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Bohumil Kudera, PhDr.
17. 4. 1943–26. 6. 2016

V televizním pořadu „Z metropole“ vysíla-
ném 16. 7. 2016 o Troji a osadě Rybáře jsme 
ještě mohli Bohumila Kuderu vidět hovořit 
o Panském statku a Rybářích. V závěru v části 
reportáže nazvané Nekrolog Bohumila Kude-
ry poděkoval redaktor Petr Sojka p. Kuderovi 
za dlouholetou spolupráci. Odkaz na repor-
táž http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani, 
v abecedním seznamu vyberte pořad Z met-
ropole, díl z 16. 7. 2016. Děkujeme!

redakce

Dne 7. července 2016 jsme se v Malé obřadní síni krematoria v Praze – 
Strašnicích  rozloučili s panem PhDr. Bohumilem Kuderou. Rozlouče-
ní s Bohoušem bylo pro mě velice osobní. Chodili jsme spolu do jedné 
třídy gymnasia od roku 1957 a stali se z nás přátelé na celý život.

Mimo jiné a jinde popsané aktivity byl Bohouš Kudera při založení 
Klubu trojské historie (KTH), kde se jako neúnavný fotograf a organi-
zátor staral o to, aby členové klubu měli na svých schůzkách co nejlepší 
prostředí. V rámci KTH se podílel na vydávání  následujících historic-
kých publikací o městské části Praha-Troja: Pražská čtvrť Troja, NQS, 
2010, Historie sokolského života v Praze Troji, KTH, 2010, Legendy 
a morytáty z Troje a Podhoří, KTH, 2011, Legendy a morytáty z Troje 
a Podhoří 2, KTH, 2013, Napříč pražskou Trojou ulicí Pod Havránkou, 
KTH, 2014, Kam se kdysi v pražské Troji chodilo na pivo, KTH, 2015

Budou mně chybět dlouhé debaty nad rozpracovanými publikacemi, 
které jsme vedli společně s grafikem panem Janem Weberem s cílem do-
sáhnout co nejlepší kvality našeho díla. František Malý, Klub trojské historie 

Milí trojští sousedé, 

koncem června byly započaty dlouho očekávané demoliční a zemní 

práce v rámci realizace projektu Panský statek – Troja a s tím spo-

jené také zahájení dopravy materiálu. Od začátku srpna bude trans-

port prováděn v rozsahu čtyř až pěti vozidel za hodinu. Tento nárůst 

nákladní dopravy může v ranní a odpolední špičce zkomplikovat do-

pravu především v křižovatce Na Kovárně. Jsme připraveni v případě 

komplikací okamžitě jednat s investorem o úpravách časového harmo-

nogramu dopravy.

Nadále pokračuje rekonstrukce ulice Pod Hrachovkou a k 1. 8. mají 

být zprovozněny všechny tři autobusové zastávky u křižovatky Pod 

Hrachovkou a K Bohnicím.

Ve spolupráci s Magistrátem připravujeme zahájení rekonstrukce 

již výše zmíněné křižovatky Trojská – Pod Havránkou. V této části naší 

obce, konkrétně v severní části ulice Pod Ha-

vránkou, má být navíc zahájena stavba nového 

kanalizačního řadu, rekonstrukce stávajícího 

vodovodního řadu a posléze vybudování nové 

komunikace. Datum zahájení těchto prací 

není stále ještě jasné, záleží na rozhodnutí 

Magistrátu, nicméně je pravděpodobné, že 

k tomu dojde v podzimních měsících. 

V nejbližší době dojde snad již konečně 

k umístění nového dopravního značení na cy-

klotrase v Podhoří a také k vyznačení parkova-

cích stání v ulici Pod Havránkou.

Věřte mi, že se vynasnažíme, aby všechny 

výše zmíněné stavby měly co možná nejmenší 

dopad na život v Troji. Jsem přesvědčen, že je-

jich realizace přispěje k zlepšení života v naší 

městské části. Opět bych rád zdůraznil, že se 

svými připomínkami či postřehy nás můžete 

kdykoliv kontaktovat a budeme rádi za zpět-

nou vazbu, abychom případné problémy moh-

li neprodleně řešit.

Přeji vám všem krásné letní dny.

Tomáš Bryknar 
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

PŘEČETLI JSME

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Ordinace
praktického
lékaře
Sádky 5, Praha-Troja ordinuje až od 22. 8.
(rozvrh bude upřesněn), tel.: 233 541 746
v době nepřítomnosti se obracejte na
ordinaci v Ovenecké ulici na Letné
v obvyklých ordinačních hodinách. Po: 8–13, 
út: 12.30–18, st : 8–12.30
(12.30–14 pouze objednaní),
čt: 12.30–16.30, pá: 8–13 h (tam je do 5. 8. 
pouze jeden lékař – neobjednává se)

v neděli 14. 8. 2016
od 17 h

Restaurace Kemp Sokol Troja ve spolupráci
s MČ Praha – Troja vás srdečně zve na

TRADIČNÍ TROJSKÉ POSVÍCENÍ
■ POSVÍCENSKÉ OBČERSTVENÍ ■ DROBNÉ HRY PRO DĚTI
■ ŽIVÁ HUDBA

V SOBOTU 10. 9. 2016, 11– 20 H
V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU
Na co se letos můžete těšit: severní scéna je zaměřená především
folklorně a všichni účinkující jsou naše stálice z Prahy: Dětský folklor-
ní soubor Kolíček, kapela Osmikráska, taneční soubor IRIS z DDM
Praha 7, Slovácký krůžek. Z jižní scény se bude ještě dopoledne ozý-
vat folklór, ale v odpoledních hodinách přitvrdíme na pop-rock. V za-
hradách bude probíhat program a hry pro děti, malování y p
na obličej, malování s lektorkouu pro děti, ve sklepení 
pak řízené degustace. Další novvinkou, kterou bys-
te si rozhodně neměli nechat ujjít, bude ukáz-
ka dovedností asistenčních psůů. A možná 
potkáte moderátory na chůdáchh…
Vstup psům na vodítku povolenn.

Vstupenka platí i na Vinobraní v BZ.

Jednání zastupitelstva MČ
Zastupitelstvo Městské části Praha-Troja vás srdečně zve na své další 
jednání ve čtvrtek 18. srpna 2016 od 17 hodin v zasedací místnosti
Úřadu MČ. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce.

Městská část Prahha-Troja
stále hledá

Termín pro odevzdání
přihlášek do výběrového řízení
byl prodloužen do 15. srpna 2016.

Městská část Praha-Troja vyhlásila výběrové
řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice 

hlavní účetní, rozpočtář
Sjednaný druh práce: podvojné účetnictví
pro ÚSC, rozpočet, PAP, DPH
Platová třída: 10*
Pracovní poměr bude sjednán na dobu ne-
určitou, plný pracovní úvazek.
Možnost zapracování.
Plné znění podmínek a požadavků na tuto
pracovní pozici naleznou uchazeči na webo-
vých stránkách městské části www.mctroja.
cz v části aktuality nebo úřední deska. Další 
informace mohou zájemci získat u Ing. Mar-
kové, tajemnice úřadu.

Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

ÚČETNÍ

Pozvánka ke spolupráci

na tvorbě časopisu
Za redakční radu Ing. Marková

t bě č i

MČ Praha-Troja jako
vydavatel časopisu TROJA by 

ráda rozšířila redakční radu časopisu 
a zve všechny zájemce z řad občanů, stu-

dentů i sympatizantů s Trojou, kteří rádi čtou,
píší a zajímají se o věci kolem sebe, ke spolupráci
na tvorbě časopisu. Kontaktovat můžete jednotlivé 
členy redakční rady nebo poslat e-mail na adresu 
info@mctroja.cz. Předpokladem pro člena redakč-
ní rady by měl být zájem o dění v městské části

i ve společnosti, literární a jazykové vyjadřo-
vací schopnosti, kreativita a schopnost tý-

mové spolupráce a ochota ke spolu-
práci ve volném čase.

o

rdinuje až dod 22. 8.
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NA PRÁZDNINY

POZDRAV Z LETNÍHO TÁBORA TROJSKÉHO ODDÍLU STOPA, Č. T. U.
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Lesní školka na táboře
ětí z lesní školky Tři údolí se společně se svými rodiči a sou-
rozenci vydaly již po čtvrté na letní tábor do skautského tá-
bořiště nedaleko Sušice. Stejně, jako na své trojské základně, 

i tady probíhal program venku a každého počasí. V dešti bylo po-
třeba stavět hráze, aby se nezaplavily stany. V následujících horkých 
dnech pak naopak říčku Ostružnou brázdily koráby z korkových zá-
tek. Po úmorné cestě děti dobily tvrz Kašovice. Tam je překvapila 
bílá paní, která hledala své poztrácené korále. Děti jí je pomohly 
najít a tím ji vysvobodily ze zakletí. Ona tím získala svou původní 
podobu princezny Matyldy. Spanilé lesní princezny a stateční rytí-
ři z lesa s Matyldou pak společně poobědvaly sekanou s chlebem. 
Děti si společně vyrobily a pověsili táborovou vlajku a vypravili se 
na rozhlednu Sedlo. Poslední den pak padla nejedna slzička, když 
bylo na čase tábořiště opustit a předat ho zpět skautům. Pro příští 
ročník je v plánu stavba stromového domku. Lesní školka Tři údolí

D
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ZE ŠKOLNÍCH SEŠITŮ

ŽIVOT V TROJI

Oheň
Probíhá období pravěku, star-
ší doba kamená. Lidi se živí
lovem zvěře a sbíráním kořín-
ků, rostlin, plodů a podobně.
Všichni lidi ještě vypadají
jako znetvořené opice. Tihle
lidi ještě skoro nic neumí. Při
lovu umírají a často trpí hla-
dy. Hlad ale není jejich jedi-
né trápení. Zima, mráz, tyhle
slova zažívají často. Ještě totiž
neznají oheň.

My se teď ale podíváme
do jedné pravěké tlupy. Je
den, svítí sluníčko a skupina 
mužů se vypravuje na lov,
aby se pokusili nakrmit hla-
dové krky jejich tlupy. Ostat-
ní se vydali na sběr. Snad
jim bude štěstí přát a něco
najdou. Všichni si myslí, že
bude krásný, teplý den. Bum!
Prásk! Najednou skupina lov-
ců uslyší hromy. Potom se ob-
jeví blesky. Všichni běží zpět 
do své jeskyně. Blesky lítají
všude kolem. A najednou…
bum! Blesk udeří do stromu.
Nikdo se nedívá, co se děje,
jen jeden pravěký mladík 
nespouští ze stromu oči. On
tam snad něco vidí? Říkají si
ostatní, ale to už je mladík 
u stromu. Strom se zpouští
k zemi a je na něm něco oran-
žového. Mladík si k oranžové
věci přiloží ruce.

Uááá! Huhu, haha, huhu,
haha!!! Lidi v jeskyni, jakoby 
věděli, co mladík právě vy-
křikuje. Běží k němu. Taky si
přiloží ruce k oranžové věci.
Je to oheň! Je to ta hřejivá,
oranžová věc, co tě zachrání
před zimou.

Ála Hamplová, 4. třída,
původní znění

Již v sobotu 17. 9. 2016 Zažijeme Troju Jinak
Milí sousedé, nenechte si ani letos ujít celopražskou pouliční slavnost Zažít město Jinak
v Troji. Pomalu se nám rýsuje program, můžete se těšit na:

n Představení pro děti: Zajíček a velká mrkvová záhada od divadla 100 opic,
n Hrátky pro děti s Ekoškolkou Rozárkou a 3 údolími n Impro šou,
n Představení palivců od Sence od Fire n Výlet za hmyzáky se síťkami a lupami
n Přírodovědný stánek s živými zvířátky od Ekocentra Podhoubí.

Ale nám je to pořád málo! Přidejte se k nám a pojďme udělat Zažít Troju Jinak 2016 
nezapomenutelnou!

Zapojit se může každý: spolky, stejně jako jednotlivci. Stačí nápad, nebo i jen chtít pomoci s organizací. 
Zaplňme silnici a parkoviště dětmi, stánky, dílnami. Užijme si jeden společný den jinak!
Vezměte stoličku a ● učte lidi hrát šachy ● plést svetry ● zpívat ● modelovat ● vyřezávat lodič-
ky… ● napečte ● uvařte a ● pozvěte sousedy ochutnat k Vašemu stolu na ulici, své dobroty 
můžete nacenit.
Máte hudební nástroj? ● Oživte ulici hudbou. Jste milovník deskových her? ● Připravte hrací kou-
tek, zahrajte si se sousedy. Máte vlastní krámek, podnikání: ● představte je ostatním. Hrajete 
divadlo, improvizujete? ● Ozvěte se, uděláme šou. Máte nápad na dílnu? ● Nestyďte se.

Chcete se přidat? ● napište nebo zavolejte: Hana Weiser, hana.weiser@podhoubi.cz, 
tel. 774 448 123, Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, 
Praha-Troja.

Ekoškolka Rozárka v létě cestuje Amerikou
ozárčata se ani o prázdninách nenudí, v červenci jsme se vydali zkoumat Jižní Ameriku. 
Za cíl jsme si dali seznámit se s mravenečníkem, želvou sloní, anakondou, pásovcem 
a dalšími zajímavými zvířátky. Kromě hojných návštěv zoo, také poznáváme místní zvyky, 

kuchyni a přírodu. A co nás čeká v srpnu? Už se těšíme na výpravy do Severní Ameriky, do-
slechli jsme se, že v ní žijí tajemní urzoni a majestátní bizoni.

R
Chcete se k nám přidat? Rozárka v létě nabízí speciální letní permanentky a příměstský 
tábor. Více na www.podhoubi.cz, nebo na: eva.surova@podhoubi.cz, tel. 777 123 690,
Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja
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Kaple sv. Václava
Podhoří 284
Kaplička vystavěna 1865
manželi Vrzákovými, tehdej-
šími majiteli Lysolaj.
Památka běžně nepřístupná 
veřejnosti.
Ve dnech EHD 2016 otevřeno:
4. 9. 2016 10.00–13.00 hod.
Vstupné: zdarma

K l Vá lKK

Téma: Památky a komunity 
Národní zahájení: Slavonice – sobota 3. září 2016
Městská část Praha-Troja 4. září 2016

Zahrada Brabcovy 
vily obecní zahrada
Trojská 230/96
V létě 2015 byla dokončena 
regenerace zahrady, která ob-
klopuje Brabcovu vilu, dnešní 
sídlo Úřadu MČ Praha-Troja 
a mateřské školy. Jedním ze 
záměrů projektu bylo vytvo-
řit z dosud tranzitní zahrady 
prostor, který bude posky-
tovat příležitosti pro trávení 
volného času, setkávání lidí 
různých generací a posilová-
ní komunitního života. Cel-
ková plocha revitalizované-
ho území dosahuje 4 640 m2.
Památka běžně přístupná ve-
řejnosti. 
Ve dnech EHD 2016 otevřeno: 
4. 9. 2016 14.00–16.00 hod.
Vstupné: zdarma
Setkání a komentovaná prohlíd-
ka historické zahrady Brabcovy 
vily začne v 14.00 hodin.

Kaple sv. Kláry
Nad Trojským zámkem
Kaple vznikla jako součást 
zámeckého areálu, s vlast-
ním zámkem byla kdysi spo-
jena schodištěm.
Památka běžně nepřístupná 
veřejnosti, otevřená je každou 
neděli od 11 h během mše sva-
té mimo prázdniny a při ně-
kterých akcích (např. Noc kos-
telů, Adventní rozjímání, Dny 
Evropského kult. dědictví).
Ve dnech EHD 2016 otevřeno: 
4. 9. 2016 13.00–20.00 hod.
Do 30. 10. je za hezkého poča-
sí možné do kapličky nahléd-
nout.
Vstupné: dle platného ceníku 
BZ Památka je součástí areálu 
Botanické zahrady hl. m. Prahy. 
Je přístupná po zaplacení běžného 
vstupného do venkovní expozice.

Viniční sloup
Trojská 162
Ozdobný viniční sloup z časů 
rozkvětu trojského vinařství 
z 18. století.
Památka běžně přístupná ve-
řejnosti. 

Usedlost Hrachovka
K Bohnicím 59/3K
Viniční usedlost byla kdysi V
obklopena zahradami na tera-o
sách, vinicí a polnostmi. Při-
pomínána je již v 18. století.
Památka běžně nepřístupná 
veřejnosti. 
Ve dnech EHD 2016 otevřeno: 
4. 9. 2016 10.00–13. 00 hod.
Vstupné: zdarma

Osada Rybáře
Povltavská 21/42
Bývalá rybářská osada Ry-
báře, ze které se dochovalo
pouze pár posledních sta-
vení, byla prohlášena za pa-
mátkovou zónu v roce 1991.
Ve dnech EHD 2016 otevřeno:
4. 9.2016 10.00–16.00 hod.
Zahájení dne památek v Tro-
ji proběhnej v 10:00 hodin 
před budovou staré školy,
kde se dnes nachází Dům
integrované pomoci, Domov 
spokojeného stáří, galerie
U lávky a rodinné centrum
Skřítci v Troji. Až do 16:00 
hodin zde bude stát infor-
mační stánek MČ Praha-
-Troja. V 11.00 a 13.00 odsud 
startují komentované pro-
cházky Osadou Rybáře.y

Usedlost  Popelářka 
Trojská 127/91, Praha 8T
Vinice Popelářka patřila k vi-V
niční soustavě, která obklo-n
povala historické jádro Prahy 
a byla vytvořena za Karla IV.

Interiéry budovy jsou momen-
tálně v rekonstrukci. Exterier, tj. 
venkovní prostor za budovou si 
lze prohlédnout. Z venkovního 
prostoru je krásně vidět na par-
cely na svahu, kde dříve bývaly 
vinice, které časem budou ob-
noveny. U příležitosti prohlíd-
ky rádi nabídneme zájemcům 
k ochutnání moselská vína, 
která jsou připravována z révy k
pěstované na podobném podloží p
jako je u nás.j

Původní vinice s lisem 
náležela v 16. století Jakubu n
Popelářovi a po něm byla P
nazvána Popelářkou, stejný n
název se používal i pro přilé-n
hající usedlost, která plnila h
mj. funkci viničního domu. m
Z písemných pramenů z roku Z
1755 je zřejmé, že tu již stál 
malý panský dům. Stavení 
v západním úpatí Černého 
kopce, při tramvajové trati 
v Trojské ulici, vzniklo zřej-
mě v první čtvrtině 19. sto-
letí. Později získalo novo-
gotickou úpravu, kterou si 
uchovalo dodnes. Majitelé 
Popelářky se často střídali. 
V roce 1860 se dostává do dr-
žení knížete Windischgrätze. 
Jeho syn ji ale brzy prodal 
Vlastenecké hospodářské 
společnosti, která zde v roce 
1870 zakládá Pomologický 
ústav – jako nejstarší institu-
ci tohoto druhu v Rakousko-
-Uhersku. Náležely k němu 
sady a vinice Popelářka 
o celkové rozloze přes 15 
hektarů. Později zde vzni-

NOVĚ

Městská část Praha-Troja jako člen Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska od roku 2008 každoročně organizuje 
Dny evropského dědictví v Troji a i letos srdečně zve zájemce
na prohlídku památek na našem území. Děkujeme vlastníkům 
památkových objektů a zahrad za jejich zpřístupnění. 
Těšíme se na viděnou! T. Drdácký
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TROJSKÁ KOTLINA – NÁMĚT K DISKUSI

Další úlovek 
Pavla Soukupa
V minulém čísle časopisu TROJA jsme
zveřejnili houbařský úlovek z Troje,
kterým se pochlubil myslivec a rybář 
Pavel Soukup. Tentokrát se mu 14. 7.
podařila ulovit pěkná štika poblíž 
parkoviště ZOO u lávky. Stalo se tak 
v 5:30 ráno, jako nástrahu použil plo-
tici 10 cm. Štika vážila 7,5 kg, dlouhá
byla 105 cm a pan Soukup ji zdolal 
za 10 minut. Renata Zajícová
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Trojský junior vice mistr světa ve vodním slalomu
atyáš Lhota se umístil 
na Mistrovství světa 
ve vodním slalomu 

Juniorů a U23 v polském Kra-J
kově, kde startoval v kategorii 
singl kanoistů (C1) na dru-
hém místě a bral stříbrnou 
medaili. Jediným přemožite-
lem byl Slovák Marko Mirgo-l
rodský. n Matyáš získal místo 
v juniorské reprezentaci České v
republiky již potřetí, patří tedy 
mezi tři nejlepší juniorské sin-
gl kanoisty v ČR. Už to samo 

o sobě je úspěch, jelikož 
ročníky 1998 a 1999, kdy 
se Matyáš narodil, jsou prá-

vem označovány jako mladé 
naděje pro tento sport, který 

má v České republice boha-
tou a úspěšnou historii. Maty 
naši republiku již reprezento-
val před dvěma roky na ME 

v Makedonii, kde v patnácti 
letech skončil celkově čtrnác-
tý a na loňském MS v Brazílii, 
kde se těsně nedostal do fi-
nále. Dočkal se tedy po třech 
letech, kdy si vybojoval postup 

mezi deset nejlepších na světě 
a téměř bezchybnou finálovou 
jízdou získal stříbrnou medai-
li. n Vodnímu slalomu se věnu-
je už od svých devíti let, je čle-
nem USK Praha a v rámci Čes-
kého poháru ve vodním slalo-
mu (nejvyšší soutěž v ČR) byl 
v minulém roce devátý včetně 
dospělých. Jeho bratr Kryštof 
závodí na kajaku a v žákovské 
kategorii je druhý nejlepší 
slalomář v ČR. n Matyáše ješ-
tě na konci srpna čeká účast 
na Mistovství Evropy Juniorů 
a U23 ve slovinském Solkanu. 
Budeme mu držet palce, ať 
Troju reprezentuje co nejlépe!

DL

M

K téhle rybě patří i stínová silueta v pásu nad ní, zkuste jí najít.

ká i vinařská a ovocnářská 
škola. Usedlost Popelářka 
byla první správní budova 
ústavu. Hlavní náplní ústavu
byla výchova vinařů a ovoc-
nářů, která probíhala v roč-
ních internátních kursech.
Velmi známé a ceněné byly 
trojské sbírky ovocných plo-
din. Od roku 1890 vedl ústav 
ředitel Karel Němec, syn ná-
rodní spisovatelky Boženy 
Němcové. Pod jeho vedením
se ústav stal uznávanou in-

stitucí, která vychovala řadu s
odborně vzdělaných vinařů 
a zahradníků. Sám ředitel 
Karel Němec se stal ve svém K
oboru uznávanou autoritou 
v celých Čechách. Ústav byl v
zrušen koncem 30. let 20. 
století. Na místě jeho vinic s
a sadů vznikly čtvrtě rodin-
ných domků a Elektrotech-n
nický zkušební ústav.n

Ve dnech EHD 2016 otevřeno: V
4. 9. 20164 10.00–15.00 hod.

debata pořadí druhá veřejná
tématu u řeky byla věnována

oja tím Příměstských parků. Tro
ánování ve spolupráci s Institutem plá
navázala a rozvoje města (IPR Praha) n
dní spo-na aktivity vzešlé z mezinárod
Přípravu lupráce Periurban Parks. P

kotlina příměstského parku Trojská
o životní podpořili svou účastí radní pro
á i ředi-prostředí paní Jana Plamínková

tel IPR arch. Petr Hlaváček. Přítomní 
zástupci Prahy 6, Prahy 7, Prahy 8, Zoo 
Praha, Povodí Vltavy, Agentury ochra-
ny přírody a krajiny i trojští diskutovali 
výhody i problematičnost budoucí spo-
lupráce a konkrétní projekty – zlepšit 
publicitu a propagaci krajiny ve městě, 
pokračovat s projektem Revitalizace 
Císařského ostrova, s IPR zorganizovat 
schůzku k Dopravní obsluze kotliny. 

Vyzvali jsme kolegy k účasti v Příprav-
ném výboru, který by měl popsat výho-
dy příměstského parku a také připravit 
„Akční plán společné správy a údržby“ 
na příští rok.

Příští setkání bude 17. 8. od 17 ho-
din o možnostech obnovy říční krajiny 
v Troji v souvislosti s výstavbou Nové vod-
ní linky ÚČOV. 

T. Drdácký
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Obnova soužití s řekou
Výstava o minulosti, současnosti a budoucnosti Trojské kotliny
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Klub trojské historie
Dne 20. 7. 2016 se opět sešli příznivci Klubu trojské historie v počtu šestnác-
ti. Na začátku jsme uctili minutou ticha památku našeho člena, kamaráda 
a přítele Bohouše Kudery, který nás tak nečekaně opustil. Leč život běží dál 
a z nových úlovků by měl Bohouš neobyčejnou radost, jako máme my. Pan 
Jaroslav Kubín přinesl nádhernou panoramatickou fotografii z roku 1941 
fotografovanou z okolí Baby směrem na již neexistující Bosnu. Fotografie 
je ze srpna a trojský břeh je plný koupajících se lidí. Na fotografii z roku 
1900 identifikovala paní Jarka Konfrštová svojí babičku na poli u usedlosti 
Mazáčů. Další setkání Klubu je 24. srpna 2016 v 17 hodin na obvyklém 
místě – v klubovně Domu spokojeného stáří. FM

V Praze 7 vzniká nová kulturní čtvrť
Art District (Kulturní čtvrť) spočívá v koncentraci propojených kulturních 
a uměleckých subjektů, firem, škol a dalších aktérů v jedné lokalitě. Zapojené 
instituce a projekty vystupují pod společnou značkou, sdílejí zkušenosti a vy-
užívají synergického efektu. Jako takové mohou mít zásadní vliv na rozvoj 
regionu a kromě příležitostí pro cestovní ruch, vytvářejí zajímavé prostředí 
pro podnikání a investice.

Praha 7 spolu s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR 
HMP) podepsala na jaře memorandum o spolupráci na vzniku kulturní 
a kreativní čtvrti. Projekt Art District 7 vytvoří podmínky pro lepší spo-
lupráci mezi radnicí a kulturními institucemi, přiláká nové návštěvníky 
a podpoří lokální ohniska kreativity.

Národní galerie, Akademie výtvarných umění, DOX, Národní tech-
nické muzeum, Bio OKO nebo Jatka 78. Díky přítomnosti důležitých kul-
turních institucí a projektů jsou Holešovice a Letná patrně nejvýznam-
nějším místem současné živé kultury v Praze s velkým množstvím gale-
rií, divadel, kreativních studií, hudebních klubů a aktivních obyvatel. 
Kulturní akce Máme otevřeno 2016 se v Praze 7 organizačně ujal DOX. 
Jejím partnerem je i MČ Praha 7, která iniciuje vznik kulturní a kreativní 
čtvrti Art District 7 a do Prahy 7 chce přilákat české i zahraniční turisty. 
V plánu jsou speciální art mapy a rozcestníky v ulicích.

redakčně kráceno, IPR HMP http://www.iprpraha.cz/artdistrict, měsíčník Hobulet
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Kurátor o Galerii u lávky
Galerie u lávky je kulturní zaříze-
ní Městské části Praha-Troja. Ta 
zajišťuje provoz a veškerou režii. 

Nekomerční galerie funguje v širším rámci kulturně 
společenského centra. Starostí o dramaturgickou ná-
plň, jednáním s vystavujícími, instalací výstav a vším 
s tím spojené je pověřen kurátor ak. mal. Jan Kavan. 
V případě potřeby je možno svolat širší poradní sbor 
tzv. Uměleckou radu galerie. Základním kritériem vý-

ístavního programu galerie je především profesionální 
umělecká úroveň. Za dobu svého trvání si již galerie 
vybudovala mezi výtvarníky i návštěvníky určité reno-

í mé. Zájem o vystavování je nyní mnohonásobně vyšší 
než umožňuje frekvence šesti výstav ročně (galerie je 
přístupná pouze v pátek, sobotu a neděli). Kurátor se-
stavuje plán výstav v ročním předstihu. Snaží se v něm 
obsáhnout přiměřeně širokou škálu výtvarného reper-
toáru, 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 od-
kazy na www ukázky na adresu: kavan.j@seznam.cz.
Galerie u lávky Povltavská 42/21 171 00 Praha-Troja

Svět
v Povltavské

neprávem opomíjené Galerii
lávky je zdarma k vidění ko-
ní grafi ky Wondering Mind 

60 x 60 (angličtináři si název jistě hravě přeloží). Pre-
zentována je tu šedesátka umělců z dvaceti tří zemí,
přičemž jednotícím prvkem přehlídky je kruhový for-
mát (průměr 12 cm). Rozdílnost námětů, technik i po-
jetí je nasnadě. K této světové, v kraji celkem nevšed-
ní, akci je k mání i po všech stránkách obdivuhodně
zpracovaný katalog.

V galerii se navíc můžete seznámit s výběrem
z díla dvou domácích, v kolekci 60 x 60 zastoupených,
autorů: Jiřího Brázdy (*1952) a Tomáše Hřivnáče
(*1959). Jakkoli je tvorba obou dvou pánů navzájem
rozdílná, mohlo by pro ní platit ‚okřídlené úsloví‘:
Cherchez la femme neboli „Za vším hledej ženu“ – ta“
je totiž ústředním motivem – jak virtuózních suchých
jehel Tomáše Hřivnáče, tak i prací Jiřího Brázdy. S roz-
manitostí technik posledně jmenovaného se můžete
seznámit i v jeho katalogu (v prodeji na místě).

Galerie u lávky Povltavská 42/21, pá 13–17 h, so a ne:
10–18 h, do 28. 8. 2016. Katalog Wondering Mind
60 x 60, 140 stran A4, 250 Kč

SSS
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lekce mezinárod
660 x 60 (angličtináři si ná

představuje sochy a výtvarné objek-
ty předních domácích i mezinárod-
ních tvůrců „POD ŠIRY�M  NEBEM“, 
přímo v ulicích hlavního města 
Prahy. Kromě frekventovaných míst 
máte možnost jednotlivé sochy vní-
mat i v kontextu specifických, méně 
očekávaných a speciálně vybraných 
lokací. 

www.sculptureline.cz
1. Baarův park / Praha 4 – Michle

• Riccardo Cordero
2. Novoměstská radnice / Praha 2 –

Nové Město • Michal Trpák
3. Tančící dům / Praha 2 – Nové Město 

• Ondřej Bílek (z tech. důvodů
dočasně nedostupné)

4. Vltava (říční tok) / Praha 1 – Staré
Město • Jun‘ichiro Ishii

5. Piazzetta Národního divadla / 
Praha 1 • Michal Gabriel

6. Františkánská zahrada / Praha 1 – 
Staré Město • Alberto Aragón Reyes

7. Ministerstvo kultury ČR / Praha 1 – 
Malá Strana • Ona B.

8. Vojanovy sady / Praha 1 – 
Malá Strana • Kurt Gebauer

9. Týnský dvůr (Ungelt) / Praha 1 –
Staré Město • Lukáš Rais

10. Černá labuť / Praha 1 – Nové město
• Alexandra Koláčková

11. Výstaviště Praha Holešovice / Praha 7 – raha 7 –
Holešovice • Lukáš Rais, Čestmírr Suška

12. The Park / Praha 4 – Chodov
• František Svátek

13. Dolní Břežany / Praha – západ
• Stefan Milkov

14. Bobová dráha Prosek / Praha 9 –
Prosek • Jakub Flejšar

15. Bubenská 1 / Praha 7 – Holešovvice
• Štěpán Čapek

16. U Pomníku / Praha 4 – Michle
• Riccardo Cordero

17. Futurama Business Park / Prahaa 8 – 
Karlín • Jaroslav Chramosta

18. Botanická zahrada Praha
/ Praha-Troja • Jakub Flejšar

19. Budova B. Braun Dialog / Prahaa 8
• Alexandra Koláčková

20. Bobová dráha Prosek / Praha 9 –
Prosek • Štěpán Šefr

21. Dolní Břežany / Praha – západ
• Alexandra Koláčková

Sochařský
festival (2. ročník)

Do 30. 9. 2016Do 30. 9. 20

Dolní 
Břežany

Chodov
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Přívoz P2 obsluhuje bezbariérová loď
Přívoz P2 se po deseti letech provozu dočkal nového plavidla. Nová 
elegantní loď BABA byla dopravcem Pražské Benátky vyvinuta speci-A
álně pro linku P2 – nabízí dostatek prostoru pro čtyřicet cestujících

i pro přepravu kočárků a jízdních kol, díky palubové konstrukci a novým
přístavištím umožňuje pohodlný nástup a výstup v jedné úrovni. Přívoz P2 
v roce 2015 přepravil 224 tisíc cestujících a přes 18 tisíc jízdních kol, v se-
zoně pak denně průměrně 900 cestujících, stovku kol a desítky kočárků.

Provoz přívozu P2 je od 12. 7. 2016 zajištěn v základním intervalu 
15 minut (v pracovní dny ráno 10 minut) s tím, že časové polohy spojů
vycházejí z návazností se spoji autobusových linek 112 a 236. Právě linka 
236, která byla zřízena v roce 2009 pro přímé spojení z Bohnic k přívozu,
často přivezla více cestujících, než kolik byla kapacita původního plavi-
dla. „Nová bezbariérová loď na přívozu Podbaba – Podhoří zvyšuje standard 
cestování a povyšuje přívoz na plnohodnotnou součást Pražské integrované 
dopravy. Návštěvníkům Trojské kotliny usnadní přepravu s kočárky i jízdními 
koly“, říká starosta městské části Praha-Troja Tomáš BRYKNAR.

ROPID, redakčně kráceno

P

Počet přepravených osob na přívozu linky P2

rok
celkem

cestujících/
rok

průměr za den 
provozu cestují-

cích/den

dnů mimo pro-
voz zákaz plav-

by, povodně poznámka

2006
(od 1.7.)

33 570 187 – –

2007 84 163 231 ? –

2008 115 485 316 ? –

2009 127 607 384 33 1. 4. zavedena 236 (60‘)

2010 199 076 586 25 od 1. 4. v sezoně 2 plavidla

2011 223 240 647 20 od 26. 3. posílena 236 (30‘)

2012 194 780 535  2
prodloužení provozu P2 (od 1. 8. 
do 21:00, od 1. 10. do 22:00)

2013 140 339 465 63 –

2014 209 030 573 – –

2015 223 805 613 – –

2016 ? ? – od 12. 7. nová loď (pro 40 osob)

Zpracoval: ROPID, OMD, TP 19. 7. 2016

Nově budovaná přístupová 
komunikace k Loděnici Troja
V současné době pokračuje výstavba v úseku křižovatka Pod 
Lisem X Povltavská – levé odbočení k Loděnici Troja nahra-
zením venkovního vedení PRE jeho uložením do definitivní-
ho chodníku této nové komunikace. n 2.–4. 9. 2016 je termín 
ICF Světového poháru ve vodním slalomu – komunikace bude ICF Světového poháru ve vodním slalomu – komunikace bude 
ve stavu umožňujícím příjezd k Loděnici Troja. n Definitivní 
povrch litým asfaltem bude proveden až poté, začátkem září. 
n Plánovaný termín dokončení – 30. září – by měl být dodržen.

Zdeněk Váňa, INŽ a.s.

Městská část Praha-Troja 
nechala zpracovat projek-
tovou dokumentaci pro re-
alizaci staveb dvou kašen 
v ulici Pod Havránkou dle 
návrhu architekta Ondřeje 
Císlera (autor např. kašen 
v Plzni). Na zákresu vizua-
lizace horní kašny, navrže-
ný materiál pískovec. Dále 
zákres, již rozestavěného, 
rodinného domu, dle návr-
hu prof. Ladislava Lábuse.

T. Drdácký

Voda z Haltýře se vrací
do veřejného
prostoru
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Hráčky a hráči trojského klubu šíří dobré jméno v reprezentačních 
výběrech – a to jak v národním dresu, tak i v regionálních výbě-
rech, jež po úspěšné kvalifikaci směřují do prestižních amerických 
finále, které sleduje celý svět.

Dvě hráčky na ME
Zadačka SaBaTu a opora reprezentace Michala Malá oblékla 
dres Česka do dvaceti dvou let na Mistrovství Evropy žen této 
věkové kategorie, které se hrálo začátkem léta v Pardubicích. 
Domácí tým nakonec vybojoval cenný bronz, zlato braly su-
verénní Nizozemky. Naše velká naděje Kristýna Malá v těch-
to dnech bojuje v národních barvách na Mistrovství Evropy 
do devatenácti let v Barceloně, kde se představí nejlepších 
dvanáct týmů Starého kontinentu.

Mikuláš Hanuš míří do Japonska…
Kadetský baseballový „nároďák“ letos posílil další z troj-
ských odchovanců. Reprezentace do patnácti let letos čekal 
vrchol v podobě Mistrovství světa v japonském Iwaki (výsle-
dek nebyl v době uzávěrky znám – pozn. autora). Mladí re-
prezentanti odehráli souboje s vrstevníky z Japonska, Jižní 

Koreje, Kuby, Austrálie a Kolumbie. Je nutno dodat, že český 
výběr se na světový šampionát probojoval jako jediný zástup-
ce Evropy a Mikuláš se ve společnosti o rok starších spolu-
hráčů svými výkony rozhodně neztratil.

…Magdaléna Kavanová do USA
Tradičním obohacením programu mladých softballistek 
a baseballistů jsou utkání euro-africké kvalifikace organi-

je vidět v reprezentacích

Sezona 2015/2016 byla
pro oddíl kopané velice úspěšná. „A“ týmu mužů

se podařilo postoupit do I. A třídy Pražského fotbalového sva-
zu. Podařilo se doplnit výbor oddílu a zvolit nového předsedu 
Tomáše Turšnera za zesnulého Václava Pokorného, doplnit tre-
néry pro mládežnická mužstva a rozšířit mládežnickou základ-
nu o nejmladší přípravku.

Oddíl měl do soutěží PFS přihlášeny čtyři týmy – „A“ muži 
v I. B třídě, „B“ muži ve II. třídě, mladší žáky a starší přípravku. 
Mladší přípravka hrála zatím pouze na turnaji a přátelské zápasy.

Tým „A“ mužů předváděl dobré výkony a umístil se ve své tří-
dě s dostatečným náskokem na postupovém 2. místě a postoupil 
do I. A třídy. Mužstvo složené z vlastních odchovanců utvořilo 
vzácně jednotnou partu, která šla za svým cílem. Oproti minulým 
rokům byla docházka na tréninky a přístup k nim a k zápasům 
skoro na 100%. Mužstvo vedli trenér Tomáš Turšner a vedoucí 
Miroslav Hradec. V týmu je velice dobrá parta s množstvím pří-
znivců (z řad kamarádů a rodin), kteří při zápasech na domácím 
hřišti vytvořili vždy výbornou atmosféru, kdy zajišťovali stánek 
s občerstvením, komentátora, soutěže ve fotbalových dovednos-
tech a divák si mohl připadat jako na ligovém zápase.

Tým „B“ mužů pod vedením Ondry Kalouse těžil z velmi 
dobré práce A týmu a navázal na jeho úspěchy. Mužstvo skon-
čilo na 5. místě a nemělo problémy s docházkou ani s výsledky.

Mládežnická mužstva zapsaná v soutěžích PFS se v jarní se-
zoně 2016 pod vedením trenéra Pavla Špirka a nově získaného
trenéra Luďka Toboly stále zlepšovala a dosahovala lepších vý-
sledků. Děti v těchto týmech jsou převážně z Bohnic, Proseka,
Holešovic a z Troje je pouze malé množství (celkem pouze sedm
dětí z celkového počtu cca čtyřiceti pěti). Proto zveme malé Tro-
jáky, kteří by měli zájem o kopanou, na naše tréninky. Nejmladší
přípravka pod vedením trenéra Petra Filipa a Michala Potočka 
sehrála jeden turnaj v Třeboraticích, dále jeden přátelský zápas
s Libiší a děti se účastnily i dalších akcí jako např. vystoupení
na slavnostní akademii k 120. výročí Sokola, orientačního běhu
na Petříně a dále atletických závodů na Julisce, kde se Oldřich
Kubík umístil na 1. místě a Sebastian Maňas na 3. místě jednot-
livců v atletickém víceboji Župy Pobělohorské.

Pro každý mládežnický tým bylo v jarní sezoně 2016 zorga-
nizováno padesát tréninkových jednotek (z toho dvacet čtyři
v tělocvičně a dvacet šest na hřišti). Navíc v zimním období se
tým mladších žáků a starší přípravky účastnil zim-
ního turnaje na Čechii Smíchov. Tyto týmy také 
kromě trojské tělocvičny trénovaly na umě-
lé trávě na hřišti u Salesiánů v Kobylisích.
V posledním týdnu v srpnu 2016 pořádáme 
pro žáky soustředění v Mělníku a tréninky 
zahájíme v září na hřišti v Troji.

V sezoně 2016/2017 budeme tedy hrát tak-
to: tým „A“ mužů v I. A třídě, tým „B“ mužů
ve II. třídě a dále jsme do soutěží přihlásili tři
mládežnická mužstva. Mladší žáky: 11–13 let, starší přípravku:
8–11 let a mladší přípravku 5–7 let. Zveme všechny Trojáky, aby 
přišli povzbudit naše týmy na hřiště v Troji. Termíny zápasů
v podzimní sezoně budou uveřejněny na webových stránkách
www.tj-sokoltroja.cz.

Provoz a údržbu hřiště a šaten si zajišťuje oddíl kopané
vlastními silami. Hřiště se podařilo vloni opravit a zprovoznit 
po povodních 2013. V letošním roce oddíl plánoval opravu ša-
ten, ale zatím neobdržel požadovaný grant. O přidělení dotace
na rekonstrukci šaten bylo požádáno znovu. Dále oddíl kopané
plánuje stavbu umělého osvětlení alespoň na část tréninkových
ploch, aby mohl být areál využíván i v podzimních a zimních
měsících a znovuvybudování dětského hřiště v areálu. Na tyto
akce však zatím hledáme potřebné prostředky.

V Praze dne 14. 7. 2016 vypracoval: Petr FILIP a Jaroslav FLIEGL

Co nového v oddíle kopané

m

Malá repre juniorek 2016

Koreje K b A strálie a K

Mužstvo starší přípravky Sokola Troja s trenerem Luďkem Tobolou

Malá repre juniorek 2016
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TIP NA VÝLET

zace Little League. V regionálních výběrech „Severozápad“ 
měl trojský klub několikanásobné zastoupení. Anička Strán-
ská a Kristýna Mlčochová bojovaly o postup v All Stars týmu 
ČR Little League Big se soupeřkami z Holadska, Velké Bri-
tánie a Španělska. To v juniorské „Little League“ už je jasno 
– kvalifikační turnaj vyhrál český tým regionu Severozápad 
i s naší Magdalenou Kavanovou na spojce a dívky se tak mo-
hou těšit na světové finále před zaplněnými tribunami v ko-
lébce tohoto sportu – ve Spojených státech amerických.

Chceš hrát baseball nebo softball? Chceš poznat svět a re-
prezentovat svoji zemi v tomto pořád ještě exotickém spor-
tu? Napiš na nabor@sabat.cz a vykroč za svým snem!z
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Probuzené Veltrusy
Vážení čtenáři, milí turisté, vydáme 
se na znovuzrozený zámek Veltrusy
a do zámeckého parku, který nechal 
vybudovat třetí majitel zámku Jan Ru-
dolf Chotek v r. 1790. Se svojí rozlo-
hou 298 hektarů je v Čechách tím nej-
větším. Od autobusu dojdeme k hlav-
nímu vstupu do obory a k zámku (asi 
1 km). Dál půjdeme kolem Daňčí 
obory přesy Charlottinu kapličku, 
oranžerii, sochu sv. Jana Nepomuc-
kého až k zámku. Zde začíná Osová 
alej vedoucí do severního cípu parku. 
Tam na vás čeká Holandský selský 
dům, sušárna ovoce, pavilon Marie 
Terezie, Červený mlýn a Egyptský pa-a
vilon, ke kterému dojdete přes most 
se sfingou. Odtud můžete pokračo-
vat po Okružní aleji, přejít několik 
mostů přes Mlýnský potok, Platano-
vou louku a dojít k Chrámu obránců 
vlasti a přátel zahrad a venkova
a k Dórskému chrámu. 

Zámek Veltrusy si zahrál v mnoha 
filmech (Amadeus, Učitel tance, Dok-
tor Živago, Malá mořská víla a v dal-
ších). Hrabě Václav Antonín Chotek 
začal sídlo budovat v r. 1704 podle 
plánů G. B. Alliprandiho a další po-
tomci z rodu Chotků pak postupně 
zámek i park zvelebovali. Zajímavostí 
je i to, že v r. 1754 pořádal R. Chotek 
tzv. „Velký trh tovarů království čes-
kého“. Jednalo se o první vzorkový 
veletrh na světě s použitím katalogů. 
Účelem akce bylo ukázat přednosti 
manufakturní práce a zviditelnit čes-
ké manufaktury. Za své zásluhy získal 
hrabě R. Chotek Řád zlatého rouna. 
Za posledních majitelů, kterými byli 
Karel a Livie Chotkovi, obsadila zá-

mek v období druhé světové
války německé armáda, kterou
v květnu 1945 vystřídala na ně-
kolik měsíců Rudá armáda.
Chotkovi odešli po válce do Ně-
mecka, kde v roce 1970 krátce
po sobě zemřeli, aniž by zane-
chali potomstvo. Objekt byl pře-
vzat do státní správy k 1. 1. 1947.

Opravy proběhly v 90. letech
20 stol. pod správou NPÚ. Celý 
areál byl zásadně poškozen
povodněmi v roce 2002. Od té
doby probíhá postupná revitali-
zace. Zámek je přístupný mimo
pondělí 10–17 hod.

Text a foto: Renata Zajícová

TROJSKÝ KALENDÁŘ

A jak se sem dostanete bez auta? Např. 
z vlakového nádraží Holešovice – za-
stávka v 10.45 do Kralup n. Vltavou,
před nádražím v Kralupech přestoupíme
na bus 470 (11.25) do Veltrus. Pro cestu
zpět zvolíme (po modré) vlakové nádra-
ží v Nelahozevsi (2 km) a odtud pojede-
me v 15.21 nebo 17.21 hod.

Výlet se dá uskutečnit na kole za dvě
hodiny (27 km) od přívozu v Podhoří až 
k zámku.

Prázdniny v RC Skřítci v Troji
Ani o prázdninách „Skřítci“ nespí a moc rádi vás přivítají
v prostorách Rodinného centra v Troji. Na všechny aktivity se 
prosím přihlaste dopředu (nejméně dva dny před akcí).
Program bude probíhat za účasti nejméně tří účastníků!!!
www.skritcipraha.cz, skritcivtroji@email.cz, mob.: 723 607 070

PROGRAM

Čtvrtek 4. 8. 10.00–12.00 Jóga pro maminky s hlídáním

Pondělí 8. 8. 9.30–10.15 Cvičení s miminky
10.30–12.00 Volná herna s výtvarnou chvilkou  

Čtvrtek 11. 8. 15.00–15.45 Cvičení rodičů s dětmi
  16.00–16.55 Cvičení školkových dětí

Úterý 16. 8. 10.00–12.00 Volná herna s básničkovou chvilkou
  15.00–16.00 Cvičení pro rodiče a děti

Čtvrtek 18. 8. 10.00–12.00 Jóga pro maminky s hlídáním
  14.30–15.15 Cvičení s miminky

27. 8. – 3. 9. Projekt LETNÍ TANČENÍ (více info a přihlášky na www.dancingberuschka.cz)
27. – 28. 8. Mini lidi (3–5 let) 29. – 31. 8. Midi lidi (6–10 let) So 3. 9. Maxi lidi (15–???)
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BZ pro vás
www.botanicka.cz

13. 8. Setkání bonsajistů výstavní skle-
ník 10–16 h

do 28. 8. Zastavte roboty s Českou
televizí
Velká prázdninová soutěž pro 
rodiny s dětmi – ZASTAVTE RO-
BOTY. K tomu je potřeba vyrazit 
na tři výlety a na nich získat tajná 
hesla. Jedno z nich je připraveno 
také u nás na pokladnách. Vyhrát 
můžete zajímavé ceny. Pravidla, 
podrobnosti a GPS souřadnice 
na www.decko.cz/div.

od 9. 9. Říše tropického kapradí 
(do 9. 10.)

10.–11. 9. Vinobraní sv. Kláry 11–19 h

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 2. 8. 2016 v Praze pod evidenčním číslem 
MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 15. 8. 2016. 
Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Trojská 
230/96, 171 00 Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: 
info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, IČO: 45246858. Re-
dakční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, Ing. Irena Mar-
ková, Milan Tesař, Ing. Daniela Laryšová, Ing. arch. Vác-
lav Valtr, Renata Zajícová. Zlom: Michal Špatz, Maketa:
Grafos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat 
názor redakce a mohou být kráceny. Názory pište na: 
redakce@mctroja.cz

ZOO připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v srpnu 9–21 h

6., 13., 20. a 27. 8. Džungle, pouště,
moře Výprava do nejzajímavějších bio-
mů světa za tamními zvířaty i důsledky 
lidské činnosti v těchto oblastech – celo-
denní akce
8.–14. 8. Zooexpres Komentované
projížďky vláčkem po areálu zoo
17. 8. Vycházka za volně žijícími plazy
v zoo, rezervace nutná: 296 112 230, 
pr@zoopraha.cz
12. 8. Světový den slonů Speciální pro-
gram (sloni dostanou dárky) 
20. 8. Mezinárodní den orangutanů –
zjistíte, co ohrožuje lidoopy na Sumatře 
a Borneu
24. 8. Večerní zoo za netopýry,yy rezerva-
ce nutná: 296 112 230, pr@zoopraha.cz
27.–28. 8. Kolem světa za jeden den
Nestihli jste o prázdninách objet svět?
Nevadí, v pražské zoo to zvládnete 
za den! Největší dobrodruhy čeká dárek 
na památku.

ZAJÍMAVOST

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Koncerty vážné hudby
pod širým nebem, vždy v neděli

TROJSKÝ KALENDÁŘ
MS VE VODNÍM SLALOMU

2.–4. 9. 2016 Praha-Troja

Návrat divokých koní 2016: Další čtyři klisny 
doletěly do Mongolska. Po třiceti pěti hodinách
náročné cesty vyběhly klisny Reweta, Heia, Heilige
a Nara do aklimatizační ohrady v Přísně chráněné 
oblasti Gobi B. Zoo Praha tak ve spolupráci s Armá-
dou ČR dopravila během šesti transportů z České 
republiky do Mongolska již dvacet tři koní Převal-
ského. www.zoopraha.cz/prevalaci a i www.face-
book.com/prevalaci.ii Z tisk. zprávy Zoo Praha
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Skalní vyhlídka 
ze stolové hory
…vedla sem i nedávná rekonvalescenční 
cesta mnohonásobného Zlatého slaví-
ka – Königstein (latinsky Lapide Regis, 
Králův kámen). Dřív než pevnost tu stá-
val hrad (původně donjon – obytná věž) 
českých králů. Z období vlády Karla IV. 
jsou tu zbytky zdiva Císařského hradu, 
domu purkrabího a hradní kaple.

d patnáctého století, kdy hrad 
dobyli míšeňští markrabí, se 
datuje proměna stolové hory 
na vojenskou pevnost. Výhled 

je odsud impozantní, rozměry gigan-
tické. O historii se dozvíte v rozsáh-
lé, několika patrové expozici 800 let 
života na pevnosti Königstein. Do 
1. listopadu 2016 je možné navštívit 
i výstavu o krátké mezihře, kdy sto-
lová hora sloužila něčemu jinému 
než vojskům*: Mniši na Königsteinu 
(1516–24). Ti sem doputovali z kláš-
tera založeného Karlem IV. na Ojví-
ně (Oybin, Horní Lužice). Návštěva 

O

rozsáhlého areálu je tak na půl dne.
Po té, co vyjedete výtahem na náhorní
plošinu (v létě bývá v provozu i výtah
panoramatický s výhledem do kraje)
určujete tempo, směr i výběr objektů
sami. Informace a popisky jsou v češ-
tině. Plánek areálu – v infocentru.
Další informace na: www.festung-ko-
enigstein.de, zábavné programy, ku-
linářské akce atp.: www.festung.com

* Během obou světových konfliktů byla pev-
nost používána coby věznice. Nejznámější ze
zdejších zajatců je patrně francouzský generál
Giraud, jemuž se odsud podařilo během II. svě-
tové války uprchnout přes okupovaný konti-
nent do Anglie.

Nejen romantikům doporučujeme cestu po želez-
nici – údolím labských pískovců, dvěma Národ-
ními parky (České a Saské Švýcarsko). Souprava 
Eurocity zastaví po hodině a půl jízdy z nádraží 
Praha – Holešovice v Bad Schandau; odtamtud 
zbývá dojet jednu zastávku (čtyři minuty) pří-
městskou linkou (jezdí v půl hodinových inter-
valech). Z městečka Königstein se můžete svézt 
dvoupatrovým – výletním „retro“ busem (stává 
na náměstí 500 m od vlaku). S ním se dostanete 
na horní parkoviště v podhradí. Odtud vás návaz-
ný turistický vláček (v ceně) doveze až ke kase.
Pro výlet byste mohli například použít cenově
i časově výhodnou akční jízdenku ČD Praha – 
Drážďany, na www.cd.cz/eshop: od 248 Kč,
v pokladně + 50 Kč (do odvolání). Nákup nutný 
v předstihu. Jízdenka je vždy na jeden určitý 
spoj (nelze s ní po vystoupení z vlaku pokračo-
vat dál) i tak je oproti běžnému jízdnému zají-
mavější. Expresy z Holešovic jezdí ve dvouhodi-
novém taktu 6.36 atd., zpět obdobně. s.p.a.

Příjezd: Dálnice D8, exit Pirna a po silnici B172 
směr Bad Schandau.
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Koncerty vážžžžné nénéné hhudhh by
podpodpodpod šiššš rým nebemememem, vždy v neděliHudební procházky

Gočárovy domy v Zoo 13.00, Trojský zámek 15.00, Botanická zahrada 17.00 h

 7. 8. Brass Colegium
J. Soussa, F. Kmoch, J. S. Bach

14. 8. České saxofonové kvarteto
G. Miller, G. Gerschwin, F. Kmoch

21. 8. Duo per due
L. van Beethoven, W. A. Mozart

28. 8. Trio Iuventa
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www.slalom-troja.cz


