity. Dále se kontrolní výbor
seznámil s připravovanými kartami objektů
svěřených do správy MČ, kde se sledují výnosy 
a náklady na provoz těchto objektů. Členové
výboru vznesli i dotazy ke stavbě Administra-
tivní budovy ZZS a Čistírny odpadních vod,
které zodpověděl pan starosta Ing. Bryknar,
který se jednání výboru zúčastnil.
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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

BIOODPAD
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spada-
né ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, 
skořápky od vajec apod.)

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, elek-
trozařízení a nebezpečný odpad.

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

UZÁVĚRA LÁVKY 10–13 HODIN
Z důvodu geodetického měření pohybů lávky pro pěší
bude lávka v Troji 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 dopravyMČ Praha 7, odbor dopravy Sledujte, prosím 
průběžně termíny 

přistavení kontejnerů 
v časopise Troja 

nebo na stránkách 
www.mctroja.cz

BIBLIOBUS
Bibliobus v Sádkách každý sudý 
týden ve čtvrtek 14–18 hodin.
Ve všech vozech je umožněn 
návštěvníkům přístup k internetu.
Termíny 2015: 12. 11., 26. 11., 
10. 12., …zda zaparkuje i 24. 12. 
zjistíte nejspíš na www.mlp.cz.

PŘESTUPKOVÁ 
KOMISE
V TERÉNU
V úterý 20. 10. 2015 proběhla 
v zahrádkářské kolonii Strachův 
sad v Třešňovce v Troji kontrola 
konkrétní vytipované chatky, kde
se zdržují bezdomovci a narkoma-
ni. Hlídka Městské policie stržm.
Pezda a stržm. Rotchová pak 
ve dvou chatkách nalezla tři mla-
dé lidi, kteří tu „žijí“ v neuvěřitel-
ných haldách odpadků, oblečení,
kufrů, tašek, plastů atp. Kontroly 
se zúčastnila i tříčlenná přestup-

OHLAŠOVNA INFORMUJE
Vážení občané, milí rodiče dětí, v souvislosti
s vedením evidence obyvatel v ohlašovně trva-s vedením evidence obyvatel v ohlašovně

lého pobytu zdejšího úřadu a přihlašováním dětí na akcipobytu zdejšího úřadu a přihlašováním dětí na
Vítáníí občánků vás opakovaně upozorňuji na povin-
nost rodičů nově narozených dětí přihlásit své 
děti k trvalému pobytu list dí-. Postačí k tomu rodný l
těte a na místě vyplněný přihlašovací lístek. Matrika to-a na místě vyplněný přihlašovací lístek. Matrik
tiž nemá povinnost hlásit narození dítěte na příslušnoumá povinnost hlásit narození dítěte na příslu
městskou část a rodiče dětí se naopak domnívají, že sekou část a rodiče dětí se naopak domnívají,
tak děje automaticky. Domnívám se, že by to mohlo být ěje automaticky. Domnívám se, že by to mohl
i příčinou nízkého počtu přihlášených dětí pro letošníinou nízkého počtu přihlášených dětí pro le
plánovvané vítání občánků změní,. Pokud se situace nez
akce se uskuteční až v r. 2016 pro děti narozené od 1. 8.se uskuteční až v r. 2016 pro děti narozené od
2014 ddo 30. 8. 2016.

Rovvněž žádám příbuzné v případě úmrtí ě ohlá-v rodiněí
sit tuto skutečnost v ohlašovně ÚMČ Praha-Troja, aby-to skutečnost v ohlašovně ÚMČ Praha-Troja
chom předešli pozdějším nepříjemným nedorozuměním.předešli pozdějším nepříjemným nedorozumě

obyvatelza ohlašovnu děkuje R. Zajícová, evidence o

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
SE ZPÍVÁNÍM 

VE ČTVRTEK 3. 12. V 17 H 

V OBECNÍ ZAHRADĚ Trojská 96

SLA
VÁ
S

ková komise MČ Praha-Troja, 
aby se seznámila s konkrétním 
místem na vlastní oči. Vzhledem 
k tomu, že na místě byla nalezena 
igelitová taška s podezřelým obsa-
hem, byla přivolána hlídka Policie 
ČR kvůli dalším úkonům.

Tímto bychom chtěli poděko-
vat všem zúčastněným policistům 
za spolupráci a za to, že odvádějí 
velmi dobrou práci, nevděčnou 
a v tomto případě i špinavou 
a nebezpečnou. Nikdy nemůže-
te vědět, jestli nezvaný obyvatel 
nemá u sebe zbraň, jestli nešláp-
nete či nesáhnete na použitou in-
jekční stříkačku a do čeho vůbec 
pod haldou různých odpadků 
šlapete… Lidé si strážníky vybaví 
spíš jen při vyplňování výzvy při 
špatném parkování či odtahu 
vozidel – ale jen do té doby, než 
sami potřebují pomoc. Tak na to 
prosím nezapomínejme! 

za Přestupkovou komisi
Renata Zajícová 
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Z TROJSKÝCH ZAHRAD, STRÁNÍ A PARKŮ

V průběhu září, v termínu daném pro-
gramem OPPK, byla dokončena výstavba 
a výsadba parku. Celý projekt probíhal
na dvou pozemcích magistrátu, svěře-

ý h d á ě ké čá i T jných do správy městské části Troja, a to
na parcelách č. 60 a 1674. Nezasahoval
do okolních pozemků ve správě TSK,
tedy uličního prostoru ulic Pod Hra-
chovkou a K Bohnicím, které mají být re-
konstruovány v rámci již vyprojektované
a připravené stavby „Rekonstrukce ulice
Pod Hrachovkou“. Zde je investorem
Hlavní město Praha, náklad stavby bude

něco přes 100 mil. Kč. Součástí této vel-
ké rekonstrukce budou i nové chodníky 
podél pozemků č. 60 a 1674, pokračo-
vání hlavní cesty v Parku Pod Salabkou 

ě k li i Jiříh J d éžsměrem na sever k ulici Jiřího Jandy a též 
dostavba dalších terasových zídek v du-
chu řešení našeho parku.

Ještě v srpnu jsme sdíleli velkou na-
ději, že práce na rekonstrukci ulic ply-
nule navážou na stavbu parku. Proběhl 
výběr zhotovitele a výsledek byl odeslán 
ke schválení Radou zastupitelstva hl. m. 
Prahy. Zde měl být schválen během září 

a práce by mohly začít v prvních týdnech 
října. Jenže máme 17. října a schválení 
zatím nebylo ani zařazeno na program 
Rady. Tímto prodlením je ohroženo za-
hájení rekonstrukcí v letošním roce, ne-
boť zahajovat takovou rozsáhlou stavbu 
v prosinci není příliš rozumné a stavba 
by již ani nezískala pro letošek výkopové 
povolení.

Pokračování se tedy dočkáme zatím 
asi až na jaře a do té doby zůstane do-
končený park ostrůvkem v území, které 
j ř d k k í N d k á áje před rekonstrukcí. Nadace, která má 
dle pravidel projektu OPPK povinnost 
se o park ještě 5 let starat v rámci „tr-
valé udržitelnosti projektu“, alespoň 
nechá zpevnit štěrkem pokračování 
hlavního chodníku k Salabce, aby vás 
nová krásná cesta nezavedla do bláta. 
A na novou zastávku autobusu linky 236 
si také počkáme. Ing. arch. V. Valtr

PARK POD SALABKOU – A JAK TO BUDE DÁL

Autoři koncepce parku ing arch. P. Malíková a ing. arch. A.Steiner s pí. H. Rösslerovou z NQS na staveništi.

EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOSTKK

PODZIMNÍ PÁLENÍ
Podzim každoročně přináší spoustu 
barev, ale také starostí o spadané listí 
a prořezané větve. Jak se zachovat při 
jejich likvidaci?

Pálení jakéhokoliv odpadu, vč. odpa-
du ze zeleně, je ze zákona o odpadech 
i z obecně závazné vyhlášky hl. m. Pra-
hy zakázáno. Biologický odpad se před-
nostně kompostuje. Pokud nevlastníte 
kompostér či nemáte místo na založení 
kompostu, můžete bioodpad odvézt 
do nejbližšího sběrného dvora či přímo 
do kompostárny. Také v naší městské 

části jsou pravidelně přistavovány kontej-
nery na bioodpad (v listopadu o víkendu
28. a 29. 11. nebo v rámci mobilního sběr-
ného dvora v neděli 15. 11.). 

Pálit je možné jen čisté a suché dřevo, 
které se použije jako palivo (v kamnech, 
v ohništi). V tomto případě nejde o pálení 
odpadu, ale paliva. Podle zákona o ovzdu-
ší je možné pálit bioodpad v obcích, kde 
jsou podmínky stanoveny obecně závaz-
nou vyhláškou. Hlavní město Praha tako-
vou vyhlášku nevydalo, a tedy biologický 
odpad ze zahrad nelze pálit. Prosím vás o do-tt
držování tohoto pravidla.

Ing. Jana Ceplová, referentka životního prostředí
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U Trojského
zámku

Pod lisem

Limity znečištění
pro ochranu
lidského zdraví

Pro ochranu
vegetace
ekosystémů

MĚŘENÍ NO2 V OVZDUŠÍ v μg/m3

Již od roku 2011 v Troji soustavně probíhá měření oxidu dusičitého na dvou místech – 
u křižovatek U Trojského zámku × Trojská a Trojská × U Lisu. Na uvedených grafech 
můžete sledovat celoroční průběh kolísání hodnot NO

2
. Ačkoli loňský rok vykazoval 

spíše soustavné výkyvy, letošní rok byl svými hodnotami blízký roku 2011, kdy se hod-
noty pohybovaly většinou pod 80 μg/m3. Přestože ještě neznáme měřené hodnoty do
konce roku, lze konstatovat, že rok 2015 je pravděpodobně imisně příznivý. Bohužel
koncentrace se stále pohybují nad hodnotami imisních limitů znečištění pro ochranu
lidského zdraví (32 μg/m3) i limitů pro ochranu vegetace ekosystémů (24 μg/m3), kro-
mě většího poklesu v březnu ve prospěch ochrany lidského zdraví.

2015

Fo
to

 ©
 V

. V
al

tr



LISTOPAD 2015 193

5

EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOSTKK

V OBECNÍ ZAHRADĚ

P
rojekt Regenerace obecní zahrady, který se týkal za-
hrady Mateřské školy Nad Kazankou a Úřadu městské 
části, byl na konci září úspěšně ukončen a zahrada je 
přístupná pro veřejnost. 

Regenerace obecní zahrady zahrnovala výstavbu nových prvků 
zahradní architektury (mlhoviště, pergola, svinovací plachta, al-
tán), novou výsadbu zeleně, rekonstrukci hřiště mateřské školy 
v západní části zahrady i opravu části obvodové zdi. Všechny 
tyto práce byly uskutečněny ve finančním objemu 10,276 mil. 
Kč. Projekt byl financován z Operačního programu Praha-Kon-
kurenceschopnost v oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana 
území částkou 9,506 mil. Kč. Spoluúčast Městské části Praha-
-Troja na financování projektu byla 770 tis. Kč. 

Projekt Regenerace obecní zahrady se týkal celé zaplocené
zahrady kromě prostoru bývalých tenisových kurtů ve východní 
části zahrady, kde se nachází hřiště pouze pro mateřskou školu 
a není přístupné veřejnosti. 

Obyvatelé i návštěvníci městské části mohou nyní zahradu vy-
užívat v každodenním životě jako plochu pro odpočinek, trávení
volného času s dětmi, setkávání se a pro širší kontakt s veřejnou
správou městské části. Obyvatelé městské části mohou zahradu
využívat při cestě na úřad městské části a při cestě do mateřské
školy, jak tomu bylo i v minulosti. Realizace projektu však tuto
skupinu návštěvníků zahrady rozšiřuje i o obyvatele, kteří zahra-
du mohou využít i pro jiné účely (např. právě trávení volného
času). V zahradě jsou umístěny prvky, které mohou návštěvníci
zahrady využívat v rámci volnočasových aktivit. Konkrétně se
jedná o altán, piknikový stůl a prostor pro grilování.

S ohledem na polohu místa realizace v sousedství trasy 
do zoologické a botanické zahrady mohou návštěvníci spojit 
cestu do těchto turistických cílů s návštěvou zahrady a odpo-
činkem. Zahrada zároveň představuje klidnější variantu poby-
tu v přírodním prostředí oproti turisticky vytížené zoologické 
a botanické zahradě. Zahradu mohou využívat také zahranič-
ní turisté, kteří jsou od jara do podzimu ubytováni v kempech 
a penzionech v docházkové vzdálenosti obecní zahrady.

Pro rodiny s dětmi bylo vytvořeno dětské hřiště s řadou her-
ních prvků (např. prolézačky, hračky na pružině, herní domek). 
Na hřiště v západní části zahrady navazuje zahradní dvorek se 
šesti vyvýšenými záhony pro pěstování zeleniny a květin.

Informační tabule rozmístěné v zahradě a zaměřené na pro-
blematiku ochrany přírody a environmentální výchovu mají při 
návštěvě zahrady i vzdělávací funkci.

V souvislosti s realizací projektu došlo také k obnově západ-
ního vchodu do zahrady. Zahrada bude také nově využívána 
pro konání veřejných společenských a kulturních akcí. První 
takovou akcí bude slavnostní otevření zahrady spojené s roz-
svícením vánočního stromu začátkem prosince letošního roku. 

ÚŘAD MČ INFORMUJE
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v zimním období říjen–březen od 8:00 do 18:00 hodin
v letním období duben–září od 7:00 do 21:00 hodiní

V případě konání veřejné akce bude otevření zahrady ve zvlášt-
ním režimu, který bude uveden na pozvánce na akci. Domníváme 
se, že tímto získala městská část příjemný prostor, který budou 
všichni rádi navštěvovat a tím se posílí i komunitní život v Troji.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJÝ Á Í
PRAHA A EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OTEVŘENÍ ZAHRADY PRO VEŘEJNOST:

V OBEC

Starosta MČ Praha-Troja
ING. TOMÁŠ BRYKNAR
zve trojské občany na

VE ČTVRTEK 3. 12. OD 16 HODIN

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
OBECNÍ ZAHRADY



193 LISTOPAD 2015

6

ŽIVOT V TROJI

OPEN FLORBAL 
TROJA 2015
Tradiční florbalový turnaj 
v tělocvičně Čechovy školy je 
opět tady. Pořadatelé se ne-
mění, s Trojským gymnáziem 
jsou to opět Městská část Pra-
ha-Troja, spolek Trojskoúhel-
ník a Sdružení soukromých 
škol Čech, Moravy a Slezska. 
Letos proběhne v sobotu 
7. 11. 2015 za účasti týmů 
z Prahy, Strakonic, České Lípy 
a slovenské Skalice. Finanč-
ní podporu turnaje poskytu-
je MČ Praha-Troja v rámci 
grantu „Upevnění sportovních 
aktivit dětí a mládeže“. Dopole-“

dne budou rozehrány zápasy 
v kvalifikačních skupinách, 
odpoledne jsou na pořadu fi-
nálová utkání. Vítězství z loň-
ského i předloňského roku 
obhajuje tým soukromé školy 
Via Humana ze Skalice. Sr-
dečně Vás zveme do sportov-
ní haly, mezi fanoušky budou 
tentokrát i hosté ze zahranič-
ních škol, které spolupracují 
s Trojským gymnáziem. 

Mgr. Radim Jendřejas, 

za organizátory turnaje

KAM S DĚTMI O VÍKENDU

ZAJÍMAVOSTZAJÍ

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Na třetího listopadu připadá výročí narození fi lmového kouzel-
níka – výtvarníka a režiséra Karla Zemana (1910–1989). Na Malé 
Straně, přímo u Karlova mostu můžete denně navštívit jeho mu-
zeum – svět fantastických fi lmových triků. Letos natočený do-
kument Filmový dobrodruh Karel Zeman vás tam navíc seznámí 
s vlivem jeho díla na produkci režisérů světových jmen.

MUZEUM KARLA ZEMANA
Vítejte v muzeu, kde focení a filmování je doporučeno!
Nedávno otevřené Muzeum Karla Zemana představuje celoživotní 
dílo světově uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana (1910–
1989) a jeho filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 
20. století. Podstatná část expozice je věnována jeho nejzásadnějším 
filmům – Cestě do pravěku, Vynálezu zkázy a Baronu Prášilovi.

Karel Zeman byl filmový režisér, rr výtvarník, loutkář,řř animátor
a reklamní grafik. Vystudoval obchodní školu a kurz reklam-
ního kreslení. S animací a trikovými záběry začal profesionál-
ně v roce 1943 ve filmových ateliérech ve Zlíně, když společně 
s Hermínou Týrlovou a Bořivojem Zemanem pracoval na sním-
ku Vánoční sen. Estetika Zemanovy tvorby ovlivnila celou řadu 
světových filmařů, například režiséra, výtvarníka a člena sku-
piny Monty Python Terryho Gilliama. Výstava je koncipována 
jako filmové scény a malé ateliéry, kterými budete procházet 
a můžete se v nich – přímo mezi kulisami – natáčet v akci. Vzne-
sete se na létajícím stroji, projdete se po měsíci Barona Prášila 
nebo budete ovládat známou ponorku z Vynálezu zkázy. Sou-
časně se také seznámíte s originálními loutkami i s dosud ne-
publikovanými fotografiemi a dalšími dokumentárními materi-
ály ze života a díla tohoto filmového vizionáře.
Muzeum Karla Zemana v prostorách Saského dvora, Saská 3, 
Praha 1 (Malá Strana u Karlova mostu), tel. 420 724 341 09.

Vstupné: dospělí: 200, děti do 1 m zdarma, děti, senioři 60+, 
studenti: 140, rodinné (2+3): 490 Kč. Otevřeno denně 10–19 h. 
(poslední vstup v 18 h.) upravila R. Zajícová a kolektiv

REZERVACE BORORO
SE STALA VÍTĚZEM VÍTĚZŮ
Rezervace Bororo, odpočinkový a herní areál pražské zoolo-
gické zahrady, získala v jubilejním ročníku soutěže Dřevěná 
stavba roku 2015 cenu za vítězství v kategorii dřevěných hřišť 
a obdržela tak prestižní titul Vítěz vítězů. 

Dřevěná stavba roku je me-
zinárodní anketa dřevěných
konstrukcí, návrhů, projektů
a realizací staveb, které byly 
postaveny na území České
a Slovenské republiky, anebo
je čeští a slovenští autoři na-
vrhli pro jinou zemi EU. Or-
ganizátorem ankety je Nadace
Dřevo pro život pod záštitou
Ministerstva zemědělství, Mi-
nisterstva průmyslu a obcho-
du a Svazu měst a obcí. Letošní
jubilejní ročník byl přehlídkou
vítězů z ročníků 2011–2014.
Rezervace Bororo v pražské
zoo vyhrála soutěž v kategorii
dřevěná hřiště v roce 2014,
a proto byla do soutěže opět 
zařazena. Nadací Dřevo pro
život byly slavnostně vyhlášeny 
výsledky a ze všech minulých

vítězů vybrala hlasující veřej-
nost právě odpočinkový a her-
ní areál Bororo jako  nejlepší 
dílo, které tak získalo prestižní 
titul Vítěz vítězů.

Rezervace Bororo je vybu-
dována v bývalém pavilonu 
slonů v dolní části zahrady. 
Její hlavní dominantou je dva-
náctimetrová víceúrovňová 
prolézačka. Soustava domeč-
ků spojených žebříky, schůd-
ky, stupátky a provazy vytváří 
dojem jihoamerické vesnice. 
Podobu jí dali výtvarníci Ja-
kub Nepraš a Matěj Hájek. 
Součástí prostoru určeného 
především pro rodiny s dětmi 
je také kavárna a amfiteátr 
určený pro ukázky tréninku 
zvířat.

Zoo Praha

CIRKUS PRAGA
Ještě DO NEDĚLE 1. LISTOPADU ŠELMY A ARTISTÉ
na prostranství před KC Krakov v Bohnicích
představení v 11 a 15 hodin.
O přestávce možnost prohlídky zvěřince
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

RODINNÉ
CENTRUM
Je zde podzim a s ním dešti-
vé a sychravé počasí, které
příliš neláká k pobytu s dětmi
venku na hřišti. Právě v těch-
to dnech je pro vás otevřeno
v Rodinné centrum Skřítci
v Troji. Najdete ho v Povl-
tavské ulici, v budově Domu

spokojeného stáří a Galerie 
u lávky.

Můžete si přijít jen tak 
pohrát do Volné herny (pon-
dělí a středa) nebo se za-
pojit do pravidelných kurzů. 
Pro maminky je určena Yoga 
každé úterý 10–11 h, pro 
nastávající maminky je cvi-
čení pro těhotné (pondělí 

od 18.15 do 19.15 h). Děti 
jistě ocení výtvarnou chvilku 
ve středeční herně (od 10 
do 12 h). Cvičení s miminky 
probíhá v pátek odpoled-
ne (14.45–15.30 h).

Zveme i na další akce – 
každý měsíc připravujeme 
VY	LETY DO ŘÍŠE FANTA-
ZIE – jde o soubor výtvar-

ných dílen pro děti na motivy 
příběhu Alenka v Říši divů. 
V listopadu proběhne již 
třetí dílna s názvem „KOČKA 
ŠKLÍBA“ a je naplánována 
na pátek 27. 11. od 16 ho-
din. V listopadu proběhne 
KURZ ŠÁTKOVÁNÍ se zkuše-
nou lektorkou Ivou Gondeko-
vou (12. 11. od 10 h) http://
www.nosenivsatku.cz/.

Na všechny programy 
a akce se prosím včas přihla-
šujte na e-mail (skritcivtroji@
email.cz). Více informací na-
leznete na www.skritcipraha.
cz. Velmi se těšíme na setkání 
s vámi a vašimi malými „skřít-
ky“ v centru.

TJ SOKOL TROJA A RC SKŘÍTCI V TROJI 
VE SPOLUPRÁCI S MČ PRAHA-TROJA A MŠ
TROOJSKÁ VÁS ZVOU NA

DÝŇOVÁNÍ A SVĚTÝLKOVOU CESTU
S PPODZIMNÍM VYRÁBĚNÍM A NÁSLEDNOU 
PROOCHÁZKOU SE SVĚTÝLKY
V PPÁTEK 6. 11. 2015 OD 15:30 H

U MMATEŘSKÉ ŠKOLKY TROJSKÁ NEBO 
U RRESTAURACE CAMP SOKOL TROJA 

S seebou: teplé oblečení a obuv, pláštěnka, 50 Kč
starrtovné, strašidelný převlek, nožíky a lžíce 
na vvydlabávání a dobrou náladu
Ukoončení akce: cca v 18 h po návratu z obchůzky

TROJSKÝ SKLEP CHYSTÁ SVATOMARTINSKOU 
SLAVNOST MLADÝCH VÍN
„Na svatého Martina vstoupí jiskra do vína.“
Tak zní lidová pranostika, která naznačuje, že opět nadchází čas,
kdy bude možné ochutnat první vína z letošní sklizně.

VE STŘEDU 11. 11. OD 18.00 HOD.
V TROJSKÉM SKLEPĚ
ZA DOPROVODU ŽIVÉ MUZIKY,
SLAVNOSTNÍ PŘECHUTNÁNÍ
nového, tentokrát velmi slibného ročníku.

Všichni jsou srdečně zváni.

BOTANICKÁ 
ZAHRADA NABÍZÍ

Přijďte i letos ochutnat mladá vína a po-
odhalit tak kvalitu nového ročníku.
Již tradičně vás zveme 11. 11. v 11 h ke 
slavnostnímu otevírání Svatomartinské-
ho vína na Vinici sv. Kláry.
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MÁTE SLOVO

Inzerce

Dnes hovořím s panem POLLAKEM
Jaké služby ve Vaší provozovně najdeme? 

Provádíme se ženou rámování a paspartování obrazů. Dříve 
jsem provozoval i sklenářství, ale zakázek na zasklívání ubývá. 
Dělám jen pro sousedy jednoduché zasklení. Mohu mimořád-
ně zajistit dvojskla nebo zrcadla, ale je to spíše sousedská výpo-
moc, nespecializuji se na to. 

Zabýváme se také opravami rámů a čištěním obrazů. Pro slo-
žitější práce máme šikovného externího restaurátora. Základní 
vyčištění obrazu přijde jen na několik stovek korun. Pro přípa-
dy, kdy rám už nejde opravit, máme velký vzorník nových rámů. 

Jaké druhy paspart a rámů vyrábíte a jak výroba probíhá? 
Pasparty dělám hluboké s fazetou, plátěné i papírové. Kdy-

bych ale nejezdil po provozovnách svých známých sklenářů po 
Praze 7 a 8, tak trojští a okolí mě neuživí. Pracuji i pro něko-
lik umělců. Doba se ale mění, dnes lidé nekupují moc umění, 
spíše si koupí obrázek v supermarketu s nekvalitním rámem 
z lisovaného papíru. Pasparty se vyrábí z ručního papíru s na-
kašírovaným (nalepeným) plátnem nebo papírem. Výřez na 
obrázek je vylepen fazetou z různých barev a okraje se olepí 

plátnem nebo se rámují. Používají se speciální lepidla odolná 
plísním a chemickým vlivům. Jsou i historické pasparty, které 
kdysi vyráběli třeba z kůže. Sklo na paspartu se používá obyčej-
né nebo antireflexní, speciální drahé muzeální sklo, které není 
vůbec vidět a také sklo proti UV záření. Každý si musí rozhod-
nout, zda chce pěkný rám na obraz z masivního dřeva, který ho 
přežije, nebo lisovaný papírový ze supermarketu. Protože jsme 
výrobna, naše ceny jsou nižší než na provozovnách. 

Pracujete i pro umělce, malíře? 
Malíř maluje, ale nerámuje, protože by zdražoval své dílo. 

Funguje to spíše tak, že klient si koupí u malíře obrázek a při-
jde si vybrat k nám rám, nebo paspartu. Rádi poradíme s výbě-
rem. Barva pasparty, nebo druh rámu by se měl hodit k obráz-
ku a ne k nábytku, jak někdy klient vybírá. Někdy děláme pro 
hotely a restaurace, ale to jde často jen o rámování reprodukcí, 
které zdobí jejich prostory. 

Jak se žije rámařům z hlediska jejich profese? 
Po revoluci jsme pracovali pro více provozoven a měli jsme 

tolik zakázek, že se nestíhalo. Vyráběl jsem si své lišty z důvodu 
malého sortimentu. Dnes je kupuji z velkého výběru na trhu 
hotové. Zakázky se dnes zjednodušují, požadavky jsou hlavně 
na levné provedení. Více práce bylo po povodni 2002, kdy jsme 
měli hodně oprav rámů a také obrazů ze zatopené části Troje. 

Jsem již v důchodu a provozovnu mám ve svém vlastním 
domě. Bez toho bych živnost již nemohl provozovat a musel 
bych skončit, tak jako některé provozovny, které musely platit 
nájem. Živnostník dnes musí vzít každou práci (a hlavně si ji 
sám najít), aby se uživil. 

S Martinem Pollakem rozmlouval Karel@Němeček.cz

V tomto seriálu rozhovorů se ptám trojských podni-
katelů, jak jim běží živnost a jaká jsou specifi ka jejich 
oboru.

PASPARTOVÁNÍ A RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ
POLLAK Trojská 205, 171 00 Praha 7 Troja 

Telefon: 233 556 688, 723 729 622
Otevírací doba: Po-Ne po domluvě mapoll@centrum.cz

Rekonstrukce ulice Pod Ha-
vránkou se táhla léta a stále 
ještě v horní části pokračuje. 
Nové inženýrské sítě, podchy-
cení a oddělení čisté vody Hal-
týřského potoka od domovní 
kanalizace a nakonec i nová 
vozovka a chodníky. U zrodu 
rekonstrukce byly představy 
o vytvoření netradičního ulič-
ního prostoru s vodním prv-
kem, s různorodě vydlážděný-
mi povrchy, se zelení, vytvo-
ření opravdu „obytné ulice“. 
Nakonec jsme se dočkali tra-
dičně řešené komunikace s as-
faltovou vozovkou a chodníky, 
vzácná voda potoka zůstala 
v rouře v podzemí, ale alespoň 
byla nakonec celá ulice koru-
nována značkami č. IP 26 a, 
b, OBYTNÁ ZÓNA. Samotné 

OBYTNÁ ZÓNA
POD HAVRÁNKOU?

provedení ulice přitom pod-
mínky stanovené pro obytnou 
zónu nesplňuje, není řešena 
jako jednotný prostor pro po-
hyb chodců a vozidel, nemá 
vyznačeny plochy pro parková-
ní návštěvníků a pro hry dětí, 
je bez městské zeleně, zkrátka 

z obytné zóny, jak ji definuje
vyhláška má jen ty dvě cedu-
le na začátku a konci. Nikdo
v Troji neví, proč byla takto

označena, neexistuje žádný 
projednaný projekt, dle které-
ho byla vyhlášena. Stala se tak 
pouze záminkou pro vybírání
pokut od nešťastníků, kteří
zde občas potřebují zaparko-
vat, mají zde třeba kancelář,
jedou k někomu na návštěvu či

nemají možnost odstavit vozi-
dlo na vlastním pozemku.

Navrhuji, aby se naše za-
stupitelstvo nad problémem 
zamyslelo a „obytnou zónu“ 
vybavilo tím, co tvoří její pod-
statu, tedy mimo jiné i ozna-
čením míst, kde lze zapar-
kovat, byla doplněna uliční 
zeleň a pod. Také lze celou 
ulici označit jako zónu Tempo 
20 či Tempo 30, což i vyhláš-
kově více odpovídá stavu uli-
ce a reguluje rychlost pohybu 
vozidel. Také můžeme prostě 
o odstranění značek požádat 

odbor dopravy a ulice Pod 
Havránkou pak zůstane nadá-
le obyčejnou, k návštěvníkům 
přívětivou trojskou ulicí, kte-
rá si nehraje na něco, co není.

Ing. arch. Václav Valtr, předseda 
správní rady NQS

(Nadace Quido Schwanka má 
kancelář v ulici Pod Havránkou č. 13)

značka č. 25a- ZÓNA TEMPO

značka 26a – OBYTNÁ ZÓNA

…  se tak stala pouze záminkou 
k vybírání pokut
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PANÍ SPRÁVCOVÁ
Léta jste působila jako 
správkyně Domu spokoje-
ného stáří a Domova inte-
grované pomoci. Jak jste se 
stala správcovou? 
Hodně pamatuji a měla jsem 
různá zaměstnání. Na začátku 
devadesátých let se zrekon-
struoval dům „Plánských“ 
na Domov integrované po-
moci a bývalá obecní škola 
na Dům spokojeného stáří. 
V jeho přízemí vznikla gale-
rie, rehabilitační středisko 
a studio maséra. Manžel se 
ujal role správce a mne pře-
svědčil k péči o úklid. Zpo-
čátku to bylo hodně moc prá-
ce, muselo se hlavně rychle 
uklidit po stavbě a připravit 
nový provoz. A pak jsme to 
táhli společně až do povodně 
v roce 2002. 
Co všechno obnáší funkce 
správce pro dva domy s ne-
standardním provozem? 
Péče o provoz kotelny a vý-
tahu, drobná údržba, dohled 
na zabezpečovací techniku, 
úklid, péče o zahrádky, spo-
lupráce při větších opravách 
a pomoc při kulturních ak-
cích. Těch oprav bylo více. 
Po původní rekonstrukci se 
po povodni muselo celé pří-
zemí obnovit znovu. Nejhorší 
asi bylo odstranit vliv přeteklé 
olejové nádrže z výtahu na ně-
kolik budov i v okolí. Dojíž-
děli jsme denně z Bohnic, kde 
jsme našli útočiště v garsonce 
a někdy se zdálo, že to nemá 
konce. Ale oprava se podařila 

a přes deset let vše fungovalo bez závad a stížnos-
tí. Koncem minulého roku se část přízemí pře-
stavovalo pro nové účely a nedávno se upravilo
i okolí domu, tak je pořád co dělat.
Hodně trojských občanů vás totiž zná hlav-
ně jako vítězku dobrot na „Trojské buchtě“. 
Poslední roky jste starala se o obě budovy 
sama. Jak jste si poradila s technickými zále-
žitostmi? 
Manžel mi zemřel v roce 2005, ale předtím mne
všechno naučil. Provoz kotelny a zabezpečovací-
ho zařízení, sekání trávníku ani opravy vodovodu
pro mne nebyl problém. A dělala jsem to ráda,
protože při každé řemeslné práci přece nejde
o to „pracování“ samotné, ale o vlastní radost 
z výsledku a někdy i občasného uznání těch, pro
kterého to děláte.
Letos jste s funkcí správce skončila. Proč? 
Nic netrvá věčně. Oslavila jsem 75. narozeniny 
a řekla si: „Už jsem se napracovala dost!“ Staros-
ti o oba domy jsem v lednu předala technikovi
úřadu, p. Karlu Novotnému. A v létě se novým
správcem stal náš soused Mirek Knittel. 
Bydlíte blízko. Nemáte někdy chuť novému 
správci přes plot „kibicovat“?
To víte, že mám. Někdy mne až svrbí pusa, ale sna-
žím se neradit. Mirek je šikovný, tak to určitě dobře
zvládne. Přeji mu, aby se mu práce zalíbila a jeho
„nájemníci“ byli spokojení. Rozmlouval: -lak-

DŮM SPOKOJENÉHO 
STÁŘÍ V TROJI

Paní Helena Klíčová, zde se zástupcem starosty MČ

19. listopadu v 18:00 hodin, Povltavská 21, Praha-Troja
Společnost Coast Capital Partners ve spolupráci s Městskou částí Praha-
-Troja zve trojské obyvatele a další zájemce na veřejnou prezentaci projek-
tu regenerace trojského statku. Ve čtvrtek 19. listopadu v 18:00 hodin
ve společenské místnosti Domu spokojeného stáří bude představen záměr 
rekonstrukce historických budov i projekt nových bytových domů, plán 

CHATEAU TROJA RESIDENCE (PANSKÝ STATEK)
POZVÁNKA NA VEŘEJNOU PREZENTACI organizace výstavby i časový harmonogram. Zástupci 

investora a architektů zodpoví dotazy k regeneraci 
areálu statku, která bude zahájena v lednu 2016.
Bližší informace:  info@trojaresidence.com

www.coastcapital.cz
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OSOBNOSTI TROJE

CO STARONOVÉHO

Historická křemencová dlažba ze zahrady 
Brabcovy vily druhotně použitá před Domem
spokojeného stáří Quido Schwanka v památko-
vé zóně Rybáře
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ŽIVOT V TROJI A OKOLÍ

KAM O VÍKENDU? PRO KOČIČKU!

TROJSKÝ KALENDÁŘ

10

BILANCOVÁNÍ NAD VÝSLEDKY TÝMŮ
SOFTBALL Nejdůležitější a pro sportovní rozvoj klubu zásadní zprávou 
uplynulé sezóny je návrat A týmu žen do softballové Extraligy. Tým pod 
vedením Petra Kuči se dokázal otřepat z odchodu hráček a vsadil na mladé 
hráčky. Omlazený tým šel v druhé lize za svým cílem – návratem do Ex-
traligy. Holky ze SaBaTu slavily po třech vítězstvích zasloužený postup. 
Do Troje se tak po roce zase vrátí špičkový ženský softball! B tým žen, n
který loni administrativně vypadl z druhé ligy (sestoupivší A tým je totiž 
vytlačil do třetí ligy), měl pro letošní rok stanovený sportovní cíl postup 
do druhé ligy. Pokud některý z týmů, který skončil před B týmem SaBaTu, 
nebude chtít postoupit do druhé ligy, postoupil by B tým žen jako prv-
ní náhradník. Jasno bude nejpozději koncem roku. V Extralize juniorek 
skončily naše holky na výtečném třetím místě a postoupily na závěrečný 
prestižní turnaj. Softballovou sezónu SaBaTu nelze hodnotit jinak než jako 
úspěšnou. Omlazený A tým získal herní sebevědomí a má potenciál v Ex-
tralize hrát vyrovnané zápasy a prát se o umístění mimo sestupové pásmo.
BASEBALL A tým mužů odehrál solidní sezonu a skončil v druhé base-ů
ballové lize uprostřed tabulky na pátém místě. Tým má potenciál hrát 
na špičce druhé ligy. B tým mužů, hrající Pražský baseballový přebor, ůů
skončil na výborném druhém místě. Mládežnický baseball zažívá v po-l
sledních letech rychlý rozvoj. V uplynulé sezoně tým starších žáků do je-
denácti let sehrál vynikající vyrovnané zápasy – výborné třetí místo v Praž-
ském přeboru, Nad to opanoval turnajovým systémem hranou Interligu 
coachpitche (herní varianta baseballu). Mladší kadeti s přehledem vyhráli i
Pražský přebor, skončili na druhém místě v Českém baseballovém poháru 
a sezonu završili skvělým druhým místem na Mistrovství republiky. Před-
vedená hra je příslibem do budoucích roků. Štěpán Hasal, SaBaT

ROZVOJ AREÁLU 
S rozrůstající členskou základnou a s tím spojeným nárůstem 
týmů začíná být v areálu SaBaTu těsno. V této souvislosti de-
finoval výkonný výbor klubu rozvojové priority, na které se 
v budoucích letech budeme soustředit. Prioritou číslo jedna 
je vybudování nového hřiště pro mládež. Volné pozemky ve-
dle stávajícího areálu, územním plánem určené pro sportovi-
ště v současné době slouží jako zázemí staveniště tunelového 
komplexu Blanka. Po vyklizení prostoru bychom rádi na této 
ploše vybudovali novou herní plochu, která by primárně 
sloužila mládežnickým týmům s hráči do 18-ti let. Byli by-
chom rádi, kdyby se nám podařilo ve spolupráci s městskou 
částí Troja vhodným způsobem zakomponovat nové sporto-
viště do celkového kontextu místa tak, aby se dění na hřišti 
více otevřelo náhodným divákům a aby areál nebyl zvnějšku 
vnímán jako uzavřený. Prioritou číslo dvě je dobudování zá-
zemí pro celoroční trénink hráček a hráčů. Průběžně moder-
nizujeme zázemí pro trénink, cílem je opláštění tréninkové 
plochy v parteru  stávající budovy a její celoroční využívání. 
Obě hlavní rozvojové investice klubu jsou finančně náročné 
a bez pomoci grantů hlavního města a Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy je klub nebude schopen zvládnout. 
Vážíme si podpory městské části a jsme rádi, že při plánování 
rozvoje areálu jsou naše kroky v souladu s koncepcí rozvoje 
územní Troje. Štěpán Hasal, SaBaT

HOLD PERIFERII
Tato výstava je koncipována 
jako dvojitá pocta. Za prvé 
chce vzdát hold amatérské ma-
lířské tvorbě JUDr. Bohusla-
va Mládka a prostřednictvím 
těchto jeho prací zároveň vzpo-
menout na půvab jedné zašlé 
pražské periferie.

JUDr. Bohuslav Mládek 
byl jedním z těch obyvatel 
starých Holešovic, kteří citli-
vě vnímali jejich osobitou at-
mosféru. Na svých kresbách
a malbách obrací pozornost 
diváka k místům, která ne-
jsou ani městem ani vesnicí, 
kde činžáky bezprostředně 
sousedí s dřevěnými ohrada-

mi či zelinářskými zahradami, 
kde není daleko k řece, která 
funguje jako dopravní tepna, 
kde se nízké domky, dílničky 
a hospůdky řadí do bizarních 
útvarů a vše je velebně dnem 
i nocí zasypáváno popílkem 
ze čtyř elektrárenských komí-
nů. Toto obrazové svědectví 
dnes získalo velkou doku-
mentární hodnotu.

Chceme ale upozornit i na 
samotné výtvarné schopnosti 
autora, jehož ambice sahaly 
i dál za hranici klasicky do-
kumentární krajinomalby. 

Úvodní slovo a hudební vložka
Ivan Mládek
Otevřeno: pátek 13–17 hod.
sobota a neděle 10–18 hod.

VSTUP ZDARMA
Výstava potrvá do 11. 1. 2016.
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Kovárna Trojskál
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GALERIE
U LÁVKY

V ŘÍJNU 2X
Vzhledem k tomu, že se ne-
podařilo v září uskutečnit 
pro nedostatek času účast-
níků pravidelnou schůzku 
KTH, byl termín přesunut 
na 1. října. Další, pak již 
pravidelná schůzka, se ko-
nala 15. října. Na pořadu 
byly informace o dokonču-
jících pracích na publika-
ci NQS pod názvem „Kam 
se v Troji chodilo na pivo“

Obě schůzky byly bohatě na-
vštíveny a účastníci se již těší 
na listopadovou schůzku, 
na které by měli zástupci fir-
my zabývající se přestavbou 
Panského statku podat zá-
kladní reference. Nezapo-
meňte tedy – pokud vás tato 
problematika zajímá, čtvr-
tek 19. listopadu v 17 hodin 
v Domě spokojeného stáří.

bok

„Slyším co jiní neslyší

zvuk bosých nohou na plyši

vidím co jiní nevidí

přes ticho vidím do lidí

tuším co jiní netuší

nahlížím lidem do duší

cítím co druzí necítí

strach mouchy spadlé do sítí

mám to co druzí nemají

dotýkám se tmy potají

a  Bůh mé prosby vyslyší

mám totiž sílu kočičí…“
Agata Grey

17. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ UMISŤOVACÍ

VÝSTAVY KOČEK
V neděli 8. 11. 10–17 h
V KONGRESOVÉM CENTRU
V PRAZE
www.kocici-utulek.cz
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TJ SOKOL INFORMUJE

Hodiny Sportování v říjnu byly věnovány 
balančním pomůckám – bosu, gymball, 
overball. Jde o výborná kompenzační cvi-
čení, která pozitivně ovlivňují držení těla 
a mohou pomoci při napravování svalo-
vých dysbalancí způsobených dlouhým se-
zením při vyučování.
n V listopadu čeká na děti – školáky v rám-
ci Sportování ropeskipping pod vedením 
K. Šrámkové. O co vlastně jde? Ropeskipping 
je trikové a rychlostní skákání přes švihadlo. Jed-
ná se o poměrně nový sport v České republice. 
Rope skippingové aktivity neboli pohybové akti-
vity s využitím různě dlouhých švihadel, řadíme 
nejen k volnočasovým aktivitám, ale i k aktivi-
tám soutěžním. V roce 2005 byl na UK FTVS za-
ložen první rope skippingový oddíl pod vedením 

Mgr. Jany Černé-Beránkové, která aktivně inici-
uje již deset let šíření rope skippingových aktivit 
prostřednictvím výuky studentů, vedením oddílu 
a školením. Rope skippingové aktivity již dnes 
můžeme vnímat ze třech úhlů pohledu:
a) Prvním je rope skipping jako kondiční 
cvičení, které vykonáváme ať už doma či 
ve fitness centru. Hlavním cílem je ovlivňo-
vání pohybových předpokladů, nebo upev-
ňování zdatnosti ať už výkonově či zdravot-
ně orientované.
b) Druhým je rope skipping jako volnoča-
sová aktivita, která má širokou škálu uplat-
nění. Skákat přes švihadlo můžete téměř
kdekoliv a s kýmkoliv. Takové skákání je 
vnímáno jako hra, jejíž pravidla si mohou
cvičenci určovat sami individuálně podle
svých záměrů. Ve výsledku ovšem tato hra 
přináší pozitivní fyziologický efekt.
c) Třetím úhlem pohledu je rope ski-
pping jako soutěžní sport, který má své ná-tt
rodní, evropské, ale i světové soutěže jed-
notlivců a týmů.

Rope skippingové pohybové aktivity, tedy ak-
tivity s použitím různě dlouhých švihadel, jsou 

se svým širokým rejstříkem pohybových možností 
vhodné k sestavení pohybových programů. Do-
pad rope skippingových pohybových aktivit dělí-
me do dvou hlavních rovin.
1. rovina: přivedení dětí k pravidelné-

mu každodennímu pohybu
2. rovina: pohybová kultivace

Trikové skákání přes švihadlo můžeme 
rozdělit do několika kategorií podle způ-
sobů skákání a typů švihadel. Single rope je e
skákání jednoho skokana s jedním šviha-
dlem, Two in the loop jsou dva skokani s jed-p
ním švihadlem (každý drží jednu rukojeť),
Long rope – dva skokani točí a třetí skáče, e
příp. všichni skáčou společně, Double Dutch
je skákání přes dvě dlouhá protisměrně se
točící švihadla.

Dále skrze rope skippingové pohybové
aktivity ovlivňujeme kreativitu, hravost, cit 
pro rytmus, časování pohybu, týmovou spo-
lupráci a mezilidskou komunikaci. Věřím, 
že i letos se dětem skákání bude líbit a uvi-
díme pokroky v jejich dovednostech. n
Na prosinec jsme připravili miniházenou
s Tomášem Bryknarem. Kateřina Šrámková

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
První tradiční podzimní akce 
Drakiáda se konala v neděli a
11. října na louce pod Vel-
kou skálou. Díky mimořádně 
krásnému počasí a dobrým 
povětrnostním podmínkám 
se draci rozlétli a akce pořá-
daná Honzou Zobalem se vel-
mi vydařila. Podzimní zájezd, 
který se uskutečnil v sobotu 
17. 10., letos mířil do Královo-
hradeckého kraje. Účastníci 
si i za chladného počasí výlet 

užili. V přípravách je 
již nyní zájezd před-
vánoční do Amberku. 

Rezervovat si na něj můžete 
sobotu 28. 11.
K podzimu také už neodmy-
slitelně patří strašidýlková 
cesta. Té se můžete zúčastnit 
v pátek 6. 11. od 16 hodin. 
Nezapomeňte si strašidelný 
převlek a pomůcky na dlabání 
dýní. V sobotu 21. listopadu
vás ještě zveme na autodrá-
hy do Loděnice. Nedělní cvi-
čební dopoledne se bude 
konat 6. 12. Budeme rádi, 
když se předem přihlásíte na 
e-mail: jana.sramkova@ma-
fra.cz. Po cvičení je příjem-

nou tradicí posezení se svaře-
ným vínem. Odpoledne (6. 12.)
navážeme Mikulášskou be-
sídkou s divadélkem. Všechny 
tyto akce se budou konat v rámci 
oslav 120. výročí založení naší 
jednoty v prosinci r. 1895. Prosí-
me členy, aby si zkontrolovali 
členské průkazy a případné 
nedoplatky vyrovnali co nej-
dříve. Členové, kteří platili 
přes bankovní účet, přinesou 
potvrzení a vyzvednou si člen-
ské známky u svých cvičitelů. 
Také případné odhlášení je 
potřeba nahlásit telefonicky 
nebo e-mailem. 

Cvičitelé sokolské všestrannosti

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.

TJ SOKOL TROJA ZVE NA CVIČENÍ
Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)Ka

BOUDA U STUDÁNKY
I letos se příznivci zimních radovánek 
vypravili na podzimní dřevorubeckou 
brigádu. Víkend se po všech stránkách 
vydařil, zásoby topného dřeva na chatě 
TJ Sokol byly doplněny.

 STOLNÍ TENIS
Předposlední dvouhry ze SERI-
ÁLU TURNAJŮ VE STOLNÍM 
TENISE proběhly v neděli 4. 10.E
2015 ve velké tělocvičně ZŠ Sva-
topluka Čecha.
Zúčastnilo se šestnáct hráčů,
kteří bojovali v jediné skupině
systémem každý s každým na dva 
vítězné sety a hra probíhala do-
cela plynule. Přišli i tři noví hrá-
či, z nichž jeden Marcel MATĚ-
JÍČEK prošel celou soutěží jakoK
nůž máslem bez ztráty jediného
setu! A po zásluze zvítězil. Dru-
hý a zároveň nejlepší ze Sokola 
Troja Dušan MARTYKIEWIECZ
prohrál dva zápasy. Ještě tři pro-
hry stačily Josefu POZNÍČKOVI
ke 3. místu. n Závěrečný turnaj
ve čtyřhrách ze Seriálu turna-
jů ve stolním tenise proběhl
v neděli 18. 10. 2015. Šestnáct 
hráčů, tedy osm párů hrálo v je-
diné skupině systémem každý 
s každým na dva vítězné sety. n
První tři místa v dnešním turnaji
obsadili stejní hráči jako v celém
Seriálu turnajů ve čtyřhrách, kte-
ří také po zásluze získali pěkné
ceny: 1. Josef Pozníček s Tomá-
šem Poczem, 2. Dušan Martykie-
wiecz s Lucií Frýsovou ( ještě po-
hár pro nejlepší za Sokol Troja)
a třetí Vladimír Černík hrající
s Pavlem Klokočkou. n Další po-
háry za Sokol Troja získali druzí
Ladislav Havlíček s Petrem Hou-
fem a třetí místo nakonec vybo-
jovali Michal Petr a Petr Buchar.
Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu Účastníci pracovního zájezdu
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BOTANICKÁ ZAHRADA
www.botanicka.cz

7. 11. Podzimní úklid Ornamentální zahrada
Zahrady je potřeba zazimovat, proto to nepodceň-
te. Připravili jsme pro vás školu sekání dříví, tipy, 
jak prořezat stromy a keře

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET

Periodický tisk územního samosprávného celku
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ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz
Otevřeno denně, v listopadu 9.00–16.00 h

Zachráněná a vyhynulá zvířata každý víkend
výprava za vzácnými a ohroženými zvířaty, 
chovanými v Zoo Praha.
Komentovaná krmení a setkání – každý víkend 
a svátek na více jak dvanácti místech v zoo
Happy Mondays – zdarma každý, kdo přijede 
v pondělí do zoo MHD (platí pouze pro vstup 
mezi 9.00–10.00 h)
1. 11. Den vyhynulých zvířat U Vzdělávacího 
centra připraven symbolický hřbitov vyhynu-
lých živočišných druhů.
8. 11. Nenecháme gorily vyhynout! Při oslavě 
Richardových narozenin si připomeneme akti-
vity zoo na záchranu goril. Průvodcovská služba 
a stanoviště plné her a vzdělávacích aktivit.
14. 11. Diwali, hinduistický svátek světel – 
večerní lampionový průvod 
22. a 29. 11. Adventní dílny Vyrobte si vlastní ad-
ventní věnec. Nutno se předem objednat. (více 
na www.zoopraha.cz), poplatek 150 Kč zahrnu-
je materiál na výrobu věnce, svíčky a ozdoby.
29. 11. Vánoční strom – slavnostní rozsvícení.
3., 10., 17. a 24. 11. y-Podzimní přednáškový cy-
klus každé pondělí se zaměstnanci pražské zoo 
na dobrodružné cesty po světě. Vstupné 50 Kč.

Milí čtenáři, turisté, tentokrát si
v sobotu trochu přivstaneme a po-
jedeme v 8:14 z hlavního nádraží
rychlíkem „Kynžvart“ (směr Cheb).
Vystoupíme v zastávce Stříbro a pů-
jdeme dál po modré asi jeden km
do centra. Mineme hotel U branky,
kde se můžeme později občerstvit 
a přejdeme kamenný most z 16.
století s bránou. V ČR existují
pouze dva mosty s mostními bra-
nami: Karlův v Praze a kamenný 
renesanční most ve Stříbře. Je 60 m
dlouhý a z pískovcových kvádrů jej
kolem roku 1555 vybudoval stavitel
Benedikt Volch. Dojdeme na krás-
ně zrekonstruované náměstí s vod-
ními plochami s ještě krásnější
sgrafitovou renesanční radnicí ze
16. století a renesančními domy.

Na opačném konci náměstí na-
jdeme červenou a žlutou značku
a klesáme až do údolí Mže k Hor-
nickému skanzenu a Královské dě-
dičné štole Prokop. V okolí Stříbra 
se těžily olověné rudy s obsahem

stříbra. V r. 2005 byl slavnostně 
otevřen Hornický skanzen, který 
provozují nadšenci z Hornického 
spolku Stříbro. V areálu je možno 
vidět různou důlní techniku i vstup
do tzv. průzkumné štoly (bývalého 
skladiště trhavin), ve které se ná-
vštěvník seznámí se způsoby těžby 
v období středověku i v průběhu 
19. a 20. století. Od října do dub-
na je nutno si prohlídku rezervovat 
na tel. č. 606 634 220, 602 264 077. 
Do štoly můžou děti od šesti let, 
minimální počet účastníků prohlíd-
ky je pět osob a teplota ve štole jen 
7–8 °C.

Za skanzenem můžete pokra-
čovat po žluté krásnou podzimní 
přírodou na Křížový vrch s opra-
venou křížovou cestou nebo se 
vrátit do města po naučné stezce 
a po modré na vlakové nádraží. 
Vlak nám jede buď v 16:30 s pře-
stupem v Plzni nebo přímý v 17:30 
až na pražské hlavní nádraží.

upravila Renata Zajícová

HORNICKÉ
MĚSTO
STŘÍBRO
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TROJSKÝ ZÁMEK

7. 11.–10. 1. 2016 FotoFata výstavní sál – fotogra-
fické kurzy 
11. 11. od 11 hod. Svatomartinské Vinice sv. Kláry
Přijďte i letos ochutnat mladá vína a poodhalit tak 
kvalitu nového ročníku
28. 11. Připravte se na Vánoce – adventní workshop 
11–15 hod. zázemí administrativní budovy
 Vánoce jsou svátkem klidu a všichni se na ně připra-
vujeme. Chceme, aby naše domácnosti vypadaly co 
nejlépe, a proto si přijďte vánoční dekorace vyrobit.

Zámek včetně probíhajících výstav (nVáclav 
CIGLER / Tady a teďR n Umělecká litina ze 
sbírek MUZEA HLMP) je přístupný do ne-
děle 1. 11. 2015, út–čt, so–ne: 10–18 h, pá 
13–18 h, zahrady do 19 h. 
V zimním období je zámek uzavřen.
Café Chateau Troja otvírá spolu se zahrada-a
mi od dubna příštího roku, zámek o měsíc 
později.

Mže

Stříbro

kamenný 
most

Stříbro – u branky
směr
Stříbro – žst.

Hornický
skanzen

Křížový 
vrch


