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Dotazníkové šetření
Vyplněné dotazníky odevzdalo do uzávěrky 215 žen a mužů 
(téměř rovným dílem), z toho 189 trojských obyvatel. Většina 
velmi poctivě a detailně zodpověděla všechny otázky a po-
psala svůj pohled na troju. Odpovědi ukázaly nejen všeobec-
ný zájem o situaci a dění v obci, ale potvrdily, že naše úvahy  
o hodnotách, problémech, slabinách a příležitostech troje 
mají oporu v názorech obyvatel. Výsledky v zásadě reprezen-
tují diskuze, které jsou vedeny mezi zastupiteli. jednoznačně 
převládá požadavek uchovat troju v jejím krajinném rázu, 

s převahou zeleně, volné přírody, s vazbou na 
řeku, s důrazem na její specifický charakter. 
Vysoce jsou hodnoceny proměny trojského 
zámku, Zoologické a Botanické zahrady. nao-
pak mezi problémy, na které si občané stěžu-
jí jasně „vítězí“ dopravní situace ať se jedná  
o dostupnost Podhoří mhD, zácpy a přetížení 
linky 112 o víkendech, bezohledné parkování 
mimo vyhrazené plochy, nárůst „motorizova-
ných“ návštěvníků a chybějící potřebná infra-
struktura a služby. je kritizována nadměrná sta-
vební činnost, s ní související hluk, prach.
k zástavbě dosud volných ploch jsou odpovědi 
částečně zdrženlivé, je zdůrazňována potřebná 
míra a regulace případné zástavby. Využití vol-
ných ploch je viděno jako příležitost, a zároveň 
je spatřován potenciál některých území právě 
v jejich nezastavitelnosti… Detailní výsledky 
byly představeny veřejnosti 21. dubna a po 
konečném zpracování budou k nahlédnutí na 
webových stránkách. Vybrané originální kresby 
z dotazníků budou vystaveny na úřadě mč Pra-
ha-troja! Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas a 
zodpověděli dotazník! 

Praha-troja Partnerem trojské karty
trojskou kartu chápu jako první krok ke koncepční organizaci a správě cestovního ruchu 
v trojské kotlině. letos poprvé jsme domluvili s vedením ZOO, BZP a GhmP spolupráci 
při doprovodných akcích trojské karty. Vycházky s odborným výkladem po chráněném 
území botanické zahrady v troji budou na podzim ještě zopakovány.  7. června připra-
vujeme tradiční sportovní trojský den (Den plný pohybu), letos bude mít premiéru pod-
večerní maškarní bál v zahradě trojského zámku.

mČ Praha-troja získala grant 5P Pro Prahu
Úspěšná byla naše žádost o grant nadace Partnerství a nadace Penta na projekt Ve-
řejný prostor na kovárně v troji. Grantová komise ocenila výběr vhodného veřejného 

prostranství i pečlivé zpracování žádosti 
a rozhodla se projekt podpořit částkou 
100.000,- kč určenou na komunitní pláno-
vání a přípravu projektu. současný stav se 
tak (včetně nedávných počinů) považujte 
za dočasný! Princip spoluúčasti veřejnosti 
při plánování (nejen) veřejných prostran-
ství získává další konkrétní příležitost! 

těším se na setkání při akcích podpoře-
ných trojskými granty nebo při plánování 
našeho společného prostoru na kovárně. 

tomáš drdácký, 
drdacky@mctroja.cz

v sobotu 29. března se to v troji hemžilo malými vodníky a vodními vílami
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zaStupiteLStvO iNFORMuje

ze záPisu z 18. zaseDání zastuPitelstva 
mČ Praha-troja,
konaného dne 19. 3. 2008 

projekt veřejný prostor Na Kovárně by měl stávající 
rozlehlou křižovatku proměnit ve veřejný prostor s jasně 
organizovanou průjezdní dopravou, prostorem pro pěší a 
cyklisty, odpočinkovými místy. prostor, kde je jediný obchod 
v obci, kavárna, vstup do botanické zahrady, je jedním  
z míst potkávání obyvatel, tradičních uzlových bodů obce. 
první plánovací setkání bude v červnu! (td)

oznámení 
o volném Pracovním místu
městská část Praha-troja přijme pracovníka/pracovnici do 
sekretariátu Úřadu městské části Praha-troja. Požadavky na 
uchazeče – střední vzdělání s maturitní zkouškou, znalost práce 
na Pc, organizační schopnost, schopnost komunikace s lidmi, 
flexibilita. možnost nástupu 1. 6. 2008. 
Bližší informace sdělí tajemnice Úmč ing. marková na 
tel. č.: 284691121 
nebo e-mailové adrese 
markova@mctroja.cz. 

ÚŘad MČ iNFORMujeMěStSKá ČáSt pRaha – tROja pOŘádá již  8. ROČNÍK  peKaŘSKé SOutěže

ve čtvrtek 15. 5. 2008 od 17.00 hodin 
na zahradě Úřadu MČ a Mateřské školy, trojská 96 

soutěžit se bude jako tradičně v kategoriích:
1. SLadKé a) pečené b) nepečené c) buchta „klasik“

2. SLaNé

své výrobky spolu s recepty můžete přinést 
od 14  do 16 h na Úřad MČ

srdečně zveme nejen všechny pekaře a pekařky, 
ale i ostatní, co mají rádi zábavu.

Bod č. 1 – Úvod, kontrola zápisu z minulého zasedání 

k diskuzi nad formulací stanovisek stavební komise p. starosta 

sděluje, že zápisy kontrolního a finančního výboru a všech jeho 

poradních komisí budou zasílány členům příslušných komisí a za-

stupitelům.

Bod č. 2 – Stanovisko k žádosti Odboru obchodních aktivit 

MHMP o úplatný převod pozemku parc. č. 418/2 k.ú. Troja z 

vlastnictví hl. m. Prahy 

Zastupitelstvo projednalo důvodovou zprávu vedoucího staveb-

ního odd. p. novotného, ve které se uvádí, že o úplatný převod 

pozemku žádají vlastníci sousedního pozemku manželé munza-

rovi. mč Praha-troja požádala v roce 2004 o svěření tohoto i 

dalších pozemků. Odbor obchodních aktivit mhmP se svěřením 

souhlasil. Od února 2007 je žádost mč u náměstka primátora 

ing. klegy k podpisu. P. starosta navrhuje dát slovo p. hájkovi, 

5 zastupitelů je pro. P. hájek informuje o stávající situaci všech 

nájemců parc. č. 418/15. Zastupitelstvo diskutuje o složité situaci 

týkající se pozemků parc. č. 418/2 i 418/15 k.ú. troja. Závěrem 

neschvaluje výše uvedenou žádost o úplatný převod a považuje 

za vhodné zaurgovat žádost mč Praha-troja o svěření z roku 

2004 s tím, že městská část Praha-troja bude užívat svěřené po-

zemky v souladu s platným územním plánem a v souladu se zá-

jmy majitelů přilehlých pozemků. 

– usnesení č. 95 schváleno 6 hlasy, 1 hlas se zdržel

Bod č. 3 – Stanovisko k žádosti Odboru územního plánu MHMP 

o úplatný převod pozemku parc. č. 418/15 k. ú. Troja z vlastnic-

tví hl. m. Prahy

Zastupitelstvo projednalo důvodovou zprávu vedoucího stavební-

ho odd. p. novotného – o úplatný převod žádá v zastoupení jed-

natelka Občanského sdružení trojská občanská iniciativa PhDr. Zu-

zana herzogová, csc. stejně jako u bodu č. 2 souhlasil OOa mhmP 

se svěřením tohoto i dalších pozemků. Zastupitelstvo neschvaluje 

výše uvedenou žádost o úplatný převod a stejně jako v bodě č. 2 

požadují zaurgovat žádost mč Praha-troja o svěření z roku 2004 

s tím, že městská část Praha-troja bude užívat svěřené pozemky 

v souladu s platným územním plánem a v souladu se zájmy majite-

lů přilehlých pozemků.
– usnesení č. 96 schváleno 7 hlasy

Bod č. 4 – Návrh na udělení grantů MČ Praha-Troja na rok 2008 

městská část Praha-troja vyhlásila grantové řízení pro rok 2008 

v šesti tématických oblastech. Do stanoveného termínu 29. 2. 2008 

bylo podáno 9 projektů v celkové výši požadované částky 327.365,- 

kč. Vyhodnocením podaných projektů se zabývala komise pro 

udělování grantů mč Praha-troja. Zastupitelstvo po projednání 

upravuje některé částky navržené grantovou komisí a schvaluje 

udělení grantů v celkové výši 221.300,- kč.
– usnesení č. 97 schváleno 6 hlasy

tomáš drdácký, starosta
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ÚŘad MČ iNFORMuje

změny v Pražské integrované DoPravě
v souvislosti se zProvozněním metra c Do letňan

V pátek 9. května 2008 se poprvé rozjedou s cestujícími vlaky metra na lince c do nových stanic 
střížkov, Prosek a letňany. společnost rOPiD, jež je organizátorem linek Pražské integrované 
dopravy na území města Prahy a v širším okolí, dokončila projednávání návrhu nového lin-
kového vedení a jízdních řádů návazných autobusových linek s úřady dotčených městských 
částí hl. m. Prahy a obcí středočeského kraje. kromě úspor v povrchové dopravě souběžné s 
metrem dojde i na mnoho dílčích zlepšení. 

hlavní změnou je optimalizace autobusové dopravy ve směrech shodných s vedením pro-
dloužené linky c metra, což se dotýká především oblasti Proseka a Vysočan. část linek se 
ruší, resp. je vzájemně sloučena a část linek je zkrácena k novému terminálu u stanice metra 
letňany. Základní přepravní vztahy v ostatních směrech (Palmovka, Vysočany, Praha 8) jsou 
zachovány, stejně jako páteřní tangenciální linky v oblasti (136, 177, 183, 195).

na některých linkách se intervaly podstatně zkracují. např. oblast Bohnic již nebude ob-
sluhovat linka 186, kterou ale nahradí posílená linka 102, vedená nově přes terminál stanice 
metra kobylisy. Zrušenou linku 187 nahradí posílená linka 200, která nabídne oproti součas-
nému stavu na linkách 187+200 celkově kratší intervaly ve špičkách i dopoledním sedle pra-
covních dnů. Do oblasti Zámků bude jezdit linka 102 nově i o víkendu v pravidelném intervalu 
120 minut. 

k příležitosti změny linkového vedení v severovýchodní části Prahy bude organizací rOPiD 
vydán Oblastní jízdní řád, který bude k dispozici v infocentrech Dopravního podniku, na úřa-
dech jednotlivých městských částí, v informačních kancelářích dopravce čsaD střední čechy a 
v prvních několika dnech po změně také přímo ve stanici metra letňany v informačním stánku 
Pražské integrované dopravy.

linky 112 se změny k tomuto termínu netýkají, jelikož k sezónnímu posílení došlo jako 
každoročně již od začátku dubna, konkrétně od 5. 4. 2008 (viz článek níže). Zprovoznění no-
vého úseku metra se vzhledem ke svému umístění taktéž nedotýká pravidelných tramvajových 
linek, jejichž provoz zůstává beze změny.

Více informací o připravovaných změnách 
naleznete na internetových stránkách orga-
nizace rOPiD www.ropid.cz.

zkrácení 
intervalů
na lince 112
Od 5. 4. 2008

Vzhledem ke zvýšení počtu návštěvníků 
Zoologické a Botanické zahrady od začát-
ku dubna v souvislosti s rozšířením oteví-
rací doby obou areálů, byl od soboty 5. 4. 
2008 na lince 112 celotýdně posílen pro-
voz v podvečerních hodinách. jedná se o 
zkrácení intervalů v úseku nádraží holešo-
vice – Zoologická zahrada v pracovní dny 
cca mezi 17. a 18. hod. z 12 na 5-10 minut, 
v sobotu a neděli cca mezi 10. a 18. hod.  
z 6-8 na 5 minut.

nádraží holešovice – ZOO – nádraží holešovice
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živOt v tROji

V sobotu 29. března odpoled-
ne se to na křižovatce na ko-
várně hemžilo mnoha malými 

trojské stuDánky se otevřely

vodníky a vodními vílami. Do-
provázeli je rodiče a prarodiče 
a nebyli to jen trojští občané. 

k této již tradiční akci se totiž 
každoročně připojí rádi i přes-
polní. Všechny účastníky uvítal 
v zastoupení starosty zastupitel 
p. jaroslav Bejček.
i počasí se připojilo k trojským 
oslavám a po začátku Otvírání 
studánek svěží deštíček přispěl 
k tomu, aby bylo vody dost. ale 
za chvíli se objevilo i sluníčko. 
to asistovalo při převozu vody, 
kterou malí účastníci nabrali 
v potoku haltýři a mířili s ní za 
asistence skutečného vodníka 
a vodní víly ke kašně trojského 

zámku. Do kroku vesele vyhrá-
vali muzikanti. návštěvníci zoo-
logické a botanické zahrady se 
nestačili divit, co že se to v troji 
děje.
Dopadlo to dobře, rybičky  
v kašně již mají vody dost, fon-
tány pod zámkem jsou v provo-
zu. malí vodníci a víly po občer-
stvení, které dostali od městské 
části, zhlédli na dvoře zámku 
divadelní představení Bylo ne-
bylo a spokojeně se odebrali do 
svých domovů.                      bok
foto: l. kuderová

v roce 2002 postihly prahu povodně, které zasáhly i území troji. Na základě této události byl vy-
pracován projekt protipovodňového valu. technické a funkční dílo však nebere ohled na stávající 
zástavbu. Nový návrh vychází z původního, ale snaží se jej sladit s okolím tak, aby se stal jeho 
součástí. val rozděluje území na dvě části. Část před valem je v záplavové zóně – za valem lze dnes 
nevyužívané plochy využít k zástavbě. 
po celé délce valu se zástavba dá vymezit na tři typy. Rostlou směsici domů v osadě Rybáře střídá 
pravoúhlá osově symetrická kompozice diplomatického areálu, na kterou navazuje zástavba so-
litérními domy. z tohoto vymezení vychází navrhované řešení. v osadě Rybáře se doplní drobná 
zástavba a přisazením domů na terasách ke zdi valu se tento prostor uzavře a vzniká malé náměstí. 
Naproti diplomatickému areálu jsou objekty s terasami přisazené k zemnímu valu a navazují na 
kompoziční systém protějšího souboru. dále na východ mezi stávající zástavbou a valem vzniká 
doplnění solitérní zástavby a sportovní areál.
prostor před valem je koncipován jako velký park s vodními plochami, stezkami pro pěší, cyklisty, 
atd. je zde nové rameno pro vodní slalom.
důležitým prvkem kompozice je spojující článek mezi parkem a zástavbou za valem. Systém ramp a 
schodišť na ose diplomatického areálu dovolující pěší spojení mezi parkem a zástavbou za valem.

Praha-troja – holešovickÝ ostrov – osaDa ryBáře

Daniel novák
vítěz soutěže Olověný Dušan

Narodil se v Praze před 27 lety, studuje Fa-
kultu architektury ČVUT v Praze. Má rád 
zvířata, cestování, fotografování, 3d gra-
fiku, hudbu a zpěv. Je členem sboru Mik-
rochor, který se mimo jiné podílí na pro-
jektu Mandelbrotovy kostičky (šedesáti až 
stočlenné hudební těleso, žensko -mužsko-
dětský sbor Mandelbrotovy Kostičky si 
získalo přízeň širšího publika před časem 
svým silvestrovským vystoupením v České 
televizi).

Trojští občané znají vaši práci z úspěš-
né výstavy Trojské plány. 

„výstavy jsem se účastnil společně s ostat-
ními studenty z atelieru jana Sedláka a 
ivana hnízdila z iniciativy pana starosty 
tomáše drdáckého. Na začátku zimního 
semestru nám pan architekt přednesl ně-
kolik témat na ateliérový projekt, v prů-
běhu semestru jsme s ním měli možnost 

„V holešovickém prostoru La Fabrika proběhlo slavnostní vyhlášení každoročně udílených cen Olověný Dušan. Vítězem mezi jednotlivci 
se stal Daniel Novák se svým projektem protipovodňového valu v Praze -Troji, mezi ateliéry zvítězil Ateliér Jana Šépky a Petra Hájka.“zPráva z tisku:
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pravidelně konzultovat své nápady a 
začátkem února jsme výsledky vystavili  
v galerii. vážím si tohoto přístupu z toho 
důvodu, že umožňuje nám studentům 
pracovat na projektech s reálným podkla-
dem a mít okamžitou odezvu od zasvě-
cené osoby a panu drdáckému jako sta-
rostovi troje, ale i jejím obyvatelům, jsme 
třeba pomohli přinést nové nápady nebo 
odlišné pohledy na dané problémy. idea 
samotné výstavy je výborná v tom, že pro-
pojuje historické zkušenosti s aktuálními 
projekty v okolí a s vizemi do budoucna. 
velký význam vidím ve snaze informovat 
veřejnost a smysl takových akcí potvrzuje 
zájem veřejnosti o výstavu.“

Se svým projektem jste zvítězil v sou-
těži Olověný Dušan. Co je to za sou-
těž?

„Soutěž pořádá Spolkem posluchačů ar-
chitektury, což je samosprávná nezávislá 

otevřená a dobrovolná organizace sdru-
žující studenty Fakulty architektury Čvut 
v praze. v rámci soutěže jsou jmenovitě 
ohodnoceny ateliery s celkovou kvalitou a 
nejlepší studentské práce za uplynulý se-
mestr na fakultě. Letos proběhl již patnác-
tý ročník. Soutěž vznikla zřejmě z potřeby 
vyvolat diskuzi nejen o výuce na fakultě 
architektury, ale i obecně o směrech a pro-
blémech současné architektury. proč se 
jmenuje Olověný dušan bohužel nevím.“ 

Jaký je váš vztah k Troji, proč jste si vy-
bral pro svou práci právě toto téma?

„žiji na praze 6 v dejvicích, nemám to do 
pražské troje daleko. asi jako každý pra-
žan jsem několikrát navštívil místní zoo-
logickou zahradu, botanickou zahradu 
a trojský zámek. párkrát jsem tudy jen 
procházel cestou z Bohnic nebo jsem tudy 
projížděl na kole podél řeky, ale nikdy 
jsem pořádně nepoznal tu část mezi osa-

dou Rybáře a tramvajovým mostem. to 
mi umožnil až projekt protipovodňového 
valu. Co mě prvotně zaujalo na tomto té-
matu byl asi ten paradox, že na místě, kde 
kdysi procházelo jedno z ramen vltavy, se 
má v budoucnu stavět protipovodňová 
bariéra. takže osada Rybáře dříve obýva-
jící břeh řeky bude postavena čelem k be-
tonové stěně. protože je ale toto opatření 
pro budoucnost zástavby nezbytné, snažil 
jsem se z tohoto nutného zla vytvořit dů-
stojnou součást místní krajiny a spojit ji se 
současným osídlením v jeden celek. zda 
se mi to povedlo či ne, můžete posoudit 
sami.“

Foto archiv daniela Nováka
Ptal se bok

slavnostního zahájení 77. sezo-
ny v Zoo Praha v sobotu 5. dub-
na se mezi dalšími významnými 
hosty zúčastnil i náš starosta 
tomáš Drdácký. starosta v krát-
kém projevu popřál zoologické 
zahradě i jejím návštěvníkům 

V sobotu 5. dubna se uskutečnily první vycházky s odborným výkladem po chráněném území bo-
tanické zahrady v troji. Držitelé trojské karty a obyvatelé troje měli možnost účastnit se zdarma. 
Projít trasu, která mj. vedla na Pustou vinici, Velkou skálu, do prameniště potoka haltýř, vřesoviště 
salabka, trvalo asi půldruhé hodiny. Účastníci vyslechli odborný výklad mgr. Věry Bidlové. Vycházky 
se opakovaly ještě v neděli a další víkend. bok    

Procházky s PrůvoDcem v Botanické zahraDě

úspěšnou sezónu. ta začala 
v indickém stylu a hlavním ta-
hákem je nově otevřený pavi-
lon gaviálů – indických kroko-
dýlů, patřících mezi nejvzác-
nější a nejvíc ohrožené druhy. 
Zoo Praha hodnotí prestižní 

americký časopis forbes jako 
v pořadí sedmou mezi nejlep-
šími patnácti zoologickými za-

hradami na světě. Potěšitelné 
pro návštěvníky i pro trojské 
občany je, že po celou sezonu 
bude o víkendech k dispozici 
nejen mimořádná přímá lin-
ka nádraží holešovice – Zoo 
s krátkými intervaly (zoobus), 
ale že došlo i ke zkrácení in-
tervalů pravidelné autobusové 
linky 112.                              bok

letošní sezona v zoo zaČala

živOt v tROji

foto: l. kuderová

foto: l. kuderová
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tj Sokol troja a 
MČ praha – troja pořádá
ve středu 30. dubna 2008 
od 19.00 hodin        

s poslechem české hudby 
60. – 80. léta

točené pivo, grilované maso, 
tanec, rej čarodějnic

6

živOt v tROji

zPrávy z tj sokol troja
SOKOLSKá všeStRaNNOSt.

n 29. 3. 2008 se konalo další sobotní veřejné cvičení od 
9 do 13 hod. Účast byla 25 žen a 1 muž ze sokola libeň – 
cvičitel aerobiku. cvičení vedly naše cvičitelky aerobiku a 
Pilatesovy metody, takže se všichni mohli seznámit s jejich 
cvičebními programy. Všem se cvičení velmi líbilo a vyžadují 
další opakování. 
n V sobotu 12. 4. 2008 se uskutečnil zájezd do lán a na 
hrad křivoklát. Účast byla 70 osob (12 dospělých, 43 dů-
chodců a 15 dětí). Zájezd se konal u příležitosti 90. výročí 
vzniku československé republiky, s uctěním památky první-
ho prezidenta t. G. masaryka a k 60. výročí tragické smrti 
jana masaryka. jelikož byli oba s celou rodinou od mládí 
členy sokola, připojuji úryvky z časopisu sokol:
 „Univerzitní profesor pražské karlovy univerzity a poz-
dější prezident československa nepsal pouze knihy, nepřed-
nášel jen studentům a nevěnoval se jen politice, ale také 
soustavně rozvíjel vlastní tělesnou stránku. Pod vlivem myšlenek miroslava tyrše v devade-
sátých letech 19. stol. jako vysokoškolský učitel pilně cvičil v malostránském sokole. každou 
neděli s přáteli dělal pochody z Prahy do okolí. Po celý život udržoval sport a tělocvik. když 
se stal prezidentem, zaujala ho pro potěšení a rekreaci jízda na koni.“
 V sokolském duchu vedl i svoje děti. jan masaryk z londýnského exilového rozhlasu 23. 
dubna 1941 – týden po té, co říšský protektor k. h. frank rozpustil sokol – mohli jsme slyšet 
tato slova: „jsem členem malostranského sokola víc než 40 let a vzpomínám na chvíle v so-
kolovně strávené. celá naše rodina sokolovala na malé straně a dá-li Bůh ještě zasokoluje. 
návrat do malostránské sokolovny je v mém pevném programu.“ 7. prosince 1947 jan ma-
saryk přišel se svou sestrou do malostránské sokolovny a řekl: „já jsem se vrátil teprve včera 
domů, ale když jsem si přečetl vaše pozvání, řekl jsem si, že k vám musím zajít a to hlavně 
proto, abych vám řekl, jaký kus práce udělali pro nás a hlavně pro mne, ti sokolové, kteří 
byli v americe. moc mě tam pomohli a ulehčili situaci. já jsem sokol tělem i duší. Děkuji vám 
všem za sebe i za svoji sestru, za to krásné uvítání, jaké jste nám připravili. ještě jednou vám 
přeji hodně zdaru a věřte, že jsem skromný, ale hrdý sokol.“

Po příjezdu do lán vedla naše cesta na hřbitov k rodinnému hrobu masaryků. na hrob 
jsme položili věneček se stuhami a nápisy tj sokol troja a mč Praha-troja. Potom jsme na-
vštívili muzeum t. G. masaryka a každý si mohl udělat volný program.

Z lán jsme odjížděli na hrad křivoklát, kde jsme, po objednaném obědě v restauraci „nad 
hradem, navštívili ve dvou skupinách prostory hradu. 
n V sobotu 12. 4. 08 se konal jednodenní výlet v rámci Pobytu v přírodě, základní kolo 
Zálesáckého závodu zdatnosti, na které jelo tříčlenné družstvo dorostu s našimi novými cvi-
čiteli.
n koncem června v sobotu 28. 6. 08 chystáme další zájezd do nového města nad metují 
a Dobrušky. srdečně zveme zájemce – přihlašte se včas! 

Filipová alžběta

strastiPlná cesta 
k vysněnému cíli
náš klub softballu a baseballu působí  
v troji od roku 1986. nejdříve začal hrát 
na louce před kazankou, tehdy to ještě 
byl oddíl softballu slavoje Praha 7, své li-
gové soutěže. hřiště však muselo ustoupit 
výstavbě diplomatické vesnice a tak jsme 
se přesunuli na místo bývalého zařízení 
staveniště Doprastavu Bratislava k tram-
vajovému mostu. s přispěním magistrátu 
hl. města Prahy se pak podařilo vybudovat 
ve vlastní režii i další sportoviště přímo  
u Vltavy vedle loděnice ftVs Uk.

snahou a cílem saBat Praha o.s. bylo 
však vybudování nového moderního are-
álu. členové sportovního klubu se muse-
li nejprve potýkat s obtížemi spojenými 
se změnou územního plánu a získáním 
územního rozhodnutí pro toto území. 
Bylo nutné zajistit a získat nájemní vzta-
hy k nezbytným pozemkům a souhlasné 
vyjádření ke stavebnímu řízení. rozhodu-
jícím momentem k dlouho připravované 
realizaci investičního záměru byla nutnost 
přesunout hřiště pro softball a baseball  
z důvodu Prahou dlouho očekávané vý-
stavby městského okruhu. k vyústění 
tunelů dochází na trojské straně právě 
v místech bývalého hřiště. tím byla celá 
akce spuštěna.

Vlastní výstavba byla zahájena v loň-
ském roce 2007. na základě příslibu mi-
nisterstva školství k přidělení státní dotace 
jsme se pustili do díla. Původní plocha a 
podoba holešovického ostrova, kde byly 
původně pouze pole a sady, byla nešetrně 
zasažena činností Doprastavu v podobě 
nesčetného množství betonových patek 
od plotů, sloupů, vrat atd. to vše bylo 
nutné odstranit včetně asfaltové plochy 
až do síly 30 cm a dále zanedbané plochy 
panelů a betonů. Před vlastní výstavbou 
sportoviště bylo také třeba přeložit kabely 
Vn, kabely nn pro zařízení staveniště me-
trostavu, kabel O2 vedoucí do metrostavu 
a vybudovat 200 m přípojku vody a kana-
lizace do areálu.

na hřišti 
u Sokolovny
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hřiště se nacházejí na ploše přesahující  
2 ha. mají celoplošnou drenáž, po celé plo-
še je automatická závlaha z vlastní studny. 
Vrchní vrstva je z části travnatá. Povrchy, 
které jsou nejvíce namáhány při hře, jsou u 
našich sportů antukovo-pískové. celý areál 
je zabezpečen vnějším plotem, vnitřní plo-
ty pak vymezují jednotlivá hřiště. Bezpeč-
nost v areálu při hře pak zajišťují ploty ze 
sítí upevněných na vysokých stožárech.

na závěr bychom se chtěli podělit  
o zkušenosti s financováním celé stavby, 
které přiblíží drama prožité několika nad-
šenci. Výstavba celého areálu je finančně 
náročná záležitost, kterou není možné 
z vlastních prostředků neziskového sub-
jektu realizovat. Z tohoto důvodu jsme 
zažádali o státní dotaci ministerstvo škol-
ství čr. Po souhlasných vyjádřeních jsme  
v březnu obdrželi písemný příslib k přiděle-
ní dotace ve výši 10 mil kč. s tímto výhledem 

a z důvodů celkové časové náročnosti stav-
by, a také s ohledem na nutnost dokončení 
v příslušném roce, jsme zahájili okamžitě 
začátkem roku výstavbu z vlastních zdrojů. 
V průběhu června však vlastní prostředky 
došly. a v tomto okamžiku přišla zpráva 
o úsporných opatřeních státního rozpoč-
tu. Důsledkem toho bylo přerozdělování 
v rámci požadavků jednotlivých sportov-
ních subjektů na přidělení finančních do-
tací. Z vysněných milionů pro nás nezbyla 
ani koruna. stáli jsme před rozhodnutím, 
zda vše zakonzervovat nebo práce dodělat 
alespoň do takové fáze, aby bylo možné 
plochy osít travním semenem. Vzhledem 
k tomu, že smyslem našeho sportovního 
klubu je provozovat softball a baseball, 
bylo nutné zajistit hrací plochy pro všech-
na družstva. Zvolili jsme tedy cestu velké-
ho rizika a na dokončení travnatých ploch 
jsme si vypůjčili finanční prostředky. Po ce-

lou dobu jsme na různých úrovních státní 
správy žádali o přehodnocení rozhodnutí 
o nepřidělení požadovaných a původně 
přislíbených finančních prostředků. naše 
snaha byla korunována úspěchem a v lis-
topadu jsme od mŠmt čr obdrželi alespoň 
část dotace. 

jako zázrakem se nám podařilo část 
stavby v prosinci zkolaudovat. to bylo to-
tiž nezbytnou podmínkou pro přidělený 
grant. Díky příznivým podmínkám letošní 
zimy jsme plynule pokračovali v dokončo-
vání areálu. Doufáme, že na jaře již bude-
me moci absolvovat v redukovaných pod-
mínkách sportovní přípravu a mistrovská 
utkání na hřištích u nás v troji. V červnu 
pak bychom rádi areál zatím bez klubové-
ho zázemí představili veřejnosti (14. 6.). 
Přijďte i vy!

jan zákora SaBat praha 
(softball Baseball troja Praha)

ilustrace michala kuDělky
návštěvníci Galerie u lávky mají mimořádnou příležitost. ilustrá-
torské dílo michala kudělky /1947 – 2001/ je natolik působivé a 
rozsáhlé, že si vyžádalo dvě na sebe navazující výstavy a stejně 
prezentuje jen jeho zlomek. neobvyklé řešení pochopí každý, 
kdo se seznámí s kudělkovými ilustracemi reflektujícími většinou 
náměty z českých dějin. autor v nich  spojuje znalost historických 
reálií, staveb, kostýmů a zbraní s volným grafickým rukopisem a 
jemnou barevností. kudělkovou silnou stránkou je originalita s ja-
kou se vyrovnal s náměty, které máme spojené s klasickými jmény 
české ilustrace. knihy, pro které kudělkovy ilustrace vznikly, jsou 
už dávno vyprodané. na výstavě „michal kudělka – ilustrace i. a 
ii.“ si můžeme znovu jen povzdechnout, že současný trend ve vy-
dávání knih ilustracím příliš nepřeje. Dvě výstavy v Galerii u lávky 
spojené jedním jménem ukazují pozoruhodnou uměleckou oso-
bost, která významně obohatila dějiny moderní české ilustrace. 

Michal vitanovský

Free Fest troja 2008 

V sobotu 17. května se bude konat free fest troja 2008. jedná 
se o hudební festival zaměřený hlavně na fúze jazzové hudby. 
akce bude probíhat na ploše vedle loděnice od 14 hodin a bude 
končit až ve večerních hodinách. jak již název napovídá, festival 
bude „free“, což znamená jak umělce, kteří nerespektují hranice 
mezi žánry, tak vstupné zdarma. Přijďte se na tento festival podí-
vat a zažijete nevšední kulturní zážitek! Podrobnější informace 
o festivalu a vystupujících kapelách najdete na vebové adrese 
www.freefesttroja.cz. 

petr Filip

trojskÝ Den – soBota 7. Června 2008 
Den plný sportu a her!  Opět je připraven bohatý program v pro-
storu loděnice ftVs – rafting, lezecká stěna, aktivity zaměřené 
na táboření a pobyt v přírodě atd. trojský den vyvrcholí podve-
černím plesem masek v zámecké zahradě za doprovodu latinsko- 
amerických rytmů. těšíme se na vás!

tj SOKOL tROja a MČ pRaha-tROja pOŘádá

nohejBalovÝ turnaj trojic
( + jeden možný náhradník)

V sOBOtU 24. 5. 2008 OD 14.00 hOD.  
na hřiŠti U sOkOlOVny

Přihlášky jsou k dispozici v restauraci camp sokol troja. 
Další informace u jaroslava fliegla 602 150 374. 

uzávěrka přihlášek je ve středu 21. 5. v 20.00 hod. 
k dispozici jsou dvě písková hřiště, 

v případě velkého zájmu i venkovní hřiště u školy.
Startovné 100,- Kč za mužstvo.

spolu s mč Praha-troja a 
nQs troja, město v zeleni

Vás zvou na zahájení první části
dvoudílné výstavy ilustrací michala kudělky

České země v DoBě renesance
v úterý 29. dubna 2008 v 17 hodin, Povltavská 42/21
o autorovi promluví ak. mal. Jindřich Kovařík

(od 20. 6. do 31. 8. bude výstava
pokračovat druhou částí
české země 1848-1918)
otevřeno:
pátek 13:00-17:00 hodin
sobota a neděle 10:00-18:00 hodin
spojení: bus 112 do zastávky 
kovárna

bus 112
Kovárna trojská

l

povltavská

po
d 

h
av

rá
nk

ou

bus

➸ vltava

l

GaLeRie
u LávKY
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zoologická zahraDa  
Pro vás PřiPravila

Botanická zahraDa 
Pro vás PřiPravila

tROjSKÝ KaLeNdáŘ

informace: 
www.planetarium.cz
www.ghmp.cz

termín:
v sobotu 17. 5. 
10:00–22:00 hod. 
v neděli 18. 5. 
10:00–18:00 hod.

Nenechte si ujít v květnu:
1.-20. 5 zrcadlení Robina halamíčka. fotografická výstava ve 

výstavním sále
3. 5. W. i. t. C. h. ... se vracejí do zahrady...
10.-25. 5. výstava bonsají
15. 5. seznamte se s botanickou zahradou: hajní květena. 

Provázení. sraz v 16 h u pokladny areálu jih (venkovní 
expozice).

18. 5. hudební procházky - trio iuventa v 17 hodin
22.-25. 5. trvalkové dny
22. 5. seznamte se s botanickou zahradou: Kosatce. 

Provázení. sraz v 16 h u pokladny areálu jih (venkovní 
expozice).

25. 5. trinity Concert Band (Uk) - ve 14 hodin kolonádní 
koncert

25. 5. hudební procházky - pražská harmonie v 17 hodin
31. 5.-29. 6. výstava motýlů ČR

Chystáme na červen:
1. 6. den dětí. Vstup dětem do 15 let zdarma.
7.-22. 6. Mezinárodní výstava kaktusů
 Podrobnosti o akcích na www.botanicka.cz

KVĚTEN – MĚSíC OBOJžiVELNíKů 
 1. 5. Žabí den – may Day – zahájení kampaně eaZa (evropská 

asociace zoologických zahrad a akvárií) „Žáby bijí na po-
plach“ – kampaně na záchranu obojživelníků. V areálu zoo 
se můžete seznámit s projekty školních kolektivů na pod-
poru kampaně.

 2. 5. Byl pozdní večer… u příležitosti včerejšího prvního máje 
mají dnes všichni hynkové, Vilémové a jarmily vstup do zoo 
zdarma.

 2. 5. Žabí koncert – večerní procházka za obojživelničími obyva-
teli zoo i jejich exotickými příbuznými. je třeba objednat se 
na tel. čísle 296 112 230 nebo na pr@zoopraha.cz

 8. 5. Žabí den – may Day ii – druhá část prezentace školních pro-
jektů na podporu kampaně „Žáby bijí na poplach“.

18. 5. Den bezpečnosti potravin – program ústavu zemědělských 
a potravinářských informací

24. 5. Den obojživelníků – seznamte se s žábami a dalšími obojži-
velníky!

27. 5. tom a tracy slaví narozeniny – naše tygřata tygra sumater-
ského slaví první narozeniny. Všechna dvojčata mají tento 
den vstup do zoo zdarma!

31. 5. Den dětí s kB – pestrý program se soutěžemi od kB
program žáby bijí na poplach
 každou sobotu a neděli v 15 hodin u vzdělávacího centra.
Komentovaná setkání se zvířaty

O víkendech, vždy za hezkého počasí, se na 17 místech 
v areálu zoo můžete dozvědět při komentovaných setká-
ních zajímavosti ze života našich zvířat. 

pražská zoo přináší dobrou zprávu pro všechny seniory
Od 5. dubna, kdy Zoo Praha slavnostně zahajuje sezónu 2008, pla-
tí vstup zdarma pro všechny občany, kterým je 70 let a více.

Baroko – vášeň
mezi nebem a zemí

Pro jarní víkend 17. a 18. května připravily 
společný program dvě pražské organizace – Plane-
tárium Praha a Galerie hlavního města Prahy. ten-
to společný projekt určitě zajímavě rozšíří kulturní 
nabídku Pražanům i návštěvníkům hlavního města 
a sbližuje netradičním způsobem exaktnost astro-
nomie a rozevlátost barokního umění.

V sálech Planetária Praha proběhnou projekce 
i přednášky s vskutku poutavými názvy. návštěv-
níci programu astrologie a alchymie na dvoře 
rudolfa ii. se ponoří do tajuplné atmosféry doby, 
která věřila v moc hvězd, magii a kámen mudrců 
a dozví se, jak byl sestaven horoskop pro císaře 
rudolfa ii. Projekce s názvem Baroko – vášeň mezi 
nebem a zemí je zaměřena na krásy, vzdělanost 
i památky české krajiny a Prahy. Program krásy 
jarní oblohy je vlastně procházkou jarní oblohou 
a bude přípravou na večerní astronomické pozo-
rování před Zámkem troja. součástí programu 
budou v odpoledních hodinách i odborné před-
nášky o tom, jak astronomie zasahovala do života 
barokního člověka. Protože akce je orientovaná  
i na rodiny s dětmi, doplní ji dětské aktivity ve foye-
ru Planetária i projekce s pohádkovým hvězdným 
námětem. 

Program v Zámku troja plynule navazuje na ru-
dolfinský a barokní pořad v Planetáriu. Připomene 
minulost nedaleké královské obory stromovky s 

císařským mlýnem a rudolfovou štolou a účastníci 
výkladů se dozvědí i řadu zajímavostí, které prová-
zely situování a okolnosti stavby zámku. Další te-
matické prohlídky jsou věnovány nebeské symboli-
ce v malířské a plastické výzdobě jeho interiéru.

i zde čekají na malé návštěvníky soutěže a vý-
tvarné aktivity. Vděčným inspirativním motivem 
celé akce je znak rodu Šternberků – osmicípá 
hvězda, která se objevuje ve výzdobě zámku i v 
koncepci zahrady a prostor tartaru, kde sochařsky 
ztvárnění olympští bohové nesou vlastně názvy 
planet.

Při vhodném počasí bude před zámkem k dis-
pozici pozorovací technika pro pozorování slunce 
během dne (po oba dny) a poté večerní oblohy 
od 21.00 (pouze v sobotu). Při špatném počasí na-
hradí pozorování zajímavý astronomický program  
v interiéru Zámku troja. (Ukázka pozorovací tech-
niky, prodej otočných map a dalších suvenýrů.)

místo: planetárium praha, královská obora 233, Praha 7 – 
Galerie hmP/ zámek troja, U trojského zámku 1, Praha 7
Lektorské prohlídky 10.00 –20.00 každou půlhodinu
Kde vLaStNě jSMe – Okolí troji v minulosti
V návaznosti na rudolfinský a barokní pořad v Planetáriu 
(osa Pražský hrad-letohrádek ve stromovce, rudolfova 
štola, císařský mlýn, Dvorana).
jaK Se BOhOvé dOStaLi Na NeBeSa a paK zpět 
Na zeM  malířská a plastická výzdoba zámku s náměty 
propojujícími čas/historii a astronomii – symboly planety/
bohové.
dětský program šteRNBeRSKá SOuhvězdÍ celodenní 
výtvarná akce  inspirativním motivem celé akce je osmi-
cípá hvězda – znak rodu Šternberků, který se objevuje ve 
výzdobě zámku i v koncepci zahrady/labyrintu, a prostor 
tartaru, kde sochařsky ztvárnění olympští bohové mají 
jména planet.
denní pozorování Slunce od 10.00
večerní pozorování oblohy sobota 21.00-23.00
astrobus – přiveze před zámek 5 dalekohledů, kterými 
bude možné pozorovat oblohu při vhodném počasí. 

oslavy 850 let* Bohnic
Pátek 23. 5. 17:00 Zvací průvod na sobotní oslavy
  21:00 koncert v kostele sv. Petra a Pavla
sobota 24. 5. 11:00–18:00 jarmark historických řemesel
  14:00 slavnostní zahájení-příjezd
   královské družiny-historický průvod
Prohlídka statku Vraných a kostela sv. Petra a Pavla, historická výstavka na faře

neděle 25. 5. 11:00 slavnostní mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla
Ohňostroj, šermíři

*Nejstarší listina v archivu hl. m. prahy
je pergamen dokládající vysvěcení
kostela sv. petra a pavla 30. 5. 1158.


