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SOKOLSKÁ AKADEMIE

u příležitosti 120 let nepřetržité sokolské činnosti v pražské Troji
V pátek dne 15. dubna 2016 od 17.30 do 19.30 hod. v trojské tělocvičně

Ten večer se
opravdu vydařil
STRANA 6–7
Čárový lept © L. Čepelák

O lávce

Do říše
rostlin…

Do 8. 5.
3 Zahradní slavnost

4 i o trojských věžích

7 Na Okoř na kole

8 …s permanentkou

Tropičtí motýli v BZ

2
ANEB CO POVAŽUJI ZA DŮLEŽITÉ
SLOVO
STAROSTY

Milí trojští sousedé,

vránkou, v níž se pokládka
vodovodního řadu a kanalizace z mnoha důvodů naprosto neúměrně protáhla.
A minulý měsíc jsme si
také slavnostní Akademií připomněli 120. výročí založení
Sokola v Troji. V tělocvičně základní školy vystoupilo bezmála devadesát cvičenců – od seniorů až po ty úplně nejmenší.
Za přípravu a organizaci Akademie chci zde poděkovat především náčelnici Sokola Troja
Kateřině Šrámkové a její mamince Janě Šrámkové.
Přeji vám všem krásné jjarní dny.

Tomáš Bryknar, starosta
Foto © R. Zajícová

i když nám to v posledních dnech při pohledu na venkovní
teploměry tak nepřipadalo, máme za sebou první jarní měsíc. Doufám, že květen nám to, co do teplot a slunce, vynahradí a že slunečné odpoledne bude i 26. 5., kdy na obecní
zahradě u mateřské školy v Troji pořádáme již tradiční jarní
společenskou událost – Trojskou buchtu. Tímto vás všechny
srdečně zvu a budu se těšit nejen na vás, ale i na kulinářské
speciality, se kterými na tuto soutěžní slavnost jistě dorazíte.
Na oplátku vás já i všichni členové zastupitelstva rádi pohostíme dobrým vínem.

V minulém měsíci jsme se konečně dočkali zahájení první etapy rekonstrukce ulice
Pod Hrachovkou a doufám,
že vše půjde bez velkých problémů a komunikace i s nově
vybudovaným
chodníkem
bude v říjnu tohoto roku
zdárně ukončena. Dovolte mi
na tomto místě vás všechny
požádat o shovívavost ke komplikované dopravní situaci
v ulicích Na Salabce a Jiřího
Jandy, kam jsme na žádost
velké části občanů přesunuli
náhradní trasu autobusové
linky 236. Budeme se snažit
vedení linky co nejdříve vrátit
zpět do ulice K Bohnicím.
V květnu by také měla být
znovu otevřena ulice Pod Ha-

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Zápis z jednání komise pro výstavbu a dopravu
Program jednání:

Dělení pozemku 148/1 k. ú. Troja, návrh
změny ÚPn parc. č. 408 až 412 a 399/35
k. ú. Troja, Metropolitní plán, Stavba
RD Trojská labuť, Úpravy RD Pod Hrachovkou 730/12, Praha 7, Zimní zahrada RD Trojská 432/122, P7.
Účastníci: Drdácký, Dušek, Loucká, Kotek, Přáda, Valtr, Novotnýý Omluveni:
Fousek, Tomková, Marek
K jednotlivým bodům jednání:
Dělení pozemku 148/1 k. ú. Troja

Komise s předloženým návrhem dělení
pozemku i s napojením pro vjezd souhlasí. Upozorňuje, že případná budoucí zástavba pozemku by měla respektovat měřítko okolních rodinných domů
a míru zastavěnosti 20%.
Zimní zahrada RD Trojská 432/122, P7

Komise doporučuje projekt upravit
vzhledem k tomu, že se přístavba přibližuje k ulici před stavební čáru. Nová
hmota zimní zahrady by měla být co
nejvíce prosklená, aby nepůsobila jako

zděný přístavek k domu, navíc se šikmou
střechou z pálené krytiny. Přístavba by
měla mít charakter subtilní zimní zahrady, to je transparentní objekt, odlišující
se od vlastní hmoty rodinného domu.
Návrh změny ÚPn
parc. č. 408 až 412 a 399/35 k. ú. Troja

Komise s návrhem změny souhlasí.
Úpravy RD Pod Hrachovkou 730/12,
Praha 7

S předloženým návrhem komise zcela
nesouhlasí. Vzhledem k tomu, že jde
o polovinu dvojdomu, měl by být z pohledu z ulice Pod Hrachovkou více zachován původní výraz, aniž by přístavba
měla charakter architektonicky odlišný.
Také by měla být zachována původní silueta a rozhraní stěn a střechy a objekt
by neměl být uměle navyšován atikou.
Dvojdům se nachází v přímé pohledové
vazbě s památkově chráněnou usedlostí
Hrachovka.
Stavba Environmentálního centra
Trojská labuť + RD

řešení se vztahy k okolí – zástavba, chodníky, výškové řešení. Vztah s přiléhajícím
veřejným prostorem s registrovaným
významným stromem – Moruší bílou.
Předložit fasády objektu se zaměřením
na hmotové působení zejména od ulice
Trojská, kde se výška objektu jeví jako
nepřiměřená. Předložit plošnou bilanci pozemku s mírou využití a výpočtem
podlažních ploch objektu. Zahrada pro
environmentální centrum se zdá poddimenzovaná. Mělo by být ověřeno, zda
jsou reálné odstupy od hranice pozemku
a zda je uvažovaný stavební program proveditelný na daném pozemku.
Chateau Troja Residence (Panský
statek), Pod Havránkou, Praha 7

Komise požaduje doplnit dokumentaci
navrhovaných změn o příslušné řezy, půdorysy a pohledy. Z předloženého výkresu architektonické situace není patrná
míra předkládaných změn projektu.
Zapsal Karel Novotný,
ý tajemník komise

Požadujeme doplnit celkové urbanistické

Úplný zápis z 10. Zasedání zastupitelstva MČ
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dne 13. 4. 2016

Ing. arch. Tomáš Drdácký, předseda
komise pro výstavbu a dopravu

naleznete na www.mctroja.cz.
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

TROJSKÝ KALENDÁŘ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA – ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA

zastoupené tajemnicí Úřadu městské části Praha-Troja vyhlašuje dne 25.
dubna 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Hlavní účetní, rozpočtář/rozpočtářka
Sjednaný druh práce: státní správa a samospráva na úseku ekonomickém
Místo výkonu práce: Praha-Troja, Platová třída: 10*

17. ROČNÍK PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: n fyzická

osoba, která dosáhla věku 18 let n občan České republiky nebo cizí státní
občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk n způsobilost k právním úkonům n bezúhonnost
Další požadavky: n požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší odborné vzdělání, příp. střední vzdělání
s maturitní zkouškou n požadovaný obor: ekonomický n požadovaná praxe: minimálně 2 roky účetní praxe s podvojným účetnictvím pro územně samosprávné celky n požadované znalosti: znalost zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, znalost vyhlášky č. 323/2002
Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, znalost vyhlášky
č. 410/2009 Sb., pro vybrané účetní jednotky, znalost ČÚS č. 701–710, znalost vyhlášky č. 383/2009 Sb., (pomocný analytický přehled), výhodou znalost zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, výhodou znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů n požadované dovednosti a schopnosti: výhodou znalost programu GINIS firmy
Gordic s.r.o., velmi dobrá znalost práce s výpočetní technikou (WORD,
EXCEL, Internet), ZOZ výhodou, preciznost, zodpovědnost a samostatnost, psychická odolnost, ochota dále se vzdělávat

SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK
26. 5. 2016 OD 17 HODIN
NA ZAHRADĚ MŠ NEBO ÚMČ

Soutěžní výrobky můžete nosit
na úřad do 16:30 hod.
Kategorie:
n sladké pečené n sladké nepečené
n slané pečené n slané nepečené
n kynutá buchta klasik n vína
domácí výroby n destiláty a likéry,
min. množství 0,7 l
Vzhledem k loňskému
kladnému ohlasu bude
i letos JEDLÉ VSTUPNÉ
(pekařské a cukrářské
výrobky, sýry, uzeniny,
víno)
K pěknému večeru přispěje
živá hudba s pracovním
názvem Trojčení

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002
Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou:
n jméno a příjmení, titul
n datum a místo narození
n státní příslušnost
n místo trvalého pobytu
n číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
n datum a podpis

Velkoobjemové
kontejnery
BIOODPAD

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,
nutno připojit:

Sobota 28. 5. DOPOLEDNE 9.00–12.00 h
n ZŠ Trojská 100/211
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna)

n strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavad-

Sobota 28. 5. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h

ních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností
n osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
n výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než třii měsíce (originál nebo ověře-

Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja
* v platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a podle
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů.

11. 6. 2016

TROJSKÝ
ORIENŤÁK

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. 5. 2016 v podatelně Úřadu městské části na adrese:
Úřad městské části Praha-Troja
k rukám Ing. Ireny Markové
Trojská 96/230, 171 00 Praha-Troja
Na obálku prosím uveďte: „NEOTEVÍRAT – Výběrové řízení – hlavní účetní“
Kontakt: telefon 284 691 121, e-mail markova@mctroja.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Foto © M. Paukert

ná kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
n ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

n Pod Salabkou x Trojská
Sledujte, prosím průběžně termíny přistavení
kontejnerů v časopise Troja nebo na stránkách
www.mctroja.cz.

11. 6. 2016
Podrobnější informace příště
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Foto HG Sport

SPORT U ŘEKY

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Pravidelné uzavření
Trojské lávky z důvodu
geodetického měření
V pondělí 9. května 2016 dojde k dočasnému uzavření
Trojské lávky pro pěší. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zde bude provádět pravidelné
geodetické měření průhybů této unikátní lávky. Jde
o první měření lávky v roce 2016, které proběhne
od 10.00 do 13.00. Dopravní značení zde bude umístěno od 7.00 h.
„Toto geodetické měření probíhá pravidelně od roku
2012 a je nezbytnou součástí povolení k provozu lávky.
A ani v tomto roce nebude série měření ukončena, jedná
se o dlouhodobou akci, která bude pravidelně probíhat
každý rok po dobu životnosti této lávky,““ uvedl Ladislav PIVEC, ředitel TSK.
Měření probíhá vždy pouze v jednom ze dvou
avizovaných termínů po předchozí domluvě, tak
aby bylo vyhověno klimatickým či jiným provozním podmínkám. TSK se snaží udržet zvolený
první termín v měsíci. Náhradní termín je stanoven
na 16. 5. 2016 ve stejném čase.
Toto měření proběhne dle harmonogramu
i na podzim roku 2016: Hlavní termín je pondělí
14. listopadu 2016 a náhradní termín byl stanoven na 21. listopadu 2016 ve stejném čase jako při
květnovém měření.

celá strana

185 mm šířka
256 mm výška

1/2 strany

1/4 strany

185 mm šířka
130 mm výška

90 mm šířka
130 mm výška

5000 Kč

2500 Kč

1/6 strany

1/8 strany

1/10 strany

185 mm šířka
44 mm výška

90 mm šířka
62 mm výška

90 mm šířka
49 mm výška

950 Kč

600 Kč

1300 Kč
K

500 Kč

TROCHA HISTORIE

Trojská lávka
Trojská lávka spojuje pražskou čtvrť Troja s Císařským ostrovem v místě někdejšího přívozu
ulici Pod Havránkou. V sedmdesátých letech
20. století byl zdejší přívoz nahrazen vojenským
provizorním pontonovým mostem. Při kulminaci průtoku při povodni 23. srpna 1977 se pod
trojským jezem utrhla jeřábová loď a poškodila
tuto lávku. Dne 22. července 1981 byla lávka definitivně smetena další povodní. Novým spojením
ostrova a Troje se v roce 1984 stala visutá lávka
pro pěší o celkové délce 260 m a šířce chodníku
3 metry. Stavbu projektoval inženýr Jiří STRÁSKY
Y. V případě potřeby může sloužit i vozidlům
záchranného systému.
více na: služba TSK-INFO: http://info.tsk-praha.cz.
8. 4. 2016, TSK Praha
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1/12 strany

1/16 strany

1/24 strany

58 mm šířka
62 mm výška

90 mm šířka
29 mm výška

58 mm šířka
29 mm výška

400 Kč

300 Kč

200 Kč

CENÍK INZERCE

K uvedené ceně bude připočtena daň ve výši 21 %. Ceny
platí při dodání hotových
podkladů. Za obsahovou
stránku inzerátů ručí inzerent. Vydavatel může odmítnout přijmout objednávku
inzerce bez udání důvodu. Inzeráty můžete podat na disketách, CD a DVD v sekretariátu
Úřadu městské části nebo je
můžete zaslat e-mailem na adresu info@mctroja.cz nebo
redakce@mctroja.cz. Jednorázová platba za jeho zveřejnění se platí předem.

TIP PRO VÁS

www.stovezata.praha.eu
Vážení čtenáři, těm z vás, kteří by chtěli přejít Trojskou lávku například v momentě jejího přechodného uzavření, se nabízí náhradní virtuální (panoramatická, 360°) procházka na: www.stovezata.praha.eu. Lávku (i Trojský most)
najdete v „kapitole“ Pražské mostyy (18). A pestrá nabídka rozhledů nezahrnuje jen mosty, jedním kliknutím
m se tak ocitnete třeba na úrovni věží Trojského
zámku nebo kaple sv. Kláry – obojí v oddíle Pražské věžee (100). Kromě nich se
lze panoramaticky porozhlédnout i po Pražských náměstích
h (79) nebo projít
Prahu v nocii (81), tam však už městská část Troja zastoupena není.

IPR Praha

Foto © T. Drdácký
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ŽIVOT V TROJI
Institut plánování a rozvoje hl. m.
Prahy ve spolupráci s Povodím Vltavy
a městskými částmi Praha 6, Praha 7
a Praha-Troja
pořádá pod záštitou radní hlavního
města Prahy RNDr. Jany Plamínkové

výstavu o minulosti,
současnosti a budoucnosti
Trojské kotliny

OBNOVA SOUŽITÍ
S ŘEKOU
Řeka čaruje, když máme cit pro její
Řeka varuje, když se ji snažíme svázat
Řeka daruje, když ji respektujeme

Výstava o minulosti, současnosti
a budoucnosti Trojské kotliny
Slavnostní zahájení výstavy

na náplavce u trojské lávky
1. června 2016 od 17.00 hodin

IPR Praha

V průběhu výstavy bude připraven doprovodný
program, o kterém budeme informovat formou
samostatného letáku

Foto © T. Drdácký

Foto © A. Alexander, 1924, IPR Praha

kouzlo
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Sokolská akademie
V pátek 15. 4. 2016 si připomněl TJ Sokol
Troja, slavnostní akademií, již 120. výročí
svého vzniku. n Dne 8. prosince 1895 se
konala ustavující valná hromada této
tělocvičné jednoty. n Na programu akademie, jehož heslem bylo „Sport nás
baví“, se představily všechny oddíly Sokola, buď ukázkami cvičení a tréninků,
nebo video ukázkami a fotografiemi ze
své činnosti. n Oslavu 120. výročí navštívil vzdělavatel České obce sokolské
a člen předsednictva Župy Podbělohorské RNDr. Zdeněk Mička, který jménem předsednicva České obce sokolské
udělil ALŽBĚTĚ FILIPOVÉ, dlouholeté náčelnici Sokola Troja, BRONZOVOU MEDAILI jako uznání za obětavou
činnost ve prospěch sokolského hnutí.
Dále připnul stuhu od ČOS k 120. výročí na historický prapor Sokola Troja. n
Během celého programu se představilo
devadesát dva účinkujících, od nejstarších po nejmladší, protože i naše organizace mládne a při těchto oslavách jsme
„šli proti času“. Dobře se bavilo bezmála sedm desítek diváků, kteří odcházeli
s pochvalnými
h l ý i slovy.
l y
JJeště
jednou
děk
kujeme
všem
účink
kujícím cvičencům, ccvičitelům, trenérům a organizátorům
za pěkný zááážitek. Rádi bychom mezi nás pozvali další zájemce
áj
o zdravý pohyb
a udržení kondice a především děti, ať
už do hodin všestrannosti, nebo do něu
kterého ze sportovních oddílů.
k

ičení na st

cv
Aerobik –

NOVINKY Z TJ SOKOL

děti –
Rodiče a
m
padákem
s
í
en
ič
cv
cími
a proléza ly
tunely

alu –
Oddíl fotb inku
én
tr
a
zk
z
uká
přípravky

Petr Filip, starosta Sokola

Dítě
pohyb
hudba
adší
mla
žákyně

P
Poznávací
zájezd
d
íže
do Kroměříže
1
6
14. 5. 2016
n prohlídka zámku
a zámecké zahrady
n oběd v Kroměříži
n odpolední káva v zámecké cukrárně
ve Slavkově
n dvě zastavení na Slavkovském bojišti

í
t výročn
Připnutí
ČOS
stuhy od ý
ký
t riick
na histo
Sokol
prapor TJ
Troja

Cena pro členy TJ 200 Kč, pro hosty 300 Kč. Přihlášky
přijímá Pavel Filip, tel. 602 152 120 do 10. 5. 2016.

Tradiční
Cyklovýlet na Okoř

ÍK
11. ROČN

rem
Moderáto
večera byl ký
v
ác
Tomáš Drd
T

4. června
sraz v 9:30

na trojské straně lávky
Výlet se koná za každého počasí
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To je on! Trojský vodník Haltýřák
Foto © T. Drdácký

ŽIVOT V TROJI

V

neděli 3. dubna bylo Na Kovárně v Troji pěkně živo. Sešli se tu malé víly s vodníky, aby si v doprovodu rodičů nabrali
z potoka Haltýř vodu. Tou pak oživili fontány trojského zámku. Hudba hrála, vod a stříkala; závěr patřil občerstvení
s veselou divadelní pohádkou.

hrátky pro děti a vynikající
občerstvení. Zváni jsou všichni
s dobrou náladou a hravou duší.
6
1
Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja, www.podhoubi.cz
20
AKCE
Vstupenkou na akci je příspěvek
na
společný
stůl v podobě nejlépe
Den otevřených
Děti a média.
N
K VĚ TE
domácí dobroty: ovoce, koláče, pomaRVEN
E
Č
dveří v Ekoškolce
Jak skloubit svět
zánky… Více informací na www. podPondělí 25. 5. 9.00 –11.00 h
dospělých a dětí?
houbi.cz, hana.weiser@podhoubi.cz,
RODIČE MAJÍ U NÁS DVEŘE Čtvrtek 2. 6. 17.00–19.30 h
774 448 1236
VŽDY OTEVŘENÉ. Lesní pedagogi- VEČERNÍ ŠKOLA PRO RODIČE S PSYka, program Začít spolu, školička pro CHOLOGEM A FYZIOTERAPEUTEM
předškoláky, respektující přístup. Jsme MGR. JANEM HOVORKOU, ANEB Vítání léta
tu pro děti od 1,5 do 7 let. Eva Sůrová: CO DĚLAT KDYŽ. Cyklus setkání, mož- Čtvrtek 23. 6. 9.30–11.30 h
777 123 690, eva.surova@podhoubi. no přihlásit i na jednotlivé dny. Cena Sejdeme se a zahrádce školky společně
vyprovodíme loučící se Jaro a vydáme
cz, www.podhoubi.cz
250 Kč, Eva Sůrová: 777 123 690, eva.suse hledat Léto, aby mu Jaro předalo vlárova@podhoubi.cz, www.podhoubi.cz
du nad Přírodou. SLAVNOST NESE
PRVKY DIVADELNÍHO PŘEDSTALetní slavnost, aneb
VENÍ, DĚTI NA ZÁVĚR OBDRŽÍ
s Rozárkou je dobře na Zemi
DARY LÉTA. chcete-li se k nám přidat,
Čtvrtek 9. 6. 17.00–20.00 h
pište na: jana.michuchova@podhouSejdeme se u řeky a společně oslavíme první bi.cz, Ekoškolka Rozárka, Pod Haletní dny. Nebude chybět divadélko pro vránkou 12/2, Praha-Troja
děti živá
děti,
ži á muzika
ik v podání
dá í Pidi bandu,
b d

Ekoškolka Rozárka/Ekocentrum Podhoubí

ky 2016pana Ing. Brykt
n
e
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a
m
r
e
p
é
k
s
roja
Soused společném úsilí starosty MČ Praha-T
hoda
byla uzav řena Do
Emoce, jak skloubit svět
dospělých a dětí?
Úterý 26. 5. 17.00 –19.30 h

Za agresivním chováním se skrývá strach
h
před ztrátou moci, ve kterém je zase scho-vána úzkost ze ztráty jistoty a bezpečí.
Nakonec je to tedy strach před ztrátou
u
lásky. VEČERNÍ ŠKOLA PRO RODIČE S PSYCHOLOGEM A FYZIOTERAPEUTEM MGR. JANEM HOVORKOU, ANEB CO DĚLAT KDYŽ.
Cyklus setkání, možno přihlásitt
i na jednotlivé dny. Cena 250 Kč, Evaa
Sůrová: 777 123 690, eva.surova@
podhoubi.cz, www.podhoubi.cz
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Trojské gymnázium
Půlka dubna byla
pestrá na události

ŽIVOT V TROJI

Co se děje ve školce?

Dopoledne ve Stromovce

Jaro je v plném proudu a nás to stále více táhne ven.
A kam jsme se podívali tentokrát?

Koťátka v zoo

Koťátka v pavilonu

Pranostika praví –
březen, za kamna
vlezem, duben, ještě
t
tam
budem. Ano, váže
se to k počasí. To je jaksi od února
docela normální, zaplať pán Bůh!
Nicméně v dubnu jsme u nás rozhodně za kamny zalezlí nebyli. Posuďte
sami. Sotva skončily přípravné kurzy
pro uchazeče o studium (naposledy
v úterý 12. 4.), pořádali jsme velkou
besedu s viceguvernérem České národní banky prof. Vladimírem Tomšíkem (středa 13. 4.). Ve čtvrtek
14. 4. jsme odzvonili třetímu čtvrtle-

Berušky na lezecí stěně

tí školního roku 2015/16 – tradičním
shromážděním a třídními schůzkami
pro rodiče. Pátek 15. 4. patřil Filmové půlnoci, kterou obvykle hojně
navštěvují nejen stávající, ale i bývalí
žáci Trojského gymnázia. Po krátkém
víkendu přišel den D pro uchazeče
o studium, v pondělí 18. 4. absolvovali přijímací zkoušky. Jelikož jich bylo
poměrně hodně, přivítali jsme možnost zapojení stávajících žáků v týž

Motýlci v Botanické zahradě

den do činnosti v rámci jarní brigády
„Ukliďme Česko a Troju“. V uvolněných třídách tak mohlo absolvovat
přijímací zkoušky třicet šest zájemců
o studium. Tak snad jim to vyjde!
Mgr. Radim Jendřejas, ředitel TG

Inzerce

Inzerce

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

Ohlédnutí za Jarním úklidem v Troji

sobotu 16. 4. 2016 proběhl v Troji Jarní úklid,
kterého se zúčastnilo 37 lidí jak z řad místních,
tak z řad dalších dobrovolníků. Také letos se
akce organizovala pod záštitou celorepublikové akce
Ukliďme svět, Ukliďme Česko, která akci v Troji podpořila i poskytnutím pracovních rukavic a odpadkových pytlů. I přes nepříznivou předpověď počasí se
za sucha podařilo uklidit okolí cyklostezky v Podhoří,
u zámku, okolí protipovodňového valu, dále také část
pěšiny od Lisu směrem do svahu a horní část ulice
Pod Havránkou. Mezi odpadky byly krom trubek,
drátů nebo plastového koše na prádlo také nalezeny
zajímavé poklady, jako např. zahradnické nůžky, propadlý německý řidičský průkaz nebo při pondělním
pokračování studenty Trojského gymnázia odpadkový koš patřící společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO
a.s. Pro sesbíraný odpad byly připraveny tři kontejnery, jeden byl naplněn zcela a další dva u cyklostezky
byly z většiny plné, což svědčí o skutečnosti, že čistota
okolo vody se oproti loňskému roku zlepšuje.
Po ukončení úklidu bylo tradičně připraveno občerstvení na Trojské louce a jeden z účastníků (pan Viktor
Wiatzka) zanechal vzkaz na rozloučenou pro příští dobrovolníky: n „Dnes na břehu Vltavy n sbírali jsme odpady – n mezi nimi poklady, n sbírali jsme – A CO VY?“.
Tímto velice děkujeme všem zúčastněným za pomoc při zvelebování Troje i Podhoří a také Povodí
Vltavy, které poskytlo dva velkoobjemové kontejnery.

V

Foto a text Ing. J. Ceplová

MÁTE SLOVO

Vyjádření připomínek k plánované výstavbě pod Sklenářkou
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3. Vzhledem k tomu
tomu, že právě probíhá kompletní oprava vozovky

Pod Hrachovkou, požadujeme, aby vozovka během výstavby byla
investorem udržována v čistotě a v případě jejího poničení byla
opravena.
4. Obě části ZOO zprůchodnit tunelem.
Na základě výše uvedených připomínek se zapojíme do územního a stavebního řízení.
Martina Loskotová, předseda spolku, Ivana Kořenská, místopředseda spolku
pavilon goril

Foto: archiv, 80. léta

Po úspěšné transformaci občanských sdružení na spolky půpů
sobíme nyní jako staronový spolek Podhoří je v Troji, založený
RNDr. Popovským v roce 1999.
Jedním z cílů našeho spolku je ochrana zeleně, životního prostředí a občanů, především v oblasti Podhoří, jak v občanské zástavbě, tak mimo ni, dále spolupráce se ZOO a BZ hl. m. Prahy.
Převážná většina obyvatel Podhoří s výstavbou v těchto místech nesouhlasí, jelikož se obává výrazných negativních dopadů,
zejména na přístup a příjezd do zástavby v Podhoří. Chceme se
tímto vyjádřit ke stavbě nového pavilónu goril včetně jeho zázemí a hlavně k nově plánované výstavbě vstupu do ZOO těmito
připomínkami:
1. S výstavbou nového vstupu do ZOO můžeme souhlasit pouze za podmínek, že bude dokončen kompletní chodník do Podhoří, tzn. po celé délce komunikace Pod Hrachovkou, vedoucí
k přívozu a bude vyřešeno parkování návštěvníků ZOO realizací nového parkoviště. Vyřešení parkování vozidel návštěvníků
ZOO v této oblasti nově uvažovaný vstup do ZOO nijak neřeší.
2. Veškerá obsluha pavilónu goril nesmí probíhat tak, jako doposud, po veřejné komunikaci, ale musí být zajištěna samostatnou obslužnou komunikací v areálu ZOO.
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Václav Johanus
A barevně plují dny
KRESBY / GRAFIKA / ILUSTRACE VERNISÁŽ 5. KVĚTNA
2016 OD 17 HOD. POVLTAVSKÁ 21/ 42
Václav Johanus grafik a ilus- formy, humorná nebo grotestrátor / člen Sdružení Bienále kní zkratka s pointou a poeBrno a Asociace jihočeských vý- tičnost vyjádření, přenesl také
tvarníků / narozen v roce 1947 do grafiky, ilustrací a koláží. n
/ žije a pracuje v Českých Budě- Základní grafickou technikou
jovicích.
autora je serigrafie postavená
Věnuje se volné a užité na přesném barevném sougrafice, knižní a novinové tisku. Ve volné tvorbě převláilustraci, koláži a kreslenému dá tempera, případně akryl.
humoru. Svojí výtvarnou drá- V posledních letech se intenhu zahájil jako kreslíř a ka- zivněji věnuje i technice korikaturista na přelomu 60. láže, která svými možnostmi
a 70. let přísně geometrickou doplňuje obvykle úspornější
černou kresbou v kresleném formu vyjádření. n V oblasti
humoru. Typické prvky, jaký- užité grafiky Václav Johanus
mi jsou úspornost výtvarné spolupracuje s firmami a spo-

lečnostmi, pro které vytváří
grafické návrhy tiskovin, kalendáře a příležitostné tisky.
n Zároveň s volnou a užitou
grafikou od konce 60. let průběžně spolupracuje s redakcemi novin a časopisů. n Václav
Johanus ilustroval na třicet
knižních titulů. Uspořádal

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

© Jiří Bouda

tu a neděli 10–18 hodin.

PRAVIDELNĚ ŘÍZENÉ

Den zdraví v Obchodním Centru Krakov
Z Troje nejbližší obchodní centrum Krakov nabízí ve čtvrtek
5. 5. 2016 v rámci Dne zdraví „Melanom“, od 10 do 18 hod.
možnost nechat si vyšetřit pigmentová znaménka zdarma.
Odborné vyšetření dermatoskopem připravila MČ Praha 8
spolu s týmem specialistů z Dermatologické kliniky Fakultní
nemocnice KrálovskéVinohrady. OC Krakov Lodžská 850/6,
www.centrumkrakov.cz

přes devadesát samostatných
výstav, vystavuje v tuzemsku
a zahraničí. Účastnil se více
než dvou stovek výstav společných. Je zastoupen v českých a zahraničních sbírkách.
Za karikaturu, grafiku, hračky a plakáty získal ocenění.
n „Václav Johanus se prosadil
jako karikaturista mezi naši
špičku, která je špičkou minimálně evropskou. Prosadil se jako
grafik a malíř, hledající a nacházející nové cesty formy i sdělení.
Dokonalé řemeslo, poetika hluboce inspirovaná jihem Čech, smysl
pro humor a schopnost jej tvořit,
to vše přenáší i do grafiky a ilustrací,““ uvedl výtvarný teoretik
kresleného humoru Josef Kučera. n Výstava potrvá v Galerii u lávky do 26. 6. 2016, otevřeno v pátek 13–17, v sobo-

DEGUSTACE
4. a 18. 5. od 19 hod.

Povltavská 20

TIP PRO SPORTOVCE

Volkswagen
Maratonský víkend 2016
7.–8. 5. Více akcí na www.praha.eu
Evropské hlavní
město sportu 2016

Rovných stosedmdesát let uplyne letos od zahájení stavby Negrelliho viaduktu (druhého nejstaršího pražského mostu). Muzeum hlavního města Prahy připravilo
před svou hlavní budovou na Florenci zajímavou panelovou výstavu, na níž vás poutavě – slovem i obrazem
provede historií jedinečné (kdysi předměstské) stavby.
www.muzeumprahy.cz

… a několik možných tréninkových tras:

Stromovka

Klub trojské historie ve středu
Dubnové zasedání Klubu
trojské historie se konalo na obvyklém místě v klubovně Domu
spokojeného stáří ve středu
13. dubna od 17 hodin. Trojský
sběratel pohlednic Ota DOUBEK
se nedávno seznámil se sběratelem pražských pohledů a přinesl
na zasedání kopie trojských pohledů, které zatím nemáme. Některé jsou moc pěkné (vydané trafikantem Vebrem). Je mezi nimi
například vjezd do Panského
nského
statku, na portálu vlevo nahoře je namalovaná kráva. Pak je tam
pohled té budovy napravo od vchodu, kde
e
bývala pošta, dále třebaa

Viktorova vila ze dvou úhlů. Pokusíme se je získat k reprodukci.
Přiložené bylo použito ve Velké
knize o Troji, ale nevědělo se, kde
to je. Je to na cestě od Soukupova
statku. Vlevo je stodola od Soukupova statku a za ní vyčnívá už
neexistující barák, kde bydleli
Nerudovi a Mistolerovi. (Nevíme,
jestli tam neměl dílnu švec Myška.) Teď je tam dům, kde bydlí
Sabina Němcová. Na pravé straně
za dř
dřevěným sloupem jsou
Červvenkovi. Úplně vzadu
je zeeď od Staré školy. Další schůzka KTH se koná
ve
v
e středu 18. května
DSS od 17 hodin.
vD
bok

3 km
2 km
1,5 km

TIP PRO VÁS

22. mezinárodní knižní veletrh
a literární festival

Svět knihy Praha 2016
12.–15. 5. na Výstavišti
Čestný host: Severské země
čtvrtek – sobota 9.30–19 h
neděle 9.30–16 h
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ZOO pro vás

Hudební procházky

www.zoopraha.cz
Otevřeno denně, v květnu 9–18 h.
Komentovaná krmení a setkání v květnu každý víkend na více jak dvaceti místech v zoo
Výstavy: Ibis skalníí – Gočárovy domy,

Gočárovy domy v Zoo 13.00, Trojský zámek 15.00, Botanická zahrada 17.00 h
8. 5. Trio Boema
a F. X. Dušek,
22. 5. Apollon kvartett P. I. Čajkovskij,
W. A. Mozart, J. Ibert
V. Clar, L. van Beethoven
15. 5. Pražské dechové kvinteto
29. 5. České saxofonové kvarteto
G. Bizet, A. Rejcha
G. Miller, F. Kmoch, G. Gerschwin

5. výročí projektu Návrat divokých
koní – Jurta
1. 5. První máj, lásky čas Zveme zami-

BZ připravila
www.botanicka.cz
1. 5. První máj – lásky čas Přijďte si vychutnat romantickou atmosféru.
7.–22. 5. Hypertufy v zahradě autorská
výstava Petra Horáčka
Netradiční hypertufové nádoby do vaší
zahrady areál Sever
20.–29. 5. Bonsaje z našich sbírek i ze
zahraničí Japonská zahrada
27.–29. 5. Muškátová burza zajímavé
j
pep
largonie a rostliny Ornamentální zahrada
29. 5. Rodinný den Prahyy 7
P R A H A
Areál Výstaviště Holeššovice,
13–19 h odpoledne nab
bité
programem pro ty nejm
menší až
PŘIPRAVILA po seniory
Bz u toho nesmí chybě
ět.

)

7

Zámek Troja

Galerie hlavního města Prahy

úterý– čtvrtek a sobota – neděle 10–18 h, pátek 13–18 h

Křehká krása pražské kameniny
Unikátní soubor ze sbírek Muzea hl. města Prahy vyrobený v Pražské továrně na zpracování jemné kameniny (založena 1790).

Jiří Příhoda I Sochy

Foto © T. Drdácký

lované. Přijďte se políbit pod rozkvetlou
sakuru.
7. 5. Vycházka s herpetologem za volně
žijícími plazy v areálu zoo. (Na akci je třeba se objednat předem: pr@zoopraha.czz nebo
na tel.: 296 112 230. Kapacita omezená.)
7. 5. Jak zvířata pečují o mláďata
a na stanovištích s mláďaty si zkusíte rodičovskou péči jinak.
8. 5. May Day 2016 Školní třídy to s ochranou zvířat myslí vážně! Veškerý výtěžek
z prodeje jejich výrobků půjde na konto
Pomáháme jim přežít.
19. 5. Rok tapíra Tobyho – narozeniny
tapíra
21. 5. Jak zvířata pečují o mláďata
21. a 22. 5. Soutěž pro zvídavé klu2
ky a holky zábavná i poučná cesta
k
„po stopách klíštěte“. Je totiž dobré
vědět, že v přírodě kromě zvířecích
kamarádů může číhat i nějaké nebezpečí. Rodiny, které se budou chtít zapojit, dostanou za pokladnou herní kartu
s mapkou a instrukcemi. Při cestě zahradou mohou děti hledat schránky s úkoly
a skládat si postupně text tajné depeše.
Cílem dobrodružné hry je vysvětlit, kde
všude se lze setkat s klíšťaty a co takové setkání může přinést. Úspěšní řešitelé do
dostanou na konci výpravy malou odměnu.
28. 5. Rok lachtana Mamuta
a Malý ploutvonožec oslaví své první narozeniny.
29. 5. Noc snů Večer nevšedních zážitků
pro rodiny dětí s postižením. Přihláška
na webu zoo.

Koncerty vážné hudby
pod širým nebem, vždy v neděli

výstava v exteriéru a interiéru
■ 11. a 12. červnaa 2016 se Galerie hl. města Prahy účastní celoevropského Víkendu otevřených zahrad. Doprovodný program v zahradě a v Oranžerii – podrobněji příště.
TIP NA VÝLET

Milí čtenáři a turisté, pokud se vydáte na výlet do Kroměříže třeba v květnu se
Sokolem Troja, určitě si nenechte ujít procházku pěkně upravenou Podzámeckou zahradou, která přiléhá k zámku. Dostanete se tam z krásného náměstí např.
„Lennonovou uličkou“ (vedle restaurace U Bruna). V roce 1998 byla Podzámecká
zahrada spolu s Arcibiskupským zámkem a Květnou zahradou zapsána na seznam
UNSESCO. Typické pro tuto zahradu jsou nejen rybníčky, potůčky, louky a prastaré stromy, ale také zajímavá architektonické díla, jako třeba Pompejanská kolonáda, Paví dvůr, Colloredova kolonáda apod. Naleznete zde barokní zahradu,
sentimentální zahradu i romantický park. V parku je více než 1500 stromů, mezi
nimiž vyniká skupina starých platanů.

Druhá „Unescová“ zahrada – Květnáá –
se nachází na západní straně od centra.
V době naší velikonoční návštěvy ještě
nehrála všemi barvami, jak ji známe
z fotografií, ale vynahradily nám to
kvetoucí kamélie ve sklenících. O památkách krásné Kroměříže by se dal
napsat obsáhlý text. Můžete navštívit
zámek, vystoupat na vyhlídkovou zámeckou věž či se procházet po náměstí
nebo navštívit expozici
p
věnovanou rodákovi Karlu Krylovi, která je v ul. Prušinovského za starou radnicí. Ocitnete

se v zákoutích, zvláštních místnostech,
zrcadlové síni a všude si můžete pustit
písně Karla Kryla či číst jeho básně.
Zkuste přemluvit řidiče autobusu, aby
s vámi zajel na známé poutní místo Velehrad. Asi 5 km odtud je obec Salaš a odtud 1 km po zelené značce stojí nádherná
nová rozhledna od prostějovských architektů, která nemá v ČR příbuznou. Je
z oceli a modřínu a tvarem připomíná dvě
do sebe zakleslé šťastné sedmičky či skokanský můstek na plaveckém
m stadionu.
text a foto Renata Zajícová
j
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