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Posedět se zastupiteli přijďte
každou StřEdu (StR. 2)

Nabídka akcí evropského formátu 
je připravena 

od StRaNy 3

O novém trojském mostě  
StRaNa 5

Blíží se volby do senátu (str. 2), 
ale i vernisáž v galerii U lávky
StRaNa 6

Cvičte, cvičte, cvičte 
aneb nabídka TJ Sokol
StRaNa 7

Inzerujte s námi 
aneb ceník najdete
Na StRaNě 8

Malý výlet za hranice hl. m.
StRaNa 8

CO POvažUJI za důLežITé

Trojská krajina – Trojské pamáTky

národním tématem letošních Dnů ev-
ropského dědictví jsou Památky v kraji-
ně a krajina jako památka. V našem hlav-
ním městě pravděpodobně není jiná 
lokalita, kde by toto téma bylo tak 
aktuální jako právě v troji. architek-
tonické dominanty, citlivě umístěné 
v blízkosti řeky, na trojských svazích a 
návrších umocňují působení krajiny a 
vnímání bohaté terénní členitosti troj-
ské kotliny. kvalitní architektura spolu 
s jedinečně dochovanými fragmenty 
historické krajiny jsou největší hodno-
tou troje! Díky laskavému pochopení 
představitelů Ghmp, Botanické za-
hrady, investorů a soukromých osob 
budou v týdnu od 13. do 21. září pro-
bíhat aktivity, které představí hlavní 
objekty trojského kulturního dědictví. 
Vedle trvale přístupných míst, budou 
mít všichni zájemci příležitost navští-
vit běžně nedostupné objekty nebo 
jejich části. 

připravili jsme tři vycházky, při kterých 
navštívíme dlouho chátrající statek  
č. p. 7, s unikátní šindelovou střechou 
na jeho renesanční části. přes osadu 
rybáře vstoupíme do zahrady trojské-
ho zámku, kde bude připravena pro-
hlídka zámku mimo běžný návštěvní 
okruh. Další zastávkou bude trojský 
mlýn, objekt který kdysi tvořil důle-
žitou součást hospodářského zázemí 
trojského statku. Velkoryse rekon-
struovaný objekt je v současné době 
upraven pro bydlení a je příkladem 
nového využití historické památky.  

jubilejní 10. ročník Trojského vinobra-
ní opět využije jedinečnou atmosféru 
severního nádvoří trojského zámku a 
stane se slavnostním vyvrcholením ví-
kendu věnovaného odkazu minulých 
dob, tradicím i současnému využívání 
trojské krajiny a jejích památek!

Tomáš drdácký, drdacky@mctroja.cz
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zaSTUPITeLSTvO INFORMUJe

ÚŘad MČ INFORMUJe

Bod č. 2 – Zvýšení kapacity Mateřské školy  
Nad kazankou

Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou 
zprávu ke změně kapacity mateřské školy nad kazankou a 
schvaluje zvýšení kapacity mateřské školy nad kazankou, 
nad kazankou 30/230, praha 7- troja, ze současných 50 
dětí na 60 dětí.          – usnesení č. 107  schváleno 4  hlasy

Bod č. 3 – Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 
v kap. 04 – školství  

Zastupitelstvo projednalo dvě rozpočtové úpravy, týkající 
se pokrytí nákladů na rozšíření mateřské školy a zapojení 
ponechané účelové dotace z rozpočtu hl. m. prahy z roku 
2007 do rozpočtu mč na rok 2008 a  s c h v a l u j e  zvý-
šení rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2008 v § 3111 
předškolní zařízení, položka 6121 budovy, stavby o 700 tis. 
kč za současného snížení § 3699, položka 6130 pozemky  
o stejnou částku na financování „stavebních úprav v ma-
teřské škole nad kazankou“ a dále  s c h v a l u j e  navý-
šení objemu rozpočtu příjmů mč praha-troja na rok 2008 
v položce 8115 o ponechanou investiční účelovou dotaci 
z roku 2007 na revitalizaci rekreačních zón ve výši 678 900 
kč a navýšení objemu rozpočtu kapitálových výdajů mč 
praha-troja v § 3699, pol. 6130 o 600 tis. kč a § 3699 pol. 
6121 o 78 900 kč.       – usnesení č. 108  schváleno 4 hlasy

Bod č. 4 – Stanovisko k výběru firmy na akci Stavební 
úpravy v prostorách Mateřské školy Nad kazankou

Zmč  r o z h o d u j e  o výběru nejvhodnější nabídky na 
zhotovitele díla „stavební úpravy v prostorách mateřské 
školy nad kazankou 30/230, praha 7 – troja“ podanou 
firmou DaŇo – stavební práce, rekonstrukce, rudeč 48, 
kostelec nad Labem, ič: 63852942, jejíž nabídka byla vy-
hodnocena jako nejvýhodnější dle kritérií cena díla, ter-

Ze Zápisu Z 21. Zasedání ZasTupiTelsTva mČ praha-Troja 

konaného dne 24. 7. 2008

mín realizace a zkušenosti zadavatele z předcházejících 
staveb. nabídková cena díla včetně Dph je 2 252 719,- kč. 
ke spolupráci při zařízení nových prostor budou osloveni 
místní podnikatelé a nadace Quido schwanka.

– usnesení č. 109  schváleno 5 hlasy

Bod č. 5 – Informace

prodejna potravin kovárna – pan starosta seznámil zastu-
pitele s nabídkou firmy Žabka na pronájem prodejny. Dále 
bude provedeno monitorování sortimentu a cen ve stávají-
cích prodejnách a jednáno se stávajícím nájemcem.
trojské vinobraní – 10. ročník – 14. 9. 2008, program tra-
diční, nabídka Galerie hl. m. prahy na ukázky drezury koní, 
nově hra pro děti v zahradě, osloveno 20 vinařů. 13. 9 – 
21. 9. 2008 Dny evropského dědictví, letošní téma památky  
v krajině a krajina jako památka kdy budou pro veřejnost 
otevřeny trojský zámek, kaple sv. kláry a kaple sv. Václava. 
probíhají jednání o možnosti zpřístupnit i další památkové 
objekty v troji.
Generel pěší dopravy – městská část zpracuje podněty 
k tomuto generelu – hlavní bariéry ve městě, koncept zpří-
stupnění řeky a nábřeží, obnovení původních cest a pěších 
propojení, nové trasy, nutná kategorizace pěších tras a 
odpovídající nároky na vybavení – mobiliář, osvětlení, WC 
apod., upozornění na nutné výkupy pozemků, věcná bře-
mena.
Diskuze k cyklistické dopravě v ulici k Bohnicím, projedná-
vá se možný cykloprovoz na stezce podél vinice k ulici na 
pazderce.
Úplný text zápisu z jednání Zastupitelstva městské části 
praha-troja a přijatá usnesení jsou zveřejněna na  webo-
vých stránkách městské části www.mctroja.cz.

Ing. arch. Tomáš drdácký, starosta

Café u lávky 
V rámci zajištění internetového připo-
jení zdarma pro občany troje jsme re-
alizovali Wi-Fi připojení v klubu troja. 
součástí klubu troja je „Café u Lávky“. 
Zájemce může využít Wi-Fi připojení 
na svém počítači – notebooku nebo 
může použít internetový stolní po-
čítač. k dispozici je počítač s rychlým 
připojením k internetu 2 mbps s 19“ 
LCD monitorem a tiskárnou. Zájemce 
může surfovat v síti internet v plném 
rozsahu po dobu otevření kavárny. 
Vytištění jednoduchého dokumentu 
zatím není zpoplatněno. pokud by 
docházelo k tisku obsáhlých souborů 
nebo obrázků, byli bychom nuceni 
tuto službu zpoplatnit.
klub troja si lze také rezervovat pro 
různá setkání nebo schůzky. Získat 
podrobnější informace nebo vyřídit 
rezervaci je možné na Úřadě měst-
ské části tel: 284691121 nebo e-mail: 
info@mctroja.cz.

kluB Troja program setkání zastupitelů 
KaždOU STŘedU Od 18.00 HOdIN v srdci osady Rybáře

10. 9.  
Tomáš drdácký zve na setkání 
k tématu Památky v Troji 
(dny evropského dědictví)

17. 9. 
václav valtr zve na setkání o krajinných 
a přírodních hodnotách v Troji

24. 9. 
Monika Maurerová zve na setkání 
k tématu „život dětí v Troji“

parlamentu čr se uskuteční 17. a 18. října 2008 (pátek 14-22, sobota 8-14 hod.). 
Volby budou probíhat jako obvykle v budově Úřadu mč praha-troja, 
trojská 230/96, 171 00 praha 7, troja (volební obvod 27, volební okrsek 560). 
Volit bude možno i na voličský průkaz. podrobnější informace naleznete na 
www.mctroja.cz a v příštím čísle časopisu troja.

volBy do senáTu
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žIvOT v TROJI

V neděli 17. srpna vyvrcholil v trojském zámku tříden-
ní Festival divadla a původních řemesel „archa 2008“,  

součást projektu Šternberské slavnosti. po prvních dnech, 
které byly provázeny nepřízní počasí, se v neděli konečně 

ŠTernBerské slavnosTi

mohlo odehrát multižánrové představení na určeném mís-
tě v zahradě. V průběhu prvních dnů festivalu byl 
v zahradě trojského zámku přímo na místě 
před diváky sestaven model lodi, ze které-
ho se stala scéna pro představení s názvem 
dáREk PRo hRaBěNku. představení re-
alizovali herci z divadla husa na provázku, 

Divadla v 7 a půl, divadla Lam-
pión, divadla Letí a z dalších 

divadel, v sobotu 16. srpna se 
však představení vzhledem 

k vydatnému dešti muse-
lo přesunout do sklepení 
zámku. Divadelní pouť 

po zahradě zámku v troji se pokusila v duchu pů-
vodních tradic oživit jednotlivé historické objekty 
dosud přítomné v areálu zahrady a alespoň hypo-
teticky nahradit ty zaniklé. 

bok

MěSTSKá ČáST           PRaHa-TROJa 

ve SPOLUPRáCI S GaLeRIÍ HL. M. PRaHy a PaNeM JaROMÍReM UNGReM

si Vás DoVoLují poZVat

Na TRadIČNÍ SLavNOST dOBRéHO vÍNa a BURČáKU

tRoJSkÉ

VINo
BRaNÍ10. ročník

v  NeděLI 14. záŘÍ 2008
v areálu trojského zámku

Od 10.30 dO 20.00 HOdIN 

10.30 zahájení dne 11.00 –11.30 Divadlo červený kohout
12.00–12.30 taneční skupina iris 13.00 –13.30 Dačičtí, 

historický šerm 14.00 – 14.45 sLoVáCký krůŽek a 
cimbálovka 15.00 – 16.00 apollon kvartet – program:  

F. X. richter G. puccini, L. van Beethoven 
13.30 – 19.00 sLoVáCký krůŽek a cimbálovka 

20.00 ukončení slavnosti

po celý den: pro děti program v zahradním bludišti 
malování pod vedením lektorky Ghmp Lucie haškovcové 

produkty vybraných vinařů
občerstvení troja Catering n Café trojský zámek n muzeum 

vína a vinotéka trojský zámek n stan MČ Praha-Troja

jeDnotné Vstupné 50,– kč pLatí i ke Vstupu 
na VinoBraní na ViniCi sV. kLáry

aktuální informace na www.mctroja.cz

Dne 13. září pořádá mč praha-troja 
v rámci akce dny evropského dědic-
tví 2008 komentované prohlídky vy-
braných trojských památek.

prohlídky budou organizovány for-
mou procházek s výkladem starosty 
tomáše Drdáckého. 

Začátek v 9.00, 12.00 a 15.00 ho-
din vždy u vstupní brány do statku 
čp. 7 z ulice pod havránkou. společ-
ně navštívíme nepřístupný panský 
statek, osadu Rybáře, Trojský zámek 
(výklad irena tyslová–Ghmp), troj-
ský mlýn. Délka každé procházky 
cca 2,5 hodiny.

samostatně budou zpřístupněny 
13.–14. září kaple sv. Kláry (9.00– 

dny evropského dědiCTví

22.00) a kaple sv. václava v podhoří 
(10.00–16.00)

13. 9. zpřístupní Ghmp východní 
vížku v zámku Troja, všem návštěv-
níkům, během celé otvírací doby 
(10–19). V zahradě bude v případě 
pěkného počasí od 13 do 19 hodin 
výtvarná dílna pro děti.

Na neděli 21. září připravila 
Ghmp v každou celou hodinu pro-
hlídky zámku s výkladem.

Zveme všechny zájemce!

TROJSKý KaLeNdáŘ
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Součástí rozsáhlých zařízení stave-
nišť pro výstavbu Městského okruhu 
je nová betonárka, která vyrostla na 
ploše bývalého ragbyového areá-
lu proti Jabloňce. Leží těsně u hra-
nic správního obvodu městské části 
Troja a stala se novou dominantou 
hlavního příjezdu do Troje. Místo, 
kde leží, rovinatá pobřežní niva pod 
dlážděnkou mělo v uplynulých šede-
sáti letech proměnlivý charakter. Byla 
původně součástí úrodného a země-
dělsky využívaného Holešovického 
ostrova odděleného od ostatního 
území Troje nejdříve průtočným, po-
tom slepým ramenem vltavy, které 
omývalo úpatí návrší dlážděnky. Ra-
meno bylo ve čtyřicátých letech 20. 
století zasypáno, a i plocha ostrova 
se začala měnit. Její úroveň byla ná-
sypy za hrázemi vltavy uměle zvý-
šena, původní úroveň se zachovala 
právě jen na ploše ragbyového hřiště 
a u zástavby Na Rybárně. Plocha pod 
Jabloňkou sloužila jako skládka škvá-
ry z holešovické uhelné elektrárny, 

nová výroBna BeTonovýCh směsí v sousedsTví Troje

jejíž čtyři cihelné komíny zasypávaly 
v první polovině 20. století Holešo-
vice i východní část Troje popílkem. 
O využití zdejšího území panovaly 
postupem doby nejrůznější předsta-
vy. v regulačním plánu Prahy zde 
bylo plánováno pražské výstaviště, 
v době německé okupace zde bylo 
na plánech situováno velké severní 
nádraží, připojené k Holešovicím no-
vým širokým mostem v obdobné po-
loze, kterou využívá i budoucí nový 
trojský most. Od padesátých let bylo 
území přislíbeno jako rezerva praž-
ským vysokým školám a to umož-
nilo další provizorní využití. Podél 
Povltavské ulice byla v šedesátých 
letech postavena zkušební jednoko-
lejná tramvajová trať, navazující na 
tramvajovou smyčku u Pelc Tyrolky. 
Škváru z elektrárny vystřídaly hro-
mady soli pro zimní posyp pražských 

ulic a ohrady zařízení stavenišť při 
výstavbě nového mostu Barikádníků. 
Příjezd do idylické Troje tak byl stá-
le udržován v takovém stavu, aby co 
nejvíce kontrastoval s krajinou troj-
ských strání a zahrad. To trvá až do 
dnešních dnů, kdy postupně plochy 
skládek odpadů a přebytečných ze-
min dopravního podniku vystřídala 
zařízení stavenišť pro výstavbu met-
ra – zde byly realizovány železobeto-
nové tubusy obou tunelů metra a vy-
sunuty k levému břehu pod hladinou 
vltavy. Rovinu říční nivy pak ozvlášt-
nil vyvýšený nasypaný přejezd nad 

trasou metra u ezÚ a již bylo znovu 
území zabráno pro zařízení stave-
nišť městského okruhu. Jeho nejvý-
raznější dominantou je právě nová 
výrobna betonových směsí TBG Me-
trostav, v dnešních dnech uváděná 
do zkušebního provozu. zůstane zde 
po dobu výstavby městského okruhu 
(MO), což může znamenat tři roky 
do roku 2011, ale právě tak to může 
být delší období, neboť výstavba MO 
bude pak dále pokračovat na východ 
buď dvoupatrovou vozovkou a nebo 
tunelem pod Bulovkou a rozběhnutá 
betonárka v blízkosti staveniště se 
bude velmi hodit.

výrobní kapacita betonárky je 130 
m3 betonových směsí za hodinu a má 
pracovat v nepřetržitém provozu. 
Její zásobování štěrkopísky bude za-
jištěno vybudováním přístaviště pro 
vykládku tlačných člunů v říčním kilo-
metru 46,3–46,7 na levém vltavském 
břehu. Materiál, přivážený čluny 
o nosnosti 800–1000 tun, bude jeřá-
bem překládán do výsypky, napojené 

www.tunelblanka.cz

křižovatka
troja

trojský 
most

křižovatka
Pelc-tyrolka

Největší podzemní stavbou budovanou v současné době 
v České republice je bezpochyby tunelový komplex Blan-
ka v Praze. Tento rozsáhlý projekt je realizován v rámci 
výstavby severozápadní části Městského okruhu, jejíž cel-
ková délka činí 6382 m a doplní již provozovanou 17 km 
dlouhou část okruhu se zlíchovským tunelem, tunelem Mrá-
zovka a Strahovským tunelem. Po zprovoznění, které je 
předpokládáno v roce 2011, tak vznikne nejdelší tunelový 
komplex v České republice a nejdelší městský tunel ve střed-
ní evropě. Současně vznikne i nejdelší souvislý ražený tunel 
na našem území dlouhý až 2,23 km.

informační leták stk Blanka

Plocha pod Jabloňkou sloužila jako skládka škváry  
z holešovické uhelné elektrárny.

Škváru z elektrárny vystřídaly hromady soli pro zimní 
posyp pražských ulic.

Někdejší rugbyové hřiště pod Jabloňkou

PROMěNy TROJe
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podzemním kolektorem s pásovým 
dopravníkem přímo do betonár-
ky. Tím se maximálně sníží hlučnost 
a prašnost provozu a minimálně se 
naruší průběžný rekreační provoz na 
nábřeží. Přístaviště s délkou přistá-
vací hrany 271 metrů, u kterého mo-
hou kotvit tři čluny současně, bude 
obkrouženo přeložkou – objížďkou – 
pobřežní cyklistické stezky o šířce 
3,75 metru. zpevněná plocha přísta-
vu o rozloze cca 360 m2 bude oplo-
cena. alespoň zčásti tak bude využita 
vodní doprava, jejíž využití pro odvo-
zy milionů kubických metrů z tunelu 
vyrubané horniny se podařilo „eko-
logickým“ aktivistům z občanských 
sdružení obstrukcemi při povolování 
staveb zařízení staveniště úspěšně 
zablokovat. dovoluji si toto říci i přes 
to, že jsem již byl dokonce i přímo 

vyzván, abych o této věci mlčel. Mys-
lím si ale, že se má o takových věcech 
svobodně mluvit a že se má každý 
přihlásit i k podobným, i když zřejmě 
nechtěným důsledkům svých aktivit. 
To, že v projektu zařízení stavenišť 
pro MO již jeden přístav pro odvoz 
rubaniny byl a že právě díky zpoždě-
ným stavebním povolením nemohl 
být realizován a byl mezitím zaveden 
odvoz nákladními auty, který probíhá 
až do dnes, je prostě fakt, ke kterému 
by se měli jeho původci hlásit. Ironií 
je potom to, že nejvíce postižena prů-
jezdem je právě ulice v Holešovičkách 
v Praze 8, kde nejhlasitější občanské 
sdružení sídlí a působí. Nyní jsme byli 

na posledním zastupitelstvu vítězo-
slavně informováni, že se tomuto 
sdružení podařilo soudně snad zrušit 
platnost některého z početných úřed-
ních povolení na probíhající výstavbu. 
Jen aby důsledkem podobných snah 
o sypání písku do soukolí nebylo opět 
to, že místo loděmi se bude i štěrkopí-
sek do betonárky vozit ulicí v Holešo-
vičkách kamiony a nákladními tahači 
a stavba a její dopady na okolí se pro-
dlouží. Také se potom budou původ-
ci bránit tomu, aby se o tom veřejně 
mluvilo? Nebude to politicky korektní, 
vždyť přece „ochránci čehokoliv“ jsou 
o tolik lepší, než my ostatní, obyčejní 
lidé, kteří nic vznešeného a ušlechtilé-
ho nechrání a dokonce i chtějí občas 
jet autem a svou banálně normální 
existencí zanechávají jenom uhlíko-
vou stopu v historii planety. 
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Součástí výstavby betonárky bude 
také protihluková stěna na sever-
ní straně ulice Povltavské, která má 
ochránit zástavbu Na Rybárně. Bude 
dlouhá 170 metrů a vysoká 3 metry. 
Je navržena z průhledného polykar-
bonátu a dle hlukové studie ochrání 
zástavbu hlavně před hlukem z do-
pravního ruchu na Povltavské. To 
vedlo také k jejímu umístění na sever-
ní straně ulice. Pokud by byla blíže ke 
zdroji hluku – betonárce – docházelo 
by k odrazu dopravního hluku smě-
rem k zástavbě a spíše ke zhoršení 
hlukových poměrů u obytných domů. 
Je to tak vypočítáno a závěry stavební 
fyziky jsou tedy jiné, než by se zdálo 
pouze při použití selského rozumu. 

vyrobený beton bude po vnitroare-
álové komunikaci odvážen do tunelu, 
kde bude zpracováván. Bude také po-
užit při stavbě mostovky a pilířů no-
vého Trojského mostu, jehož nosná 
konstrukce je ale ocelová. Konstrukce 
vždy poloviny mostu o rozměrech 206 
m (délka) x 21,8 (výška) a 11 m (šířka) 
bude smontována na trojském břehu 
z dílů o rozměrech až 30 metrů a pak 
včetně pomocných konstrukcí vysou-
vána nad vltavu. Tato unikátní opera-
ce by měla dle harmonogramu probí-
hat od 2. 3. 2009, tedy od příštího jara 
do 31. 3. 2010. Pak bude betonována 
mostovka, vybudována nová tramva-
jová trať a most by měl být dokončen 
29. 7. 2011. Tomu bude předcházet, 
dle dnešních plánů, snad jediná vý-
luka tramvaje při převádění provozu 
elektrické dráhy na nový most a to až 
od 1. 4. 2011 do 17. 5. 2011.

Ing. arch. václav valtr

Plochy skládek odpadů a přebytečných zemin 
Dopravního podniku vystřídala zařízení stavenišť.

Nejvýznamnější dominantou je nová výrobna 
betonových směsí TBG Metrostav.
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Všichni trojané znají onen úžas-
ný dům v ulici Pod havránkou. 
Jeho zahrada se proměnila ve vý-
stavní prostor pro sochy a plas-
tiky. tam žije a tvoří Stanislava 
kavanová.

akademická sochařka 
sTanislava kavanová

troporcelánem (to je materiál, z kterého 
se vyrábí izolátory pro vysoké napětí). 
musím převážet sochy v suchém stavu 
do pece elektroporcelánky v Lounech. 
Vysoké napětí – ovšem nervové – proží-
vám vždy značné, neboť je to dlouhodo-
bá a vymazlená práce a v tomto stavu 
velmi křehká. každý materiál potřebuje 
svébytné pracovní postupy, takže jsem 
neustálý učeň.“

Co pro tebe znamená bydlení v Troji?
„možná osud. už jako čtyřleté dítě, kdy 
jsem se ztratila rodičům a šla sama do 
světa, mě našel policejní pes u trojského 
přívozu, kde jsem si spokojeně hrála na 
plážičce. Z domova to byla docela štreka; 
bydleli jsme v Bubenči. pak samozřejmě 
nedělní návštěvy Zoo přes zarostlou za-
hradu u zámku. potom kočovná společ-
nost (tak jsme si říkali v počátku našeho 
manželského žití). po zbourání rodinné-
ho domku ve starých holešovicích (dnes 
je tam stanice holešovická) následoval 
panelák. pravda je, že se mi pak do tro-
je nechtělo. Věděla jsem, že budeme 
muset veškerou energii čas a peníze in-
vestovat do rekonstrukce domu. a když 

OSOBNOSTI TROJe
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Už jako čtyřleté dítě, kdy jsem se ztratila rodičům a šla sama do světa, mě našel 
policejní pes u trojského přívozu, kde jsem si spokojeně hrála na plážičce.
žena sochařka – to není úplně obvyklé. 
Proč sis zvolila za profesi právě sochařství?
„na první pohled to vypadá jako složité rozhodováné, ale ur-
čité schopnosti jsou pevně zakódované jen je objevit. člověk 
na začátku cesty se hledá a zkouší spoustu věcí. paradoxem je, 
že právě v mladém věku jsem měla změněnou pracovní schop-
nost a proto byl pro mě výběr povolání minimální. na přání 
rodičů jsem v šestnácti letech na státním ústavu těsnopisném 
složila státnice z psaní strojem a těsnopisu. jenže ouha, důle-
žitá složka profese – osobní zaujetí – se nedostavila. tančila 
jsem v souboru L. Vycpálka, navštěvovala jsem také lidovou 
taneční univerzitu, kde se též vyučovala výtvarná výchova pro 
jevištní práci – to mě bavilo. proto jsem se přihlásila na Výtvar-
nou školu V. hollara. tam jsem si poprvé sáhla na modelovací 
hlínu a bylo mě jasné co chci dělat. (tanec a socha mají mnoho 
společného.) před dokončením školy jsem udělala zkoušky na 
umprum k prof. j. kavanovi, obor užitá plastika – tzn. so-
cha do určeného architektonického prostoru. již ve druhém 
ročníku jsme měli klausurní zadání modelovaná architektura. 
i proto mě udivuje, že ani dnes nejsou mnozí schopni přijmout 
tvarovanou architekturu na Letné. profesorovi kavanovi říkali 
studenti „náš starej“ což mě přišlo líto. tak jsem z něho učini-
la dědečka. Vlastně jsem na všech frontách zlikvidovala přes 
odpor zdravotníků změněnou pracovní schopnost a věnovala 
se nejtěžším fyzickým disciplínám. po skončení VŠ umprum 
jsem se stala svobodným umělcem. to je krásná práce, ale ne-
lehké živobytí. každou zakázku jsme museli obhajovat před 
profesionální komisí, která také měla zaručovat profesionální 
výkon. V podstatě by to nebyl špatný systém, kdyby nebyl tak 
korupční a ideologicky zneužíván. převážně jsem se věnovala 
volné tvorbě. jelikož jsem měla malý tmavý atelier v karlíně, 
musela jsem se spokojit s menšími formáty a poměrně lev-
ným materiálem – pálenou hlínou ostřenou šamotem. Během 
krátké doby jsem si ji oblíbila natolik, že jsem pak realizovala 
i několik rozměrných zakázek do architektury. Zvolila jsem si 
techniku stavění z plátů, kdy se objem sochy vytváří zevnitř. 
socha se staví dutá s vnitřní konstrukcí ze stejného materiálu. 
Zní to velice jednoduše, ale při budování plastiky vzniká velký 
boj s vlastní představou a řemeslem, někdy následují i beze-
sné noci, než se překoná bezradná situace. při realizaci jed-
né plastiky (měřila 2,5 m) kdy jsem budovala vnitřní prostor 
ze štaflí, mě napadlo: jestli ztratím rovnováhu, štafle ujedou, 
spadnu po hlavě dovnitř asi jako do studny a vypálí mě spolu 
se sochou. V současnosti pracuji i s jinými materiály např. elek-

jsme s rekonstrukcí byli jakžtakž hotovi, se změnou politic-
kého systému jsme se náhle ocitli v atraktivní lokalitě. proto-
že město spolu s dopravou vytlačuje lidský rozměr, všimli si 
developeři i půvabu troje s dosud venkovským charakterem. 
Začali výstavbou převracet její svébytnou atmosféru naruby 
a stává se z ní pomalu tuctová čvrť bez občanské vybavenos-
ti. jako kdyby zeleň nebyla hodnota. nepřemýšlí se většinou 
o stavební lokalitě, návaznosti na stávající charakter místa, 
o měřítku už vůbec nemluvím.“

Jsi aktivní členkou občanského sdružení Troja Trojou. 
Proč jsi do něho vstoupila?
„před časem jsem se naivně domnívala, že máme občanskou 
společnost a že názory občanů budou někoho zajímat. neza-
jímají, musí se prosazovat. není to příjemná činnost, je poně-
kud konfliktní. protože ani situace ve společnosti není příjem-
ná ba je přímo stresující. kulturními hodnotami se zamíchalo 
jako s vejci a jde hlavně o peníze a zájmy skupin. nepochybuji 
o tom, že peníze jsou důležité, ale nechci se dožít doby, kdy 
se naše krajina změní v čistě účelový bezduchý prostor. Za to 
bychom snad měli být všichni odpovědní. Vždyť máme v troji 
další pokolení. ale abych si jen nestěžovala. jako svéprávný 
občan jsem se cítila při řešení křižovatky na kovárně. tam 
vznikla tvůrčí atmosféra všech zúčastněných, kterým záleží na 
prostředí, ve kterém žijí. tak bych si představovala spolupráci 
architektů s občany. předem, než se začne zpracovávat pro-
jekt, znát názory obyvatel. tak by i sousedé zatížení stavební 
činností přijímali tento neblahý čas, plný hluku, prachu atp. 
možná s větším porozuměním. o tom zatížení a zhoršení byd-
lení, mnohdy i poškozování stávajících domů, nemá investor 
ani potuchy, neboť na stavbě nežije.“

Blíží se tvá samostatná výstava v Troji v galerii U lávky. 
Jak se na ni těšíš?
„každá samostatná výstava pro sochaře je řehole. Že s vystavo-
váním budu končit, jsem si řekla loni v galerii Špejchar v Chomu-
tově, kam mě zlákal nádherný barokní prostor. když do takové-
ho prostoru umístím sochy a fungují, je to radost, ovšem skoro 
jen pro vystavujícího, neboť na výstavy chodí jen velmi málo 
lidí. trojská galerie je komorní a zde nehodlám uplatňovat žád-
né ambice, jen představit sousedům, čím se zabývám. a hlavně 
nebudu potřebovat náklaďák na převoz a tým silných mužů na 
manipulaci s těžkými plastikami. Zvládneme to s rodinou.“

Ptal se bok, foto rodinný archiv

107 srpen 2008
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žIvOT v TROJI

TROJSKý KaLeNdáŘ

Tj sokol Troja         informuje
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počátek 12. roku existence trojského 
gymnázia svatopluka čecha provází 
významná změna. přichází v situaci 
dobré stability školy, která za poslední 
období získala slušné renomé.
prioritní snahou vedení školy a jejich 
pedagogů je neustálé zkvalitňovaní 
vzdělávacího procesu. jelikož nechci, 
aby došlo ke stagnaci, rozhodl jsem se 
k nestandardnímu kroku. s počátkem 
nového školního roku předávám post 
ředitele trojského gymnázia svato-
pluka čecha nové kolegyni v našem 
týmu. je jí paní mgr. Zuzana Venclí-
ková. jedná se o vysoce kvalitního pe-
dagoga s perfektními organizačními 
schopnostmi. jsem bytostně přesvěd-
čen, že tato změna přinese další pozi-
tiva pro trojské gymnázium. osobně 
zůstávám ve vedení, mou novou funk-
cí je post hlavního manažera trojské-
ho gymnázia. paní ředitelce přeji hod-
ně úspěchů a málo zlobivých žáků! 
Všem ostatním kolegyním a kolegům, 
studentům, žákům a žáčkům nejen na 
gymnáziu, nýbrž i v základní a mateř-
ské škole, přeji úspěšný rozjezd začí-
najícího školního roku 2008/09.

Mgr. Radim Jendřejas, „ex“ředitel trojského gymnázia 

nový Školní rok 
s novou řediTelkou

tj sokoL troja s mč praha troja pořádá v sobotu 11. října 2008 zájezd 
RaBŠTeJN Nad STŘeLOU, záMeK MaNěTÍN-CHýŠe 
Program: l zastávka v rabštejně (bývalé nejmenší městečko střední evropy) 
l návštěva zámku manětín od 10:00 hod. l odjezd do Chýše – zámek a pivovar  

l oběd a exkurze v pivovaru s ochutnávkou piva l od 16:00 
hod. návštěva zámku Chýše. Odjezd v 7:00 hod. ze stanice 
tramvají č.14, 17 a autobusu č. 112 „trojská“, parkoviště – 
pod Lisem u elektro-zkušebního ústavu. Návrat cca v 19 hod. 
do prahy. Cena zájezdu pro členy 100,- kč, pro hosty 200,- 
kč. Přihlášky od 20. 9. do 5. 10. ´08 přijímá Filipová ela, tel. 
(sokolovna): 233 542 908, 233 540 307, mobil: 736 283 882, 
byt – 233 556 187. Zájezd se uskuteční pouze při dostateč-
ném počtu osob. 
srdečně zve za tj sokol troja – sokolská všestrannost. 

Filipová – vedoucí zájezdu 

TROJSKé KURIOzITy
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Trojského zámku aneb „odpo-
činek dělnického prezidenta“

16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21 21 - 22

Pondělí
tělocvična  17.30 - 19:00             

oDBíjená ii
19:00 - 20:30                       
oDBíjená i

malý sál 18:00 - 19:00        
piLates

19:00 - 20:00       
aeroBik  

Úterý
tělocvična  17:00 - 18:30              

oDBíjená iii    20:00 - 21:30                           
míčoVé hry – muŽi

malý sál 18:00 - 19:00                   
ZDr. CVič.+ joGa

Středa
tělocvična   17:00 - 18:00   

maLá kopaná
 18:00 - 19:30                
oDBíjená ii

19:30 - 21:00                 
BasketBaL

malý sál  17:45 -18:45            
aeroBik-Žákyně

19:00 - 20:00           
aeroBik

Čtvrtek
tělocvična 16:00 - 17:00           

roDiče s Dětmi
17:00 - 18:00           

pŘeDŠkoL. Děti
18:00 - 19:00       

ŽaCtVo
20:30 - 21:30 muŽi 

sport. Gymnastika

malý sál 17:00 - 18:00         
stoL. tenis - ŽáCi

18:00 - 20:00                                   
stoLní tenis

Pátek
tělocvična   18:30 - 20:00        

míčoVé hry – muŽi  

malý sál

Rozvrh cvičebních hodin                     (1. 9. – 26. 10. 2008 a 30. 3. – 30. 6. 2009)

Vážení, dovolujeme se na vás obrátit  
s pozváním na výstavu
akvarely Bedřicha Poláka
v konfrontaci s fotodokumentací muzea
22. srpna – 23. listopadu 2008
V představeném souboru kreseb a  
srovnávacích fotografií je zachycena 
také vaše obec.

Phdr. Ivana Kubečková a aleš Hůlka
autoři výstavy

i

pražský slalomový kanál v troji ve dnech 
14. – 17. srpna 2008 hostil jednu z největ-
ších vodáckých akcí roku, úvodní závod 
světového poháru ve freestyle kayakingu. 
akci provázel přes nepřízeň počasí slušný 
zájem příznivců tohoto sportu. až v nedě-
li se počasí umoudřilo. Závodu se účastni-
ly téměř dvě stovky závodníků z dvaceti 
zemí. Freestyle kayaking, známý také 
jako rodeo na divoké vodě, je divácky 
atraktivní disciplína. k vidění jsou skoky  

2008 prague 
WhiTeWaTer rodeo

s loděmi, otočky ve vertikální i horizontál-
ní ose a jejich různé kombinace. Závodů se 
zúčastnili i čeští reprezentanti, kteří dosa-
hují v této disciplíně výborných výsledků. 
je dobře, že se v troji pořád něco děje. 

bok

›Trojské posvíCení‹
pražská botanická zahrada obnovila tra-
dici trojských posvícenských veselic popr-
vé v roce 2006. V neděli 17. srpna se obno-
vené posvícení v troji konalo již potřetí. 
kromě návštěvy stánků s jídlem si mohli 
návštěvníci odnést i originální malované 
hedvábí, sklo, koření či drátované šperky. 
posvícení pochopitelně provázely i peče-
né husy a kachny, koláče, pivo, víno, ale  
i dechovka a tanec. k vidění bylo divadel-
ní představení i sokolníci z ptačího domu 
v Dubé u české Lípy.                            bok

Těšíme se na Vaší účast!
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Zoo pro vás připravila

BoTaniCká Zahrada
pro vás připravila

TROJSKý KaLeNdáŘ

TIP Na výLeT

záŘÍ MěSÍC JaPONSKa

1/2 strany
185 mm šířka
130 mm výška

1/4 strany
90 mm šířka
130 mm výška

1/6 strany
185 mm šířka
44 mm výška

1/8 strany
90 mm šířka
62 mm výška

1/9 strany
58 mm šířka
85 mm výška

1/12 strany
58 mm šířka
62 mm výška

1/16 strany
90 mm šířka
29 mm výška

1/24 strany
58 mm šířka
29 mm výška

ROzMěRy INzeRCe

1. 9. den prvňáků
všichni prvňáci mají dnes vstup do zoo zdarma!

každou sobotu a neděli v 15 hodin
u vzdělávacího centra

program žáby bijí na poplach
kampaň evropské asociace zoologických zahrad a akvárií
na záchranu obojživelníků      více na www.zoopraha.cz

amphibian ark
2008 YEAR OF THE FROG

Otevírací doba: venkovní expozice a Vinice sv. kláry: 
denně 9-19 h. psi na venkovní expozice smí pouze  
s náhubkem a na vodítku. Vinotéka otevřena  
o víkendech + svátcích 10-19 h. 
skleník Fata morgana: út-ne 9-19 h. 
psům je vstup do skleníku zakázán!
více o akcích na http://www.botanicka.cz

aneb „ať hudba zní“. zámek, postavený v Nelahozevsi na sklonku rene-
sance v Českých zemích, dělí od Prahy asi 30 kilometrů. Sgrafitová výzdo-
ba fasády nad úbočím vltavy vás upoutá na první pohled.

ale vyplatí se i vstoupit přes kamenný most, kdysi zdvihací, k uměleckým 
sbírkám ukrytým v zámeckých zdech. O vaši pozornost se zde uchází nejen 
mistrovská plátna jedné z nejvýznamnějších uměleckých sbírek střední evro-
py nebo kolekce španělských portrétů konce 16. a začátku 17. století. Otevře-
no je celoročně, kromě pondělí, od 9:00 do 17:00 h. Poslední prohlídka začíná  
v 16 hodin. Na výběr jsou dva prohlídkové okruhy: 1. v délce do hodiny,  
2. v trvání 25 minut.
www.zamek-nelahozeves.cz, www.lobkowiczevents.cz
v Nelahozevsi se narodil světoznámý hudební skladatel antonín dvo-
řák (1841–1904). Připomíná to jeho zpřístupněný rodný dům-památník 
(Nelahozeves 12). Otevírací doba: od dubna do října, v sobotu a nedě-
li 10:00–12:00, 13:00–17:00 h (1. víkend v měsíci zavřeno). Od listopadu 
do března je otevřeno opět v sobotu a neděli: 9:00–12:00, 13:00–16:00 h 
(v tomto období 1. a 3. víkend v měsíci zavřeno). Od úterý do pátku lze 
památník antonína dvořáka navštívit celoročně po předchozí domluvě 
(tel./fax: 315 785 099, e-mail: a_dvorak_pamatnik@nm.cz). Jako každým 
rokem, tak i letos, se zde 8. 9. 2008, v den skladatelova narození, koná 
vzpomínková akce Dvořákova Nelahozeves (koncert, přednáška).

Před nedávnem, s pomocí prostředků z fondů evropské unie, rozšířil na-
bídku turistických služeb (se zaměřením na vodní turistiku) sportovní are-
ál Marina. K dispozici je kotviště pro třicítku plavidel, vyhlídkové plavby 
pro skupiny, půjčovna lodí i kol, restaurace, penzion, stání pro obytné pří-
věsy i místa pro stany. Plánovaná pravidelná lodní linka má spojit Mělník 
s pražskou zoo.

pojedete-li vlakem, výstupní stani-
ce je nelahozeves-zastávka. můžete 
vyzkoušet i stín Dvořákovy stezky 
vinoucí se podél řeky mezi kralupy 
nad Vltavou a nelahozevsí. Vlakové 
spojení ze stanice praha-holešovice 
zastávka: denně v hodinových inter-
valech (8:41 h a dále).
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Památník
antonína dvořáka

NeLaHOzeveS
zastávka

Kralupy n. vlt. 2 km

zámek 
 V
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100 m

* Více informací obdržíte na e-mailu: info@mctroja.cz. Uvedené ceny jsou konečné, MČ Praha-Troja není plátcem DPH. Ceny platí při dodání hotových podkladů. Platba předem.

2500,– kč 1300,– kč 950,– kč 600,– kč 550,– kč 400,– kč 300,– kč 200,– kč


