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CO pOvAžuji zA důLežité

Veřejný prostor Na Kovárně v troji

není jen křižovatkou, ale řada z nás  
k němu má intimnější vztah, jak dokláda-
jí výsledky ankety, např. odpověď našeho 
oblíbeného souseda jiřího knotka: “je to 
místo mých vzpomínek na mlíkárnu, krám 
čadských, řezníky Vítka a stibingera, kav-
kův dům s krámem a hlavně na kovárnu, 
kde jsem rád očumoval a kováři panu kar-
dovi asistoval“.

Vzdělání v troji

červen patří bilanci škol-
ního roku. jsem velmi rád, 
že aktivity našich školských 
zařízení jsou nadprůměrné 
a podílí se na kvalitě byd-
lení v troji. Dařila se nám 
spolupráce s Univerzitou 
karlovou a čVUt a bude-
me pokračovat i v novém 
roce. Připravujeme projek-
ty s dalšími vyššími školami 
a univerzitami. troja by se 
tak v budoucnu mohla stát 
jedinečným centrem vzdělání. Zoo, BZP a 
Galerie hlavního města Prahy na tom mají 
zásluhu již nyní.

život u řeky a v přírodě 

letní počasí, dobrá nálada a kvalitní orga-
nizace provázela Dětské dny v loděnici a  
u sokolovny, tradiční sportovní trojský 
den (Den plný pohybu), trojský orienťák, 
otevření areálu saBat i světový pohár ve 
slalomu na divoké vodě. Děkuji všem, kteří 
zde volnočasové aktivity v uplynulém škol-
ním roce organizovali!

prázdniny mimo město

na Žofíně u řeky, při večerním posezení  
s lahůdkami nejlepších pražských restau-
rací jsem si vybavil své prázdninové letní 
vzpomínky z dětství. i ty jsou spojeny  
s kulinářskými zážitky: tak třeba 
buchty s povidly a bezinková šťáva 
na dece u rybníka, to jsou prázdniny 
v telči…rohlíky s medovým máslem 
k snídani a chléb mazaný hořčicí se 
špekem při noční hlídce mi zase při-

pomněly dny strávené na táborech oddílu 
stopa. každoroční tři týdny táboření v le-
sích na pomezí čech a moravy zůstaly jistě 
vryty v paměti všem, kteří tábory absolvo-
vali. mimo množství her a sportování, mají 
tábory i velmi praktický dopad. Díky nim 
dnes děti dokážou naštípat dříví, zatopit  
v kamnech, vázat uzly, znají houby, stromy 
a kytky i hvězdy, umí se orientovat v přírodě  
i ve městech správným čtením mapy, pomocí 

buzoly, odhadem vzdálenosti.  
V neposlední řadě jsou schop-
ni přespat pod širým nebem, 
nebo postavit a vypnout 
stan. Přírodní park česká ka-
nada od našeho Přírodního 
parku Drahaň – troja není až 
tak odlišný: osídlená krajina, 
ovocné sady, volné louky, 
skalky v lesích, vodní plochy a 
na dohled cenné památkové 
rezervace. Prázdniny tak lze 
plnohodnotně “přírodně“ a 
„na divoko“ strávit i u nás  

v troji. Všem, kteří zůstanou přes léto 
doma přeji objevení nepoznaných maleb-
ných zákoutí troje i Podhoří, těm kteří se 
vydají do vzdálenějších míst přeji příjemné 
cestování a šťastný návrat. Pěkné počasí a 
dobrou pohodu všem! 
na viděnou v září na trojském vinobraní!

tomáš drdácký, 
drdacky@mctroja.cz 
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zAStupiteLStvO iNFORMuje

První Plánovací setkání 
k veřejnému Prostoru na kovárně

se uskutečnilo za velkého zájmu zejména obyvatel z okolí křižovatky na kovárně. Or-
ganizace setkání a moderování se úspěšně zhostili mgr. martin nawrath a ing. Petra 
Žerebáková z nadace Partnerství. Po úvodním slovu architekt michal fišer představil 
místo a rozsah řešeného území. následně proběhla diskuze s cílem zjistit, jak lidé vnímají 
problémy a klady místa. Zároveň byly shromážděny náměty k řešení, které následně pří-
tomní rozdělili a přisoudili jim pořadí důležitosti. následovala práce ve dvou skupinách 
nad slepými mapami. nakonec skupiny postupně představily své návrhy. na základě za-
dání vzešlého z tříhodinového veřejného plánování vypracuje architekt varianty řešení 
prostoru, které budou projednány při 2. veřejném setkání v říjnu tohoto roku. Vybrané 
řešení bude dopracováno a připraveno k realizaci.   td foto P. Žerebáková, B. Kudera

n Bodování důležitosti n Nad modelem

n Slovo architekta n Stanovení důležitosti n Sběr podnětů

n Skupina 01 n Skupina 02 n Skupina 2b

n představení řešení  n představení řešení n závěrečná diskuze
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živOt v tROji

ÚŘAd MČ iNFORMuje

motorka Pro troju
na světovém poháru ve vod-
ním slalomu na trojském umě-
lém kanálu jsme potkali měst-
ského policistu, který brázdí 
troju na motocyklu vybaveném 
elektromotorem. tichý stroj vy- 
hovující všem ekologickým po-
žadavkům (je absolutně bez 
emisí) podle vyjádření policej-
ního motocyklisty bez problé-
mů a potichu zmáhá kopcovi-
tý trojský terén. Bylo vidět, že 
jeho dočasný majitel je do stro-
je přímo zamilovaný. motorku 

švýcarské výroby má však pou-
ze zapůjčenou na dvoutýdenní 
testování. Po testování se ve-
dení městské policie rozhodne 
ve výběrovém řízení. Bohužel 
svou roli hraje cena…        bok 

Změna tel. čísla strážníka mP
antonín kopecký 737 564 875, Petr svatoň 603 486 530 

(zůstává)nové

trojský den 2008

svatý Petr má troju rád. Bylo to vidět i v předvečer obávaného 
medarda. V sobotu 7. června se organizátoři trojského dne v pro-
storu loděnice ftVs starostlivě ohlíželi k nastupujícím mrakům a 
poslouchali vzdálené hromobití. nespadla ani kapka, i podvečerní 
ples masek v zahradě trojského zámku byl ušetřen dešťové spršky. 
trojský den, organizovaný mč Praha-troja ve spolupráci s trojskou 
kartou, jehož hlavní náplní byl již sedmý ročník Dne plného pohy-
bu, probíhal úspěšně za slušného zájmu příchozích. 
na organizaci této neformální slavnosti se vedle mč Praha-troja 
podíleli organizátoři z tj sokol troja, ftVs Uk, Pražské zoo, Pražské 
botanické zahrady, Galerie hl. m. Praha, Pražské paroplavební spo-
lečnosti a troja catering. Příchozí si mohli vybrat mezi soutěžními 
disciplinami až šestičlenných týmů (rafting, lezecká stěna, volejbal, 
obratnost s míčem, vědomostní kvíz, výroba škrabošky na večerní 
ples masek, skoky přes švihadlo) anebo se zúčastnit nesoutěžních 
disciplin jako byly táboření, chůdy, skákání přes provaz, opičí drá-
ha, lanové překážky, zkouška rovnováhy a obratnosti a další. 
Všechny discipliny provázela výborná nálada zúčastněných a snaha 
dosáhnout těch nejlepších výsledků. Obdivuhodné bylo nasazení 
týmu zralých trojských dam, které obsadily raft na trati mistrovství 
světa na divoké vodě. rovněž nejstarší účastnice sportovních sou-
těží paní alžběta filipová prokázala obrovské sokolské srdce. 
Výsledky soutěží byly vyhlášeny v podvečer v zámecké zahradě a 
následoval rej masek v doprovodu živé kapely v latinsko-americ-
kých rytmech. celý den zkušeně moderoval trojský starosta tomáš 
Drdácký, kterému chvílemi sekundoval tiskový mluvčí zoologické 
zahrady Vít kahle, ředitel botanické zahrady Oldřich Vacek a dě-
kan ftVs Uk Václav Bunc. kdo nepřišel letos, bude rozhodně vítán 
v příštím roce.                                                                                bok

výsledky: 

Soutěž týmů: Soutěž masek:

 1. místo: 94-64  1. místo: kuřátko
 2. místo: Podhořáci  2. místo: rodinka
 3. místo: slunečné počasí  3. místo: městská policie

dobrý den, tak jako loni, chci i letos moc 
poděkovat za perfektní organizaci trojské-
ho dne. Moc jsme si to užili jak na spor-
tovních i nesportovních stanovištích (všu-
de naprosto úžasné posádky pořadatelů 
– trpěliví, ochotní, milí), tak i potom v zahradě trojského zámku. 
Byla to prostě paráda – no třeba raft byl snad ještě lepší nežli vlo-
ni – měřeno dle množství vody pochytané do mého oděvu zcela 
jistě :-), no a v zámku se zase móóóc pěkně hrálo.

A všem lenochům, kteří zůstali doma a nepřišli vzkažte, 
že můžou litovat, přišli opravdu o hodně. Snad to příští rok na-
praví, určitě to bude zase minimálně tak povedené, jako letošní 
a loňský ročník. tak ještě jednou díky a za rok nashledanou na 
dalším trojském dni.

Martina Hazdrová
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jak vybrat stan

tradiční výstava stanů v letňanech

živOt v tROji

tradiční výstava stanů v letňanech
Od středy 28. května 2008 hostí Výstaviště v Letňanech již 11. ročník Výstavy stanů, která potrvá po 
celý červen a červenec. V největší hale výstaviště bude stát na 230 stanů všech velikostí, typů a barev. 
Vždy od středy do neděle zde návštěvníci najdou rodinné, turistické i expediční stany, které si budou 
moci prohlédnout, případně zkusit postavit či sbalit stejně jako spacáky ve spacákovém ležení. 
Pořadatel: HoLAN SpoRt. Doprava: metro – stanice Letňany linky C, řidiči – parkoviště přímo  
u Výstaviště. Otevírací doba: středa – pátek 13 – 20 hod, sobota a neděle 10 – 17 hod. pVA 
Letňany, Beranových 667, praha 9. tel.: 225 291 501 (během výstav), jinak 222 210 213, 775 211 
739. E-mail: informace@vystavastanu.cz, www.VystavaStanu.cz, www.outdoor-outlet.cz

při rozhodování o tom, jaký stan si koupit, je důležité vidět všechny modely v jejich reálné podobě a 
hlavně velikosti. při výběru vhodného stanu jsou na této výstavě stanů zákazníkům kromě katalogů a 
ceníků k dispozici zkušení prodavači, kteří zodpoví jejich dotazy a pomůžou jim s orientací v modelech a 
řadách existujících stanů.
připraveno je i praktické spacákové ležení, ve kterém si každý najde ideálně dlouhý a široký spacák. je 
zarážející, kolik výrobců uvádí nesprávné údaje, a snadno se tak stane, že do spacáku 220 cm dlouhého 
se nevejde člověk 190 cm vysoký. Každý se také ujistí, jaký tvar mu vyhovuje nejlépe – vyzkoušet si může 
tzv. mumiový model i pohodlnější dekový spacák. 
Na výstavě se návštěvníci seznámí i s různými typy karimatek. Odborný personál rád vysvětlí princip 
moderních samonafukovacích karimatek a nechá přítomné na vlastní tělo porovnat pohodlí pěnové, 
nafukovací a samonafukovací karimatky. 
podobně jako loni budou mít nejen outdooroví nadšenci možnost si zakoupit nové vybavení do přírody a 
volný čas za výprodejové ceny v rámci Outdoor-Outletu, který se koná souběžně s výstavou stanů. 
veškeré zboží je na místě k zakoupení s minimálně 8% slevou. informace o dopravě na výstavu stanů 
včetně aktuálních akcí, slev a časového harmonogramu jsou na webové stránce www.vystavaStanu.cz.
první výstavy stanů se konaly v první polovině devadesátých let. ve srovnání s dneškem byl výběr po-
měrně omezený, ale přesto již tehdy bylo důležité zákazníkovi stan ukázat postavený. Malé prostory 
obchodu Holan sport bohužel tuto službu zákazníkovi neumožňovaly. tak vznikl nápad zvaný výstava 
stanů, který si svoji premiéru odbyl ve vstupní hale Fakulty architektury při Čvut v dejvicích. výsta-
vu stanů od té doby hostila menza na Strahově v praze, ochoz strahovského stadionu a také výsta-
viště v Holešovicích. poslední tři roky probíhá výstava na výstavišti pvA v Letňanech v hale č. 1. více  
o historii projektu najdete na adrese http://www.vystavastanu.cz/index.php?cat=14.

jak vybrat stan
nejtěžší pro mnohé zákazníky je zjistit si, co sku-
tečně potřebují. Pokusíme se tedy v následují-
cím článku přiblížit problematiku stanů pomocí 
jejich rozdělení do 3 základních kategorií, pod-
le kterých by si měl každý zákazník určit, co je 
pro něj vhodné a na co se má ptát. neuvádíme 
zde jednoplášťové supermarketové „takystany“. 
Zmíníme kvalitní stany, které vydrží níže uvedené 
aktivity. 
1. obyčejné stany – stany pro občasné použí-
vání (2 – 3 víkendy v roce, jednou na vodu a na 
týden na „mácháč“). 
– stan se sklolaminátovou konstrukcí, tyčemi  
s viditelnými kovovými spojkami na povrchu a 
podlážku z vrstveného polyethylenu či jiného 
podobného igelitu (omlouvám se chemikům). Pa-
rametry nepromokavosti tropika jsou cca 1,5 – 3 
metry vodního sloupce, což je pro české podnebí 
dostačující. tyto parametry je zbytečné uvádět u 
podlážky z výše zmíněného materiálu (i když to 
někteří výrobci dělají). Vydrží při prvních testech 
„všechno“, problém však je v životnosti tohoto 
materiálu.
Pokud vám uvedené charakteristiky vyhovují, pak 
vězte, že za stan pro 2 – 3 lidi s jednou předsíňkou 
zaplatíte cca 2500 – 3500 kč. Váha bude cca 3,3 
až 4 kg. mezi tyto stany patří také velké rodinné 
stany pro 3 – 12 osob, které již nejsou pouhým 
doplňkem stanů turistických. na tomto posunu 
se podílejí i sami výrobci, kteří se novými nápady 

a modely snaží uspokojit potřeby rodin s dětmi. 
specialitkou jsou stany z bavlny – technolen, kte-
ré se stále těší velkému zájmu.
2. Kvalitní stany – na trek do tater, stop po skot-
sku, každý druhý víkend na vandr či výpravu, tzn. 
budete stan stavět každou noc jinde. na těchto 
cestách vám hrozí, že v případě bouřky nebude 
na blízku první pomoc v podobě hospody nebo 
ubytovny a vítr bude rvát ze země kotvící šňůry...
– konstrukce je duralová (hliníková slitina, spojky 
již bývají v těle tyče, takže nejsou vidět a nepře-
kážejí při stavbě, hlavně u provlékání tyčí tunýlky. 
Podlážka je z textilií opatřených zátěrem, který 
vydrží dlouhodobě 6 a více metrů vodního sloup-
ce. tropiko je opatřeno úpravou proti UV záření 
a zátěrem min. 3 m vodního sloupce. 
Váha stanu této kategorie pro 2 – 3 osoby je cca 
o 1/4 nižší než u stanu obyčejného, cena naopak 
vyšší od 4000 do 5500 kč. samozřejmě najdete  
i konstrukce, které jsou výsledkem kompromisů. 
jedná se o stany z kvalitních materiálů, ale s la-
minátovou konstrukcí (cOlEman, hannah ad-
venture series).
3. Specialitky Záměrně nepíšu expediční, proto-
že to platí jen zčásti. spíše jde o jedinečné či jinak 
zajímavé konstrukce, zaměřené na velký vnitřní 
prostor (tunely), nebo na extrémní odolnost ve 
vichřici (více prutů s mnoha kříženími). některé 
stany mají sněhové límce (cca + 10 % ceny sta-
nu), u některých si můžete navolit kosmickou 
technologii tyčí (kevlar u jUrků navyšuje cenu až  
o 40%).

Oddíl, který před 37 lety za-
kládala pionýrská organizace, 

stále aktivně pracuje  
a v současné době je členem 

České tábornické unie.
Od dob svého vzniku v roce 
1971 prošlo oddílem stopa 
mnoho kluků i holek, kteří 

mají rádi přírodu i trochu 
toho dobrodružství pod 

širákem. hlavní činnost oddílu 
spočívá především v pořádání 
pravidelných výprav do příro-

dy a tábora o letních prázd-
ninách. První tábory našeho 

oddílu probíhaly v povodí 
řeky Vltavy poblíž týna nad 

Vltavou (usedlost „U Bočků“). 
několik let jsme jezdili do 

kletečné u humpolce a kou-
pali se v Želivce.  letos, již po 
dvaadvacáté,  se chystáme na 

Plantáž, naše vlastní tábořiště, 
které leží v jižních čechách 
nedaleko jindřichova hrad-

ce v oblasti české kanady.
Překrásná modřínová plantáž 

nám v létě dává stín, a tak 
v její blízkosti, každoročně 

na přelomu července a srpna, 
stojí asi deset indiánských 
týpí. Děti, které s námi na 

tábor jezdí, si ale neužijí jen 
spaní v indiánských stanech. 

mohou se koupat v místní 
hrázce, vařit pod střechou 

dřevěného srubu, 

oddíl stoPa
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který zde stojí na kraji lesa, a konečně hrát 
spoustu her.

každý rok naše táborníky prová-
zí celotáborová hra na různé téma např. 
lovci mamutů, Pán prstenů, harry Potter, 
narnie a řada dalších neméně zajímavých. 
Pro tento rok je připravena hra „Dva roky 
prázdnin“. Děti si vyzkouší jaké to je mít 
v létě Vánoce a Velikonoce, užijí si letní  
i zimní radovánky. Vše krásné pak doplní už 
jen koupání v blízkém klikovském rybníku 
a vycházky po okolních hlubokých lesích.

naše tábořiště neslouží jen k letní-
mu táboření, často se stává cílem našich 
víkendových výprav během roku a to pře-
devším na podzim, kdy se pořádají „Zlato-
kopi“ a v zimě při 
akci „noční pochod 
na Plantáž“. Děti, 
které se nemohou 
těchto náročnějších 
výprav zúčastnit, mo- 
hou jezdit na jedno-
denní výpravy a tak 
se potkávat s kama-
rády, s kterými je jim 
dobře .

Kateřina tůmová
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živOt v tROji a botanické zahrady, účast na výtvarných soutěžích a hře na zob-
covou flétnu.

 Z uvedeného vyplývá, že končící školní rok byl celkově 
úspěšný. rád bych proto touto cestou poděkoval všem, kteří se 
na jeho průběhu podíleli – pedagogickému sboru, rodičům a zři-
zovateli, kterým je mč Praha – troja.

 Mgr. Alois pacík, řed. školy

nejen můj Poslední Školní rok
na začátku školního roku jsme se sešli všichni spolužáci ze čtvrté 
třídy, abychom společně zahájili poslední rok na naší škole. Základ-
ní škola, kterou navštěvuji, bohužel, končí pátým ročníkem.
Do školy každý den dojíždím, protože bydlím v jiné městské části 
Prahy. ale vůbec mi to nevadí, většinou totiž jezdím autem. ma-
minka mne vozí společně s mým bratrem, který také dojíždí do 
vzdálenější školky.
Škola se mně zalíbila hned, když jsem jako malá přišla k zápisu. 
moc se mi líbila prostorná chodba s basketbalovým košem, na zemi 
nakreslený panák na skákání, chodba byla a stále je vyzdobená vý-
tvory dětí na zdech i na oknech.
také paní učitelka u zápisu mi byla velmi sympatická a když jsem ji 
potom uviděla po prázdninách a zjistila jsem, že tahle paní učitelka 
bude učitelkou nás prvňáčků, měla jsem opravdu radost. měla jsem 
velké štěstí, že až do čtvrté třídy s námi zůstala. jmenuje se lenka, 
stejně jako moje teta. Budu na ni pořád vzpomínat. Byla na nás 
všechny moc hodná a měla se mnou velkou trpělivost.
Všichni kamarádi z jiných škol mi moc závidí, protože máme na 
škole pana ředitele, který pro nás rád organizuje různé akce. hlav-
ně s námi jezdí na školy v přírodě a to dokonce dvakrát ročně. 
Vždycky jede celá škola, i ti nejmenší prvňáčci, kterým zase starší 
děti pomáhají. V zimě, většinou brzy po Vánocích, jezdíme na lyže 
o krkonoš.
Už od podzimu připravuje každá třída vlastní vánoční vystoupení. 
každý rok, než začnou vánoční prázdniny, pořádáme vánoční be-
sídku pro rodiče, sourozence, babičky, dědečky a všechny, kteří nás 
mají rádi. Všichni se na to moc těšíme, i když máme velkou trému.
Po vystoupení se všichni sejdeme, jíme cukroví, které nám přinesly 
naše maminky a povídáme si. Druhý den se sejdeme ve třídách a 
rozbalujeme dárky. to je taková naše tradice. každý, kdo chce na 
besídku přijít, musí místo vstupného přinést dáreček. 
Během školního roku chodíme do divadel, na vlastivědné vycházky, 
do kina. na Den dětí máme karneval. můj dědeček vždycky říká, že 
se snad vůbec neučíme. ale my to všechno stihneme. hlavně tento 
rok byl moc náročný. Pan ředitel s námi tvrdě pracoval, aby nás při-
pravil ke zkouškám na gymnázia. mně se sice zkouška nepovedla 
tak, jako většině kamarádů. Velmi dobře jsem ale složila zkoušku 
z anglického jazyka na jazykovou základní školu. myslím, že je to 
hlavně díky naší paní učitelce katce, která nás tento jazyk učí nejen 
při hodinách, ale vede i kroužek, na který každý týden docházím.
máme před sebou posledních pár společných dnů. každý rok se tě-
ším, až vypuknou prázdniny. letos je to o něco méně. je mi smutno 
a vůbec si neumím představit, že do této naší školy už po prázdni-
nách nepřijdu.

Barbora Mlejnková, 5. třída ZŠ trojská
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Zahájení nového školního roku bylo zároveň zahájením výuky 
podle vlastního vzdělávacího programu, který má motivační ná-
zev „trOja“ – tvořivě, radostně, Odpovědně, jednotně, aktiv-
ně. Při srovnání s minulým obdobím je nejpodstatnější změnou 
skutečnost, že jsme měli k dispozici 12 disponabilních hodin, kte-
ré jsme mohli použít k posílení časové dotace pro námi vybrané 
vyučovací předměty. Většinu z nich jsme použili k posílení výuky 
anglického jazyka, který vyučujeme již od 1. ročníku. Výuka toho-
to jazyka a příprava ke zkouškám na osmiletá gymnázia jsou pri-
oritními oblastmi naší školy. i v letošním roce mají žáci možnost 
vykonat cambridge exams, na které se připravovali v průběhu 
celého školního roku. své znalosti z anglického jazyka si mohli 
ověřit také v hodině, kterou vedl rodilý mluvčí. tato hodina byla 
vedena zábavnou formou a děti z ní byly nadšeny. 

 stěžejními událostmi každého školního roku jsou přijíma-
cí zkoušky na osmiletá gymnázia a zápis žáků do 1. ročníku. Z 16 
žáků 5. ročníku si přihlášky podalo 13 žáků, úspěšných bylo 11. 
Výborného výsledku dosáhl David Dušek, který byl v konkurenci 
téměř 200 uchazečů na gymnáziu českolipská nejlepší a matyáš 
Douda, který skončil na 5. místě. kromě českolipské byli naši žáci 
úspěšní na litoměřické, truhlářské, Gymnáziu thomase manna  
s výukou v německém jazyce a trojském gymnáziu svatopluka 
čecha. k zápisu do 1. ročníku se dostavilo 32 dětí. ač velmi ne-
radi, nemohli jsme několik dětí přijmout. i tak bude mít příští  
1. třída 24 dětí. V této souvislosti jsme si vzpomněli na dobu, kdy 
měla škola dvě třídy a my v době zápisu vyhlíželi z okna, zda se 
ke škole neblíží rodiče s dítětem. je potěšující, že zájemci o naši 
školu přicházejí na doporučení těch, kteří své dítě na naší škole 
mají nebo měli. V posledních letech jsou to i žáci, kteří přicházejí 
do 5. ročníku z důvodu přípravy na přijímací zkoušky.

 Školy v přírodě a zimní pobyty s lyžemi patří k tradičním 
aktivitám školy. na základě výsledků loňské ankety, které se zú-
častnilo přes 80% rodičů, jsme se rozhodli zkrátit pobyty na 7 – 9 
dnů. toto zkrácení se projevilo zvýšenou účastí dětí a při jarním 
výjezdu do chlumu u třeboně vyjela poprvé kompletní třída. 
jsme rádi, že tento „rekord“ vytvořili žáci 1. ročníku. Podmín-
ky, které v chlumu máme a především pak ideální terén pro cyk-
loturistiku, nás dovedly k rozhodnutí pořádat zde jarní výjezdy 
každý rok. Dostatek jarního sněhu na hubertce v krkonošských 
Vítkovicích nám umožnil jeden týdenní pobyt navíc. Odjela více 
než polovina žáků školy a i když sníh mizel doslova před očima, 
lyžovali jsme do posledního dne. Podzimní škola v přírodě byla  
v kolínské boudě nad Pecí pod sněžkou. Vybavení objektu a jeho 
poloha, umožňující spoustu pěších túr, nás na toto místo jistě při-
vede velmi brzy zpět.

 V zájmových kroužcích měly děti kromě tradičního výbě-
ru – keramika, počítače, florbal, výtvarný, míčové hry a příprava 
na cambridge exams, nově kroužek šachový. Podobnou nabídku 
připravujeme i pro příští školní rok. 

 Za zmínku jistě stojí i setkáni s rodiči při vánoční besídce, 
návštěvy divadelních a filmových představení, vycházky do ZOO 
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živOt v tROjise žáky 
do botanické 
Zahrady hl. m. Prahy 
v troji
ii. část

jak bylo uvedeno v minulém vydání, pro-
běhla dne 9. 6. 2008 závěrečná konference 
k projektu „Křížem krážem Botanickou za-
hradou hl. m. Prahy a jejím okolím v Praze-
Troji“, jenž spolufinancují Evropský sociální 
fond, česká republika a hl. m. Praha. reali-
zaci zajišťuje trojské gymnázium svatoplu-
ka čecha, partnerem je Botanická zahrada 
hl. m. Prahy. Účastníci konference se sešli  
v ranních hodinách v areálu ZOO Praha, kde 
proběhla v přednáškovém sále i. část kon-
ference. celé jednání otevřel ředitel ZOO 
Praha PhDr. Petr fejk, bezmála 90 účastní- 
ků – učitelů přírodovědných předmě-
tů pražských základních škol, odborníků  
z oblasti pedagogiky, ekologie a dalších 
zvaných hostů – následně přivítal na území 
Prahy – troje pan starosta ing. arch. tomáš 
Drdácký. svou zdravici za mč Praha 7 pro-
nesla také PhDr. ivana kučerová, předsed-
kyně výboru pro komunitní péči při Úřadu 
Prahy 7. své pracovní příspěvky následně 
pronesli ředitel botanické zahrady rnDr. 
Oldřich Vacek a ředitel trojského gymnázia 
mgr. radim jendřejas. k vlastní tvorbě pro-
gramových produktů – pracovních listů pro 
žáky pražských základních a středních škol - 
pohovořili následně odborní metodici z řad 
vyučujících trojského gymnázia a kurátorů  
BZ – mgr. ivana motýlová, mgr. Věra Bidlo-
vá a mgr. martin marko. O své zkušenosti  
s průběhem pilotáže v projektu se závěrem 
podělili zástupci studentů trojského gym-
názia karolína majerová a adam Ulrich a 
zástupci spolupracujících škol ZŠ hostýnská 
mgr. Štěpán Peterka a Gymnázia na Zatlan-
ce mgr. irena svobodová. celou i. částí kon-
ference provázela koordinátorka závěrečné 
konference mgr. Zuzana Venclíková. V rám-
ci praktické části, která se odehrála v odpo-
ledních hodinách v prostorách BZ, byly před-
staveny šesti skupinám po 15 účastnících 
vlastní pracovní listy, dva ve skleníku fata 
morgana a čtyři ve venkovní expozici. kon-
ference byla ukončena krátce po 15. hodině.  
O celkovou pohodu v průběhu konference 
se skvěle starali zástupci firmy troja cate-
ring, jež zajistili velmi chutné občerstvení a 
oběd. nyní nezbývá, než si přát, aby pro-
gramové produkty – již v režii BZ – využí-
valo do budoucna co nejvíce pražských zá-
kladních a středních škol. troja se teď může 
těšit na nový projekt – trojské gymnázium 
je určitě připraveno pokračovat.

Za realizační tým Mgr. Radim jendřejas, 
manažer projektu

Projekt č. cZ.04.3.07/3.1.01.3/3099 
spolufinancují  Evropský sociální fond, 
česká republika a  hl. m. Praha

Do organizace „svaz postižených civilizač-
ními chorobami“ působící v čr přihlásila 
založenou skupinu osob z Prahy 7 a okolí 
paní martinovská již asi před 20 lety. tato 
skupina se během let velmi rozrostla. Po 
zákeřné nemoci, která postihla paní mar-
tinovskou, převzal funkci předsedy její zeť 
ing. jaroslav tůma, který nyní vede stejně 
pečlivě a dobře tuto skupinu ve spolupráci 
s manželkou janou, dcerou pí. martinov-
ské, která je vyškolenou cvičitelkou jógy a 
zároveň je i naší členkou tj sokola troja – 
cvičitelkou a župní vedoucí jógy Župy Pod-
bělohorské.
členové svazu trpícími srdečními a různými 
nemocemi kloubů a diabetici se zúčastňují 
rekondičních pobytů v krásných rekreač-
ních místech naší republiky, vždy na jaře 
a na podzim. rekondice mají svůj přísný 
řád, sledovaný lékařkou. každý účastník 
musí předložit doporučení a chorobopis od 
svého lékaře, který je základem při vstupní 
prohlídce, při které lékařka určí, do které 
skupiny bude jednotlivec zařazen na cviče-
ní a vycházky. Obvykle se jedná o 4 skupiny 
na vycházky a 2 skupiny na cvičení. 
každé ráno je rozcvička venku a méně po-
hybově zdatní cvičí na židlích. Po snídani 
následují vycházky podle skupin, nikdo ne-

smí chodit sám, i odpoledne mohou chodit 
na procházku alespoň ve třech. Odpoledne 
se opět cvičí buď vleže – cvičení jógy, nebo 
na židlích a venku cvičení u stromů, kde se 
přijímá síla ze stromů. kromě jany tůmové 
vede cvičení zkušená cvičitelka marta Šol-
cová a já jako cvičitelka zdravotní tělesné 
výchovy. jezdím na rekondice již 10 let a ob-
divuji všechny, kteří s námi jezdí, průměrný 
věk 75 let a nejstarší bývají i kolem 90let. 
Přátelská atmosféra mezi účastníky, pohyb 
na zdravém vzduchu působí velmi dobře  
i na psychiku všech. nyní na jaře jsme byli  
v Blatinách na Vysočině, kam jezdíme nejra-
ději. krásná krajina v okolí Ždárských vrchů, 
louky plné kvetoucích pampelišek a roube-
né chaloupky jsou pastvou pro oči. na pod-
zim pojedeme do jižních čech – nová louka  
u albrechtic. středisko je uprostřed lesů  
s blízkými rybníčky. Obvykle jezdíme ještě 
během rekondice na nějaký výlet do zajíma-
vých míst. V minulých letech byli rekondice 
také blízko Orlické přehrady, ve Zlenicích 
na sázavě, v jilemnici a pod. členů z troje je 
kolem 30, někteří jsou i členové naší jedno-
ty a chodí cvičit na zdravotní cvičení spojené  
s jógou. Vřele doporučuji – přijďte mezi 
nás.  

Alžběta Filipová

senioři a seniorky v kondici

ZPrávy Z tj sokol troja květen – červen 2008
n Za podmračeného nedělního dopoledne dne 18. 5. 2008 proběhl 3. turnaj ve dvou-
hrách ze seriálu turnajů ve stolním tenise. Účast byla poměrně pěkná – přišlo 24 hráčů 
z celé Prahy. hra probíhala jak již tradičně ve velké tělocvičně ZŠ svatopluka čecha a 
úroveň byla poměrně kvalitní. Přes drobné zaváhání v základní skupině se z vítězství 
nakonec radoval jiří formáček, na druhém místě skončil josef Pavelka a třetí byl Štefan 
Pocz. nejlepších 16 získalo dle svého umístění body, jejichž součtem pak v posledním lis-
topadovém turnaji určíme nejlepší. trojský přeborník Pavel Urválek se v silné konkurenci 
neztratil a obsadil bodované 13. místo.
n V neděli 15. 6. 2008 proběhl 3. turnaj ze seriálu turnajů ve stolním tenise čtyřher. 
Účast byla průměrná – zúčastnilo se 12 párů, ale úroveň byla dobrá. hrálo se v jedné 
skupině na dva vítězné sety a nakonec se z celkového vítězství radoval nový pár josef 
Pavelka-jiří Vrážel. Druhé místo získal otec se synem Štefan a tomáš Poczovi. třetí byl 
také nový pár jiří formáček a karel Beneš. nejlepší pár z kroužku stolního tenisu při 
sokolu troja rudolf hampel a radek strnad obsadil celkové 11. místo.

Rudolf Hampel ved. stol. tenisu 
n V neděli 25. 5. 2008 se konal další cyklistický výlet na hrad Okoř a okolí, pod vedením 
jany krejčové. trasa 56 km – stromovka, Podbaba, roztoky, Šárecké údolí atd. Účast byla 
8 cyklistů. Výlet se velmi vydařil.
n k příležitosti mDD uspořádala sokolská všestrannost, jako každoročně, „sportovní 
odpoledne pro děti“ – ve čtvrtek 29. 5. 2008 od 16 hod. na hřištích u sokolovny. soutě-
žilo se v klasických lehkoatletických disciplinách a různých drobných hrách jako cvrnkání 
kuliček, překážková dráha, chůze na chůdách, skládání puzzlů a pod. Zúčastnilo se 50 
dětí, pro které byly připraveny různé ceny a každý dostal účastnický list a občerstvení. 
Děti, které ve své věkové kategorii splnily nejvíce bodů, dostaly diplomy. Počasí nám 
přálo a akce se vydařila.
n na „trojském dnu“ 7. 6. 2008 připravil cvičitelský sbor a členové sokolské všestran-
nosti do programu 20 sportovních disciplin na 6 stanovištích. Den se velmi vydařil, počasí 
konání nepokazilo.
n Ve středu 11. 6. 2008 uspořádal oddíl Orientačního běhu již tradiční „trojský orien-
ťák“ – zúčastnilo se 170 sportovců z celé Prahy a několik žákyň z troje. 
akce se velmi vydařila.
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Zoo Pro vás 
PřiPravila

botanická Zahrada Pro vás PřiPravila

tROjSKÝ KALeNdÁŘ

tip NA vÝLet

BZ je v červenci a srpnu otevřena denně 9 – 19 hodin, 
skleník fata morgana zůstává v pondělí uzavřen. 

ČERVENEC A SRpEN – 
MĚSíCE pouští A AFRiKy 
aneb pouštĚ NEjSou 
jEN V AFRiCE

 5. 7. den suchých triček – 
  návštěvníci, kteří přijdou v tričku 

ze Zoo Praha mají vstup do zoo 
zdarma!

 28. 7. vláčkem napříč Afrikou – 
 3. 8. komentované jízdy vláčkem nejen 

za africkými zvířaty v horní části 
zoo

 29. 7. Lví den – lev max slaví  
6. narozeniny. návštěvníci se  
vstupenkou ze zápasu hc slavie 
mají vstup do zoo zdarma! 

pohádka – každou sobotu ve 13 hodin 
v divadélku archa.

Hudební procházky – 
minikoncerty vážné hudby 
 každou neděli ve 13 hodin  

u vzdělávacího centra.
program žáby bijí na poplach
 každou sobotu a neděli v 15 hodin 
 u vzdělávacího centra.

vstupné: Společné vstupné = Fata Morgana + venkovní expozice: 120 kč dospělí, 60 kč děti 6 – 15 let, studenti, 
isic a tEachEr karta, důchodci, 1 kč senior – pas DP, zdarma děti do 6 let, ZtP, ZtP průvodce, pedagogický 
dozor, 300 kč rodinné vstupné (2 dospělí + děti 6 – 15 let)
Upozornění: klima ve skleníku není vhodné pro velmi malé děti a osoby s kardiovaskulárními chorobami!
venkovní expozice: 50 kč dospělí, 25 kč děti 6 – 15 let, studenti, isic a tEachEr karta, důchodci, 1 kč senior – 
pas DP, zdarma děti do 6 let, ZtP, ZtP průvodce, pedagogický dozor, 125 kč rodinné vstupné (2 dospělí + děti 
6 – 15 let), 20 kč psi

Nenechte si ujít v červenci:
 do 13. 7. Lilie, denivky a kaly 
 do 10. 7. pastva 
  v chráněných územích Bz
 4. – 13. 7. Klatovské karafiáty
 6. 7. v 17 h Hudební procházky –
  koncert
 10. 7. v 16 h Seznamte se s BZ: 
  trvalky

 13. 7. v 17 h Hudební procházky – 
  koncert
 15. 7. – 15. 8. Kresby a akvarely Lídy Businské
 20. 7. v 17 h Hudební procházky – 
  koncert
 27. 7.  v 17 h Hudební procházky – 
  koncert
Podrobnosti o akcích na www.botanicka.cz

CHRÁNěNÁ dÍLNA tROjSKÝ vRšeK
FOKuS pRAHA O. S.                

vás zve do domečku 
na Kozí stezce na

tvůrčí odpoledne v troji
Setkání je v sobotu 28. 6.  2008
od 14:00 do 18:00 hodin.

Můžete se u nás naučit vyrábět 
dekorační předměty ze skla 
vitrážovou technikou tiffany.

vstupné včetně materiálu je 50,- Kč.

svou účast, prosím, předem potvrďte 
na telefonu: 284 689 965, 777 080 392
či e-mailu: troja@fokus-praha.cz

Projekt je realizován 
za finanční podpory mč Praha-troja

Komentovaná setkání se zvířaty
každý den, vždy za hezkého počasí, se na 17 místech v areálu 
zoo můžete dozvědět při komentovaných setkáních zajímavosti 
ze života našich zvířat.
program „Brusel v zoo praha“
LetNÍ pONděLKY v zOO 
7. 7.,  28. 7., 11. 8., 25. 8. od 18 hodin. 
komentované prohlídky soch a staveb v bruselském stylu 
v pražské zoologické zahradě. Procházka parkem nabízí nejen 
seznámení s díly autorů jako je Vincenc Vingler nebo miloslav 
chlupáč, ale i s jejich živou inspirací. areálem provází výtvarník 
Zoo Praha Pavel karous. dobrovolné vstupné
dětSKÝ BRuSeLSKÝ SeN v zOO 
Tvůrčí dílny 9. 8. a 7. 9. od 10.00 s lektorkou Galerie 
hl. m. Prahy, lucií haškovcovou, dobrovolné vstupné
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milí čtenáři, oba dnešní výlety nabízí naprosto speciální zážitky v nádherné přírodě s pozoru-
hodnou řádkou pamětihodností a nepřeberným množstvím turistických příležitostí pro pěší, 
cyklisty, plavce, letce, jezdce i rybáře. Oba tipy „spojují“ unikátní úzkorozchodné železnice-
jedna na jihu čech, druhá u našich severních sousedů. tou začneme. Ze Žitavy (Zittau) a zpět 
vyjíždí denně, cca v dvouhodinových intervalech parní lokomotivou tažený expres do Ojvína 
(Oybin). Úzkorozchodné nádraží najdete vlevo před vlastní nádrážní budovou (stejně je tomu 
i u jihočeské úzkokolejky v následujícím tipu). Oybin leží na významné obchodní středověké 
cestě spojující Balt přes Prahu se středozemním mořem. roku 1364 zde nechal král karel iV. vy-
budovat císařské sídlo a zároveň klášter. Z avignonu s ním přijela skupina mnichů-Benediktinů. 
monumentální zbytky dvacetiletého úsilí kameníků Parléřovské huti z Prahy (klášterní kostel 
byl vysvěcen pražským arcibiskupem r. 1384) můžete obdivovat ještě dnes. V romantismu si 
místní rozvaliny oblíbili malíři. jejich tajuplnou atmosféru vám přiblíží plátna bohatě zastou-
pená ve sbírkách drážďanského albertina (Brühlsche terrasse) mezi jinými např. c. D. friedrich. 
Otevřeno, po rekonstrukci, příští rok. je potěšitelné, že i na uvedené trati můžete cestovat 
s jízdenkou sOnE+DB, zmíněnou podrobněji v předchozím čísle.
ale vraťme se k tuzemské úzkokolejce. Projížďka českou kanadou z jindřichova hradce 
do nové Bystřice je sama o sobě romantická. mírně zvlněná krajina polí, lesů, luk a rybníků 
s landštejnem a slavonicemi v dosahu inspirovala nejednoho umělce. na dohled z vláčku je 
například klášter – významná památka regionu. Dochovaný kostel nejsv. trojice je dílem ar-
chitekta Domenica Orsiho. Zajímavá dřevořezba „strom života“– sezonní zápujčka ze zmíně-
ného objektu – je vystavena v nG ve Šternberském paláci na hradčanském náměstí v Praze.  
Hezké prázdniny


