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Ať je jaro nebo zima, na zahradě je nám prima
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE BLÍŽÍ
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z jednání komise pro
výstavbu a dopravu dne 18. 1. 2015

SLOVO
STAROSTY

Milí trojští sousedé,

leden přinesl i k nám do Troje opravdovou zimu a také
především dětmi dlouho očekávanou sněhovou nadílku. Při úklidu silnic a chodníků se velice aktivně snažíme spolupracovat s TSK a předávat jim vaše informace
a podněty o špatně sjízdných nebo i schůdných komunikacích. Za tyto připomínky vám děkuji a věřím, že
na úklidu zimní Troje je naše vzájemná spolupráce znát.
Ani v zimním období nechybí tradiční společenské
události. Dovolte mi tedy, abych vás pozval v sobotu
20. února od 19 hodin na Trojský bál, jehož přípravy
jsou v plném proudu. Po dlouhých jednáních, úvahách
mnohých členů zastupitelstva (velmi reprezentativním
prostorem by byl samozřejmě Trojský zámek, nicméně
situace k zajištění této události je zde složitá a komplikovaná) a vzájemných diskusích, jsme se nakonec
rozhodli, že letošní již devátý ročník našeho bálu přesuneme do tělocvičny základní školy Trojská. Důvodů
je více, jedním z těch hlavních je místo samotné. Komplikovaný přístup a hlavně i návrat v nočních hodinách
z loděnice FTVS UK, ve které se Trojský bál po mnoho
let konal, měl za následek klesající návštěvnost. Rozhodli jsme se vyměnit tělocvičnu v loděnici na břehu
Vltavy za tělocvičnu v srdci naší městské části. Navíc
tělocvičnu, která je větší a bude zde tedy přímo v „hlavním sále“ místo pro malý bar. Věřte nám, že se ze všech
sil vynasnažíme, aby celková úroveň byla zachována
a prestiž našeho plesu neutrpěla, ba naopak. Nebudou
chybět žádné tradiční součásti večera (předtančení,
tombola, půlnoční překvapení), vynasnažíme se díky
cateringu zajistit nejen malý bar přímo v sále, ale větší
bar s občerstvením v hale trojského gymnázia.
Přeji vám v novém roce stálé zdraví a spokojenost.
Tak jako loni bych vás rád vyzval k vzájemné spolupráci
a ujistil vás, že budete-li potřebovat projednat jakékoli
podněty k životu v Troji či věci, které vás trápí, rád se
s vámi setkám.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Karneval

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Vzhůru ke hvězdám
dám

Další informace
pro trojské občany
Díky dobré spolupráci s Prahou 7 a díky osobní podpoře Pavla
Vyhnánka, zástupce starosty se podařilo zajistit další výtisky
Hobuletu pro Troju. Nově tak budete s časopisem Troja měsíčník Prahy 7.
Tomáš Drdácký
Z MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Oslava čínského nového roku
o víkendu 6. a 7. února 2016 od 10 do 19.00 hodin
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Ing. arch. Tomáš Drdácký, předseda komise pro výstavbu a dopravu

TJ Sokol Troja a MČ Praha Troja
pořádají

Tomáš Bryknar

Výstaviště Praha Holešovice
v prostorách Křižíkovy fontány
atraktivní program:

K jednotlivým bodům jednání:
1. Ubikace kotulů – projektovou dokumentaci představili zástupci atelieru ARW pb. s.r.o. Stavební komise nemá k předložené dokumentaci připomínky.
2. Novostavba bytového domu – Trojská 132, Praha 7. Komise
považuje za nevhodnou změnu z rodinného domu na bytový
dům, vzhledem k charakteru stávající zástavby RD. Navrhovaná míra využití území je nad míru v místě obvyklou. Rozšíření domu v plné výšce do hloubky parcely považujeme za nepřijatelné řešení. Řešení bočních fasád působí schematicky.
Nesouhlasíme s umístěním druhého objektu – zahradního
domu do nejvyšší polohy v zahradě. Střecha tohoto zahradního domu by neměla přesahovat horizont svahu. Zpracovatel
by měl předložit materiálové řešení fasád zahradního domu,
které v dokumentaci chybí. Odstup garáží od uliční čáry považujeme za pozitivní. Za vhodnější považujeme řešení vjezdu
do garáže s jedním společným vjezdem. Stanovisko komise
bude ještě doplněno po prostudování rozdílu oproti schválené
dokumentaci na přestavbu domu z roku 2006, na kterou bylo
vydáno stavební povolení.
3. RD Trojská parc. č. 104/3 k. ú. Trojaa – změna stavby
Komise byla seznámena se změnami stavby: nové venkovní
schodiště do 1. PP, změna materiálu zábradlí místo kovového zábradlí skleněné (jižní pohled), úprava terasy v přízemí
nebudou provedeny schody na zahradu z pororoštu. Komise
vzala změny na vědomí.
4. Rekonstrukce haly Demonstrační a výzkumné stanice ČZÚ
Nově navrhovaný objekt bude vzhledem ke své velikosti významným prvkem v území, proto požadujeme halu řešit ve větší materiálové a tvarové kvalitě. Objekt haly by měl mít symetrický tvar střechy. Architektonický výraz objektu požadujeme
navázat na hlavní budovou ČZÚ a zohlednit fakt, že výzkumná
stanice je součástí přírodního parku Drahaň – Troja.
5. Nový pavilon goril Členové komise si prohlédnou doplněnou dokumentaci. Následně napíší své námitky a připomínky,
které budou podkladem pro vyjádření MČ Praha-Troja.
Zapsal: Karel Novotný tajemník komise

vstup zdarma

Letos se tradiční dětský karneval přesune
do vesmíru. Vydáme
se na dlouhý výlet do
jiných galaxií a na další
planety, možná se potkáme s mimozemšťany a létajícími talíři…

v neděli 14. 2. od
d 16 hodin
h d
v trojské tělocvičně
S sebou: maska (vesmírná), přezůvky (i doprovod),
dobrá nálada, 50 Kč na vstup
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Z MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

TROJSKÝ KALENDÁŘ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA VE SPOLUPRÁCI
SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU TROJSKÁ, TROJSKÝM GYMNÁZIEM s.r.o.
A SE SPOLEČNOSTÍ GOURMET CATERING
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA DEVÁTÝ

V SOBOTU 20. ÚNORA 2016
OD 19.00 DO 3.00 H V PROSTORÁCH TĚLOCVIČNY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY TROJSKÁ 110/211
(VSTUP Z ULICE NAD KAZANKOU VCHODEM DO ZŠ)

K TANCI A POSLECHU HRAJE GURMANIA BAND
Program: předtančení, tombola, oldies diskotéka
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 300 KČ
Doprava: tam bus 112, zastávka Škola Svatopluka Čecha (od 20 h na znamení)
Rozvoz zpět zajištěn od půlnoci do 03:00 hodin

Foto © V. Barešová

Foto © V. Barešová

ŽIVOT V TROJI

Takto si děti z mateřské školy užívají zimní radovánky.

V ÚTERÝ 9. 2
2. 2016
MASOPUSTNÍ PRŮVOD V TROJI
sraz v 9.45 hodin na parkovišti
naproti Galerii u lávky, Povltavská 21
Program:

n společné zpívání a hry
n průvod
n masopustní občerstvení

(čaj, koláčky, koblížky)
Informace: Veronika Jiravová,
tel: 775 075 790,
veronika@3udoli.cz
Jste srdečně zváni.

MASKY VÍTÁNY!!!
Za podpory MČ Praha-Troja

16. a 17. 3.
2016

oly
k
š
ké

Zápis
do Mateřské
školy Nad Kazankou
pro školní rok 2016/2017
bude probíhat ve dnech
16. a 17. 3. 2016 vždy od 13.30 do 17.00
hodin v prostorách mateřské školy.
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s
i
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a
M

K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem a s sebou
přinese Rodný list dítěte a svůj Občanský průkaz, vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
a Evidenční list. Dne 23. 3. 2016 od 13.00 do 17.00 hodin
bude možné odevzdat vyplněné Žádosti o přijetí a Evidenční listy, pokud tak zákonný zástupce neučiní v den
zápisu. Veškeré potřebné dokumenty a Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ jsou na webových stránkách mateřské
školy www.mstroja.cz Bc. Vladimíra Barešová, ředitelka školy
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ŽIVOT V TROJI

Zimní ptačí osazenstvo
Když se procházíme v těchto zimních měsících (již to lze takto říct) po okolí,
můžeme si všimnout, že druhové spektrum avifauny (ptačích druhů) je trochu
odlišné od toho letního. Nejmarkantnější rozdíly můžeme pozorovat, pokud se
vydáme (nejlépe i s dalekohledem) podél řeky. Kromě obvyklých kachen obecných
(březňaček), racků nejčastěji chechtavých, labutí velkých, lysek obecných nebo hojných kormoránů velkých můžeme při troše štěstí na klidnějších místech (okolí Císařského ostrova, Podhoří, Zámky a dále) potkat i plaché druhy, jako jsou např. potápka malá, slípka zelenonohá, volavka popelavá nebo výjimečně i exotická pestře
zbarvená kachnička mandarínská.
Zajímavá pozorování můžeme očekávat u zimujících severských druhů. Z čeledi kachnovitých můžete zahlédnout docela pravidelně hohola severního, vzácně
hoholku lední, zajímavě zbarvenou zrzohlávku rudozobou, několik druhů poláků
(velký, chocholačka a vzácně i kaholka), morčáka velkého nebo i bílého (zvl. v okolí
Císařského ostrova a Podhoří). Krásným zážitkem může být také pozorování ledňáčka říčního, kterého si i při jeho rychlém letu s jiným druhem prostě nespletete.
Když půjdete na vycházku do zástavby vesnického charakteru (např. Podhoří),
můžete pozorovat a poslouchat i na těchto místech naše typické druhy, jako jsou sýkory koňadry, modřinky, kosy černé, hrdličky zahradní nebo zajímavého hosta ze severu – brkoslava severního. Často v hejnech se na stromech vyskytuje drobný ptáček
s dlouhým ocasem – mlynařík dlouhoocasý, který na těch nejmenších větvičkách
obratně manévruje při chytání hmyzí potravy. Nejen v městských parcích můžete
sledovat lesní druhy, jako jsou strakapoudi (nejčastěji s. velký) nebo spíše plachou
žlunu zelenou, nepřeslechnutelnou sojkou obecnou, holuba hřivnáče, z řad pěvců
se lze setkat třeba s červenkou obecnou nebo brhlíkem lesním.
Pokud byste chtěli pozorovat ptačí osazenstvo i na své zahrádce, můžete si umístit
na strom blízko vašich oken ptačí budku. Pokud jste ručně zdatní, můžete si zkusit ptačí budku i vyrobit, např. 13. 2. bude v areálu Zoologické zahrady pořádán
workshop na jejich výrobu. Pokud byste chtěli podrobnější výklad k ptačím návštěvníkům, ve stejný den Zoo pořádá i vycházku k Vltavě s odborným komentářem nebo
dříve – ve čtvrtek 4. 2. v Čimickém a Ďáblickém háji proběhne čištění budek dobrovolníky nejen od spolku Vědomý dotek.
Jaké druhy při toulkách po Troji uvidíte vy?
JC, referentka ŽP

Foto © M. Nejezchleba

Rozm
měry uvedeny v cm.
Pro zájemce wo
workshop
orkshop (a vycházka)
13. 2. viz program zoo na straně 12.

Foto © T. Bělka

Kachnička mandarínská

PŘEČETLI JSME PRO VÁS

Příroda trojské kotliny je krásná v každém ročním období. V zimní době se
Vltava proměnila v útočiště severských populací vodních ptáků. Po vybudování vltavské kaskády přestala řeka zamrzat a nadto ji stále více „obohacovaly“ splašky z pražské kanalizace, které přinášely i množství živin podmiňující prudký vzestup vodních červů i měkkýšů. Tím se stala řeka pod
Trojou až k Podhoří unikátním středoevropským zimovištěm mnoha
druhů našich i severských kachen, potápek, potáplic, volavek popelavých, mořských druhů racků a kormoránů.

Foto © P. Pivoňka

Hohol severní
Foto © J. Bohdal

Foto © J. Kavan jun.

Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc.
Z článku Zapomenutý
Zap
poklad Prahy, Kniha o Praze 7, Milpo 1998

Foto © R. Zajícová

ÚSEK MEZI
TROJSKÝM MLÝNEM
A PODHOŘÍM

Hoholka lední

Brkoslav severní
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Foto © A. Alexander, 1924, zdroj: IPR Praha
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DEVÁTÝ ROČNÍK VÝSTAVY AKTUÁLNÍCH ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ V TROJSKÉ KOTLINĚ

TROJSKÉ PLÁNY IX
V GALERII U LÁVKY: PÁTEK13–17 HODIN, SOBOTA A NEDĚLE 10–18 H
Městská část Praha-Troja zve všechny
zájemce do Galerie U lávky na devátý
ročník výstavy aktuálních záměrů
a projektů v Trojské kotlině
Praha-Troja v roce 2016

.
DO 6. 3
2016

Vítězný návrh
eliminující rozsah škod
způsobených rozšířením čistírny
odpadních vod na Císařském
ostrově

Trojské plány IX
Vernisáž se uskuteční 11. 2. 2016 od 17:00 hodin
Výstava potrvá do 6. března 2016
otevřeno pátek 13–17 hod.,
sobota a neděle 10–18 hod.

Zdroj: IPR Praha

Institut plánování a rozvoje hlavního města (IPR)
představuje výsledky workshopu ke Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova
a jeho širšího okolí, detailnější návrh úprav řešení nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních
vod… ZOO vystaví projekt pavilonu goril, Městská částt naše průběžné aktivity v péči o trojskou
krajinu nebo navrhovaná dopravní opatření
a úpravy značení v Troji. Naše i soukromé školy
i občanská zájmová sdružení se pochlubí svými
letošními plány.
Srdečně vás zvu na Komentované prohlídky
s diskuzí, které se konají vždy v pondělí 15., 22.
a 29. února od 18:00 do 20:00 hodin.
v případě zájmu možno domluvit na úřadě samostatnou prohlídku na umlaufova@mctroja.cz

Ing. arch. Tomáš Drdácký, zástupce starosty
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Návrat
vinné révy
do Zoo Praha
Do areálu pražské zoologické zahrady se vrátila vinná réva. Revitalizace skalního masivu nad
expozicí vzácných papoušků, jejíž součástí byla
také obnova historicky doložených vinic, je pokračováním úspěšně realizované revitalizace
cesty Zakázanka, ukončené v roce 2013.
íle revitalizace svahu nad expozicí papoušků byly dva. V prvé řadě stabilizace svahu
značně narušeného kořenovými systémy
náletových dřevin, jejichž erozivní činnost místy
hrozila až zřícením. Druhým cílem byla obnova
v lokalitě historicky doložených vinic. Dosud bylo
možné ve svahu vidět zbytky původních opěrných
viničních zdí, které byly obnoveny, respektive doplněny. Dalšími stabilizačními prvky vinice pak
jsou dřevěné hatě. n Na svah se tedy vrátila vinná
réva, která se zde v minulosti pěstovala. Pražská
zoo zvolila čtyři odrůdy bílého vína vyšlechtěné ve Státním vinařském institutu v německém
Freiburgu jako ekologické a velmi odolné proti
chorobám a škůdcům. Jedná se o vinné odrůdy
Souvignier gris, Hélios, Muscaris, Solaris. Jejich
hrozny budou dozrávat postupně, takže sklizeň
se tím rozloží do delšího období. Úroda obohatí
jídelníček plodožravým ptákům nebo primátům
v zoo. n Součástí projektu revitalizace bylo také
vytvoření odpočinkového místa s vyhlídkou, kde
se v budoucnu návštěvníkům nabídne pohled
na nový pavilon exotických ptáků a další místa
dolní části areálu zoologické zahrady. Z odpočinkového místa budou mít návštěvníci možnost se
pomocí dobrodružné stezky dostat až na horní
cestu nad revitalizovaným svahem. Vzniklo tím
zároveň nové propojení dolní a horní části zahrady. Návštěvnická cesta, která vede nad revitalizovaným svahem, tzv. „Papouščí stezka“, se díky realizaci tohoto projektu stala novým vyhlídkovým
místem, nabízejícím výhled na krásy hlavního
města Prahy a dolní areál Zoo Praha. n Odpočinkové místo s vyhlídkou včetně dobrodružné cesty
byly návštěvníkům zpřístupněny během prosince
2015, pro začátek v rámci zkušebního provozu
pouze o víkendech. n Zoo Praha získala dotaci
na tento projekt v rámci výzvy OPPK (Operační
program Praha – Konkurenceschopnost). Na základě smlouvy o financování projektu v rámci
OPPK je hlavním zdrojem finanční pomoci fond
Evropské unie. Část prostředků poskytlo též hlavní město Praha. Dodavatel byl vybrán prostřednictvím výběrového řízení, které vyhrála firma
SWIETELSKY stavební s. r. o. Realizace projektu
byla zahájena
ahájena v lednu 2015, celá stavba byla
by ukončena v listopadu 2015.
www.oppk.cz
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Revitalizace skalního masivu nad expozicí
vzácných papoušků, jejíž součástí byla také
obnova historicky doložených vinic.

Do areálu pražské zoologické zahrady se
vrátila vinná réva.

Nový pavilon goril

Detail příčného řezu údolím

BUDOUCNOST CÍSAŘSKÉHO OSTROVA

PLÁ

Květinové „Béčko“ boduje v Annual Awards

REALIZACE REVITALIZACE

Foto © Petr Hamerník, Zoo Praha

Foto © Petr Hamerník, Zoo Praha
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Jedenácté místo z 217 hodnocených
kampaní roku 2015 získala botanická
zahrada v Troji, a to díky nové vizuální
identitě. Předběhla tak například nejvýraznější kampaň Fofola. Propagace
s květinovým písmenem „B“ se projevila i na návštěvnosti, která během roku
2015 vzrostla. Úspěch přišel také v mezinárodní soutěži Tokyo TDC Annual
Awards, do které se přihlásilo 2 800 děl
z celého světa.
„Pro nás je to obrovský úspěch. Radost je
o to větší, že kampaně hodnotili během celého
roku odborníci. Získali jsme krásných 57 %,
které nám přinesly jedenácté místo a jsme tak
v nejlepší pětadvacítce. I na tomto umístění je
vidět, že změna vizuální identity, kterou pro
nás vytvořilo Studio Najbrt, byl krok správným směrem,“ vypráví s nadšením Věra
Bidlová, náměstkyně pro marketing a PR
z trojské botanické zahrady.
Kampaň s „Béčkem“ poslalo Studio
Najbrt do Japonska, a to do mezinárodní soutěže Tokyo TDC Annual Awards.
„Přihlásilo se celkem 2 700 návrhů z celého
světa. Naše kampaň byla vybraná do knihy,
která se každoročně vydává,““ říká Zuzana
Lednická ze Studia Najbrt.
Kampaň zvýšila počet návštěvníků
Povedená a svěží kampaň se projevila i na návštěvnosti zahrady. „V loňském
roce přišlo do zahrady přes 317 000 lidí, to
je o 16 000 více než v roce 2014. Chceme,
aby návštěvnost stále stoupala. Rádi bychom
do roku 2020 měli okolo 400 000 návštěvníků ročně,“ hovoří o plánech botanické
zahrady Bidlová.
Tisková zpráva 13. ledna 2016

Rekonstrukce a stavby
y to bude rok 2016 BZ

NY BOTANICKÉ ZAHRADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Vizualizace pokladna Jih a Nádvorní
ulice

Vizualice Fata Morgana

Vizualice Fata Morgana

Vizualice Fata Morgana

epší zázemí, více relaxačních zón i revitalizace vstupu – botanická zahrada v Troji se intenzivně rozvíjí. Nejvíce se mohou návštěvníci
těšit na nový altán se sociálním zázemím, který vyroste v Ornamentální zahradě a dále na atraktivnější
vstup do jižní části zahrady z Nádvorní ulice. Některé
změny začaly už letos, a to ve skleníku Fata Morgana
nebo v severních expozicích.
„Altán v Ornamentální zahradě nabídne úkryt
před nepříznivým počasím, bude sloužit jako učebna uprostřed zahrady, čajovna a co je nejdůležitější,
součástí altánu budou i toalety. Ty nahradí současné
plastové, které jsou velmi nedůstojné. Snad nám tak
návštěvníci odpustí, že bude od března do konce prázdnin část Ornamentální zahrady ve stavebním módu,“
říká Jana Tužová, pověřená řízením trojské botanické zahrady.
Ve stejné části zahrady se nachází i nejstarší
pokladna Jih, přes kterou návštěvnicí poprvé prošli už v roce 1992. Proto se i ta letos dočká proměny. „Na místě starého a bortícího se plotu vznikne nové
oplocení s konstrukcí, na které budou popínavé růže.
Podél plotu vybudujeme i nový chodník. Pro zahradu je
důležitý nejen rozvoj expozic, ale i to, jak působí její okolí. Stavba důstojného nástupu začne 4. ledna a skončí
do konce dubna,“ popisuje další vylepšení Ivana
Tomková z trojské botanické zahrady.
Na jaře bude možné v severní části zahrady spočinout ve stínu popínavých vistárií a kiwi
pod pergolou, která dříve poskytovala stín pouze stínomilným trvalkám. Také plocha trávníku,
na němž se bude možné u výstavních fóliovníků
slunit, se výrazně zvětší.
Skleník Fata Morgana se dočká nového výstavního prostoru a místa k odpočinku
Některé stavební úpravy začaly už letos, a to
ve skleníku Fata Morgana. „Právě realizujeme tzv.
Green Gallery, která vzniká v chodbě mezi nížinnou
a chlazenou částí skleníku. Návštěvnicí tak budou
mít nově příležitost si sednout a obdivovat vystavená díla. Pří této příležitosti projde faceliftem i terasa,
kterou najdete v blízkosti vodopádu. Ta dostane nový
povrch i zábradlí a bude udělaná tak, aby přebytečná
voda, která na ni ze závlah naprší, stékala do záhonů,“
vyjmenovává Tomková.

L

Lucie Herberová, PR manager a tisková mluvčí,
e-mail: lucie.herberova@botanicka.cz
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CO SE DĚJE U SOUSEDŮ

ŽIVOT V TROJI

V minulém roce jsme si připomněli sedmdesát let od konce válečného šílenství, jež poznamenalo tvář Evropy.
V rámci oslav vítězství byla u našich
sousedů – ve Starých Bohnicích, v úzké
uličce K Pískovně, odhalena pamětní
deska. I ona připomíná, tak jako nesčetné „aleje“ náhrobků válečných pohřebišť, jaké je cena svobody.

V ulici Nad Kazankou čp. 43 započala začátkem prosince demolice domu
rodiny Křivohlavých. Tento objekt se
po změně majitele stal sídlem bezdomovců. Zanedbaná zahrada, rozpadlý plot a dům s vymlácenými dveřmi
byl ostudou ulice a magnetem pro
bezdomovce. Městská i státní policie
volaná sousedy zde často zasahovala.
Demolice proběhla rychle a bez problémů. Bylo odvezeno mnoho roztříděných kontejnerů. Zahrada byla
vyčištěná od nepořádku a rozpadlých kůlen. Těšíme se, že v budoucnu
bude zahrada udržovaná a nebude
již ostudou městské části Troja. lipe

Foto © Frank

Zajímavost

Foto © Frank

Stará Troja mizí

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Odstranění stavby rodinného domu
č. p. 72, na pozemku parc. č. 464 k. ú.
Troja, Nad Kazankou 43, Praha 7 bylo
povoleno odborem výstavby a územního rozhodování Úřadu městské
části Praha 7. K ohlášení odstranění
byla vydána souhlasná stanoviska dotčených orgánů a správců sítí:
n odboru památkové péče MHMP
n odboru ochrany prostředí MHMP
n odboru životního prostředí ÚMČ
Praha 7

n
n
n
n
n
n

odboru dopravy ÚMČ Praha 7
Hygienické stanice hl. m. Praha
PRE distribuce,
Pražská plynárenská,
Pražské vodovody a kanalizace,
Česká telekomunikační infrastruktura
Karel Novotný
vedoucí stavebního oddělení

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Výstavní plán 2016
Za dobu svého trvání si již galerie vybudovala mezi výtvarníky i návštěvníky
určité renomé. Zájem o vystavování je nyní mnohonásobně vyšší než umožňuje
frekvence šesti výstav ročně (galerie je přístupná pouze v pátek, sobotu a neděli). Kurátor sestavuje plán výstav v ročním předstihu. Snaží se v něm obsáhnout přiměřeně širokou škálu výtvarného repertoáru, který by byl v principu
divácky přijatelný aniž by slevoval z požadavku kvality. Kurátor se nezříká apriori spolupráce s novými subjekty, ponechává si však právo výběru. Optimální
způsob je zasílat odkazy na www ukázky na adresu: kavan.j@seznam.cz.
1) leden únor Trojské plány IX 2) 10. březen – 30. duben Josef Bavor – obrazy 3) 5. květen – 26. červen Václav Johanus – kresby, grafika, karikatury 4) 30. červen – 28. srpen Mezinárodní grafika
5) 7. září – 30. říjen Gabriela a Josef Luptákovi – kov a keramika 6) 3. listopad – 8. leden 2017 Šárka
Trčková – in memoriam
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Situace nad Popelářkou

Místo realizace

EZÚ

Cca v druhé polovině ledna si někteří z vás jistě všimli, že
svah nad historickou budovou zvanou Popelářka a nad
Elektrotechnickým zkušebním ústavem mění svou podobu.
Větší část z plochy více než 1,5 ha na vyznačených pozemcích (katastrální mapa), které spadá již pod městskou část
Praha 8, začala být kácena od veškerých porostů „hlava nehlava“ a zároveň byl terasovitě upravován povrch, zřejmě

za účelem následné stavby vinice. Na základě dotazu z naší
strany začala městská část Praha 8 situaci prověřovat. Podle posledních zpráv jsou veškeré práce zastaveny z důvodu chybějících povolení (kácení, stavební úpravy, soulad
s územním plánem atd.) a celá kauza postupuje k prošetření České inspekci životního prostředí. Uvidíme, jaké budou
další kroky.
Ing. Jana Ceplová, referentka životního prostředí

ŽIVOT V TROJI

Trojské gymnázium zahajuje
j j kurzy,
y chystá
y
den otevřených dveří

V úterý 2. února zahajuje
Trojské gymnázium přípravu
uchazečů o studium
v přípravných kurzech
z matematiky a českého jazyka.
Probíhat budou každé úterý
kromě týdne jarních prázdnin
(7.–13. 3. 2016) až do data
konání přijímacích zkoušek,
poslední kurz je plánován
na úterý 12. 4. 2016.

Dne 18. 2. 2016 se uskuteční
druhý DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Po dobrých ohlasech z loňského roku
bude i tentokrát probíhat více v lavicích
a užijí si hlavně uchazeči o studium, neboť jejich rodiče již podstatné informace o možnostech studia obdrželi. Společně se žáky Trojského gymnázia se
mohou adepti na studium přesvědčit,

jaké to je, když se realizuje projektová výuka. Budou si moci vybrat dvě
z devíti témat, začínáme v 10.30, čas
bude až do 14.00 hodin. Jaká jsme
připravili témata?
n První pomoc a zdravý životní styl
n Zajímavá matematika
n Základy společenského chování
a studentská kavárna „Krafárna“
n Pyramidální dějepis
n Cestování po světě v prakt. geografii
n Geologie aneb kameny a kamínky
n Osvědčené pokusy v laboratoři
n Svět mluvící anglicky (s divadelní
ukázkou)
n Úskalí a kuriozity češtiny
Mgr. Radim Jendřejas, ředitel TG
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ŽIVOT V TROJI

Foto © L. Kuderová

V neděli 3. 1. 2016 jsme vyrazili na tradiční novoroční procházku Trojou.
I přes chladné počasí se nás sešlo celkem devět. Příjemná vycházka přes
Stromovku byla ukončena v restauraci Na Slamníku.
Tato legendární bubenečská hospoda byla v první polovině 19. století pojmenovaná podle krejčovské slavnosti „Slamník“, německy zkomoleno jako „Štrozok“. V úterý po velikonocích se neslo na bidle vyzdobené plátno vycpané slámou. Na tomto
„slamníku“ byly připevněny hadrové loutky znázorňující pannu a mládence. Pražští
krejčí tímto způsobem vítali jaro a opěvovali manželství. Od té doby se pak slamník
vyvěšoval nad bubenečské hospody jako znak toho, že to v nich žije. Tomáš Bryknar
ŽIVOT V TROJI

Setkání
s trojskou nadací

Foto © L. Kuderová

Ve čtvrtek 7. ledna se za účasti starosty MČ Praha-Troja Tomáše Bryknara
a dalších významných hostů konalo
v Kavárničce v ulici Pod Havránkou novoroční setkání Nadace Quido Schwanka – Troja město v zeleni.
Předseda nadace Václav Valtr krátce bilancoval úspěšnou činnost nadace
v loňském roce a popřál přítomným vše
Text a foto bok
nejlepší do roku 2016.

poprvé
v roce
2016

V podání souboru SoliDeo zazněla pečlivě vybraná, méně známá vánoční hudba od gotiky po
české baroko, provedená na dobové nástroje.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

e středu 20. ledna se poprvé v letošním roce sešel Klub trojské historie. Opět
za bohaté přítomnosti účastníků schůzky byla oceněna nová publikace K AM
SE KDYSI V PRAŽSKÉ TROJI CHODILO NA PIVO mapující zaniklé výletní restaurace v Praze Troji. O úspěchu této publikace svědčí i zájem, se kterým
se setkává při prodeji v trojské prodejně na rohu ulice Trojská a Pod Havránkou.
Setkání pokračovalo velkoplošnou projekcí fotografií ze sbírky Františka Malého,
na kterých bylo možno poznávat a určovat dnes již většinou zmizelé domy, ale i některé obyvatele Troje z dávné i nedávné minulosti. Diskuze k tomuto tématu byla
velmi živá a zřejmě bude pokračovat i při dalších schůzkách klubu. KTH jako vždy
bude i nápomocen při eventuálním zrodu další publikace, která již vlastně začala
vznikat pod pracovním názvem Zmizelá Troja. Chcete-li se této bohulibé, ale i zábavné činnosti zúčastnit osobně, neváhejte a přijďte ve středu 17. únoraa do klubovny
Domu spokojeného stáří na další schůzku KTH.
Text a foto bok

V

od 17 hodin
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TJ SOKOL TROJA zve na cvičení
Přij
Přijďte
si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní
vyžití pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

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 zacvičit
Sokol v Troji připravil i pro rok 2016 bohatý program své činnosti. Chceme zajistit sportování pro všechny. Jak známo cvičíme v moderní tělocvičně trojské školy.
Začínáme od nejmenších cvičení rodičů
s dětmi. Následují žákovské skupiny podle věku. Pro ženy a dívky, které jdou
s dobou nabízíme aerobik, jógu nebo pilátes. V neposlední řadě jsou zde zdravotní
cvičení, dokonce i na židlích. Tělocvična
je dobře vybavena gymnastickým nářadím i sportovními pomůckami, jako například bosy, obřími gymbaly, švihadly,
čínkami, obručemi, žíněnkami i trampolínou. Sokol nejsou prostná cvičení, ale
aplikují se zde nové a zábavné přístupy,
které pomáhají regenerovat náš organismus. Cvičení nevedou žádní amatéři, ale
vyškolení cvičitelé – dobrovolní i profesionální. Informace o všech námi organizovaných cvičení se dozvíte na webových
stránkách www.tj-sokoltroja.cz.
Jsou zde ale i další sportovní aktivity a výkonnostní sporty. Jde o kanoisty,
horolezce, orientační běžce a také kopanou. Trojské fotbalové hřiště je travnaté a kromě mužstva dospělých jsou
zde žáci, a to nejmenší i starší pokročilí.
Každoročně sokol pořádá v Troji

Rytmika pro děti

řadu akcí, mezi ně patří drakiáda, autodráhy, mikulášská, vánoční cvičení,
světýlková cesta, turnaj v malé kopané
atd. a účastní se výpomocí i organizací
soutěží nebo ukázkou cvičení na všech
akcích pořádaných MČ Praha-Troja.
Pořádá také zájezdy po českých památkách a před vánocemi do německých
svátečně vyzdobených městeček. Takové akce a zájezdy budou i v tomto roce.
Trojský Sokol vlastní také dvě chaty
v Krkonoších a Orlických horách. Zde
jsou organizovány skupinové akce.
Provozováním autokempinku se snaží získat trojský sokol důležité finanční
zdroje, které jsou v současné době využívány převážně na opravy a údržbu.
Ano, i sport je o penězích, kterých se
stále nedostává. Ale věřme, bude líp!
Rok 2016 má pro Sokol v Troji mimořádný význam, připomínáme si již 120.
výročí od první řádné valné hromady,
která se konala 6.1.1896. První schůzka
budoucích trojských sokolů se uskutečnila již v srpnu 1895 a ustavující schůze
pak 8. prosince 1896. Je proto vhodné
si připomenout významné osobnosti,
které zde sokolské myšlenky rozvíjeli,
a také důležité a osvědčené principy
a postupy všestranné sokolské činnosti.
Připomeňme si Josefa Koreckého,

(dítě+pohyb+hudba)

Nově od ledna 2016 v pondělí 17:00–18:00 h v malé tělocvičně
u ZŠ. Cvičení probíhá každý týden a je určeno pro děti 5–10 let
měsíc
LEDEN

ÚNOR
BŘEZEN

sport
Aerobik pro děti –
základ
Aerobik pro děti
Cvičení s náčiním

DUBEN
KVĚTEN

Ropeskipping
Sokol Dance

ČERVEN

Aerobik, Zumba,
BOSU

náplň
koordinace pohybu s hudbou,
rytmické nástroje, základní kroky
aerobiku
aerobik a stepaerobik
BOSU, overbaly, kroužky, obruče,
šátky, gymbaly
trikové skákání přes švihadlo
základní kroky latinskoamerických
a standardních tanců, country tance
opakování a využití základních kroků
aerobiku, stepaerobiku a latiny

Antonína Nováka, Františka Maturu,
Antonína Kadlece, Antonína Hampla,
Miloše Drdáckého, Oldřicha Adámka,
Alžbětu Filipovou a Jaroslava Fliegla,
ale i všechny ostatní funkcionáře.
Od svého vniku se trojský sokol potýkal s problémem kde cvičit. Proto usiloval o výstavbu vlastní tělocvičny. Cvičilo se po hospodách a hlavně venku.
Obrovský pokrok nastal výstavbou tělocvičny u nové trojské školy. Propůjčení
bylo bezúplatné. Současná tělocvična je
ještě lepší a větší. Má jediný problém,
že není sokola a platí se pro sokol vysoký nájem. Obrovské úsilí trojští sokolové vynaložili při budování vlastní sokolovny a sokolského hřiště.
A jaké byly ty sokolské principy? Především osobní angažovanost a aktivita
pro věc, práce dobrovolná a bez úplaty,
věcné i finanční dary. Dále nápaditost
a pořádání výdělečných akcí (divadlo, zábavy, veřejná cvičení). V této souvislosti
stojí za zmínku příspěvek významného
českého spisovatele Svatopluka Čecha,
který v trojském sokolu zahájil vzdělávací přednáškovou činnost, která se mimo
jiné znovu rozvinula v šedesátých letech
minulého století, a založil v Troji veřejnou knihovnu. Máme tedy na co navazovat a víme kde hledat inspiraci. Ano je
jiná doba a jsou nové potřeby, ale stejné
jsou potřeby sportovního vyžití.
Zveme všechny trojské občany do našich cvičebních hodin, do sportovních
oddílů, na naše akce a v neposlední řadě
také na pátek 15. 4. 2016 od 17 hodin
do tělocvičny Základní školy na vyvrcholení oslav 120 let Sokola v Troji.
S přáním zdraví a štěstí do roku 2016
Petr Filip, starosta Sokola

Sportování
každý čtvrtek 17:30–19:00 ve velké tělocvičně u ZŠ
měsíc

sport

s kým?

ZÁŘÍ

atletika

Tomáš Bryknar

ŘÍJEN

bosu

Jana Šrámková

LISTOPAD

ropeskipping

Katka Šrámková

PROSINEC

miniházená

Tomáš Bryknar

LEDEN

bosu, ropeskipping

Jana a Katka Šrámkovy

ÚNOR

gymnastika I

Tomáš Bryknar

BŘEZEN

gymnastika II

Bláža Heřmánková

DUBEN

minivolejbal

Jana Šrámková

KVĚTEN

míčové hry

Bláža Heřmánková

ČERVEN

atletika

Katka Šrámková

Informace: Jana Šrámková (724 272 566, jana.sramkova@mafra.cz)

TJ Sokol Troja
zahajuje v únoru 2016 výběrové řízení na nájemce restaurace
a provozovatele kempu a ubytovny.
Podrobnější informace je možné vyzvednout každý čtvrtek od 17 do 19 hodin

v Sokolovně v Trojské 744/171a, v Praze-Troji, nebo vyžádat emailem na adrese
tj-sokol-troja@volny.cz.

Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY
TEL.: 606 662 223, 723 899 561
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET

BZ pro vás

Za pražskými výhledy

www.botanicka.cz

Milí čtenáři, milí turisté, když se trochu umoudří nevlídné zimní počasí,
můžeme vyrazit na delší, asi osmikilometrovou vycházku po Praze.
Tramvají č. 25 (např. z Vltavské) vyjedeme do zastávky Vypich a přejdeme
na druhou stranu do parku Ladronka
plného cyklostezek, chodníčků a cest.
Projdeme kolem opravené usedlosti
Ladronka (dnes restaurace a půjčovna sportovního náčiní) a po 1 km
na konci parku vpravo vykoukne bývalá viniční usedlost Spiritka.

do 30. 9. Fotosoutěž Zahrada vašima očima
a Celo-

roční fotosoutěž pro návštěvníky o umístění fotografií do kalendáře na rok 2017. Ukažte nám své
vzácné fotografické momenty z botanické zahrady!
do 20. 3. Džungle, která nespí Ocitněte se
po setmění v divoké džungli... Fata Morgana
Návštěvníky oblíbené večerní provázení nemůže
v roce 2016 chybět.
do 28. 2. Pěvečtí mistři našich zahrad naše zahrady připomínají koncert. O „hudbu“ se starají
opeření zpěváci, některé z nich najdete na naší
tradiční výstavě – výstavní sál.
14. 2. Nechte se svést kouzlem valentýnské noci
Překvapte milovanou osobu netradiční oslavou
(vstup 600 Kč, nutná rezervace) Fata Morgana
a vinotéka sv. Kláry.

4. 3.–20. 3. Orchideje – královny opylovacích triků
5.–6. 3. Ukázky pěstování orchidejí
12.–13. 3. Ukázky moderního aranžování
19.–20. 3. Přednáškový víkend

ZOO připravila
www.zoopraha.cz
Otevřeno denně, v únoru 9–16 h.
Komentovaná krmení a setkání v únoru každý
víkend a svátek
k na více jak dvanácti místech zoo
6., 20., 27. 2. Neviditelná tajemství Pod mikroskopem si prohlédneme nejmenší stvoření
ze zoo
6. 2. Diri a Sita slaví Společné třetí narozeniny
orangutaní slečny a slonice Sity
13. 2. Jak udělat budku pro ptákyy Vzdělávací
workshop, kde si zájemci mohou vyrobit
a odnést budku
Hosté z dalekého severu Vycházka s odborníkem za zimujícími ptáky k Vltavě
14. 2. Pravý český masopustt Po celý den
staročeské hody, průvod masek a jiné
zvířecí taškařice
20. 2. Světový den luskounů
ů – ohrožená skupina
27. 2. Kamba slaví čtyřicáté čtvrté „nalezeniny“,
oslavte je s gorilí samicí
Výstavy: Jurta – Mongolsko,
prostory a okolí pavilonu kočkovitých
šelem – Lev indický
Přednáškový cestovatelský cyklus ve spolupráci
s CK Livingstone každé úterý od 18.00 h
ve Vzdělávacím centru
2. 2. Dana Kyndrová Gruzie – Arménie
9. 2. Dominika Kobzová Severovýchodní Indie
– 7 sester
16. 2. Pavel Bém Nepál – Manasiu, hora ducha
a duchů
23. 2. Sandra Neumanová Do Ria na karneval

Pokračujeme ulicí Atletickou, kde
jsou další dvě viniční usedlosti Kneislovkaa (č. 5 – za zdí)) a Hybšmanka
(č. 3) a kde stávaly rozsáhlé vinice.
Půjdeme dál kolem stadionů až
k největšímu – Strahovskému. Pokračujeme ul. Vaníčkovou a vlevo
budeme mít vysokoškolské koleje
na Strahově. Už vidíme Petřínské
y do kterých vstoupíme a buzahrady,
deme se držet v jejich horní části.
Projdeme po opravených cestách
kolem krásných vyhlídek na město,
přes Hladovou zeď až na Strahovské
nádvoří a průchodem vedle Muzea
miniatur projdeme na Pohořelec,
kolem Lorety a dál ulicí Kapucínskou na Nový Svět. Pokocháme se
roubenkou (nyní hotel U Raka),

ale dál jdeme vpravo směrem až
na Hradčanské náměstí, přes hradní nádvoří a dál kolem Letohrádku
královny Anny (Belveder) a Chotkovými sady kolem pomníku J. Zeyera
vejdeme přes mostek do Letenských
sadů. Cesta nás dovede k Hanavskému pavilonu, odkud je další úchvatný výhled na Prahu. Stavba byla původně vytvořena jako reprezentační
pavilon Komárovských železáren
pro Jubilejní zemskou výstavu v roce
1891. Jedná se o krásnou technickou

Hanavský
pavilon

Malostranská

památku postavenou z litého železa,
betonu i skla. Po skončení výstavy
byl pavilon rozebrán a knížetem
Hanavským darován městu Praze,
poté byl převezen na své dnešní
místo a znovu postaven. Letenskými
sady dojdeme nad Strossmayerovo
text a foto Renata Zajícová
náměstí.

TIP PRO VÁS

Na běžkách v Praze
Opět je tu sezona zimních radovánek. Když nasněží, můžete si vybrat hned z několika vyzkoušených běžeckých tras. Všechny jsou
v dosahu MHD. Výběr je pestrý: Ďáblický háj nebo Divoká Šárka,
Ski park ve Velké Chuchli (s půjčovnou vybavení a umělým osvětlením), Hostivařskýý i Klánovický les anebo hned ze stanice metra C
– Roztyly, les Kunratický. Oblíbené jsou rovinné tratě v Oboře Hvězt V něm se nachází
daa s nedalekým parkem Ladronkaa (viz tip na výlet).
více než čtyř kilometrový okruh s občerstvením v tamní restauraci.
Lyže i snowboardy přepravuje dopravní podnik v obalu, dětské boby
a sáňky důkladně očištěné.
Periodický tisk územního samosprávného celku
ss.p.a.
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