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měsíčník městské části Praha-troja ZÁŘÍ 2008

Republika slaví,  
přijďte si poslechnout
POZVÁNKA NA STRANĚ 2

Troja nejen architektonická 

DAlšÍ STRANy

Co považuji za důležiTé

ČÍSlo

108

Rozšířené vydání

16 Stran informací
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první 
rozšířené vydání časopisu troja. čtvrtlet-
ně bude vycházet v dvojnásobném počtu 
stran, což umožní detailnější informace 
k aktuálnímu dění v troji. zářiové číslo je 
věnováno společenským událostem, troj-
ským vinicím, památkám a v neposlední 
řadě aktivitám škol a sportovním příleži-
tostem v naší městské části.
Troja v září
o procházky v rámci Dnů evropského dě-
dictví byl poměrně velký zájem nejen trojá-
ků. Velice rád bych touto cestou ještě jed-
nou poděkoval všem, kteří nám umožnili 
navštívit trojské památky. Už nyní máme 
náměty na příští rok, co vylepšit a jaké dal-
ší objekty by mohly být navštíveny. jubilej-
ní 10. trojské vinobraní přilákalo dva a půl 
tisíce návštěvníků. jeho atmosféru připo-
míná fotoreportáž na straně 4 a 5. tradič-
ní akce, která probíhá v režii městské části 
a Galerie hlavního města Prahy, za spolu-
práce s Botanickou zahradou i mnoha sou-
kromníky si udržela vaši přízeň i tradiční 

charakter. svátek vína v troji byl jedineč-
ným zážitkem, všem, kteří k tomu přispěli 
velmi děkuji!
Vaše názory
spoluúčast obyvatel při správě obce je pro 
mne velice důležitá. každou středu máte 
příležitost v tématicky zaměřené diskuzi 
v klubu troja předat zastupitelům vaše 
konkrétní požadavky, názory i kritiku. sa-
mostatným, a do jisté míry premiérovým 
projektem je plánování podoby veřejné-
ho prostranství na kovárně. Vaše podněty 
z ankety i prvého setkání byly zapracovány 
do návrhu řešení, které je v těchto dnech 
ověřováno z hlediska požadavků pracov-
níků Dopravního inspektorátu Policie čr, 
odboru dopravy Prahy 7 i technických 
omezení dotčeného prostoru. na straně 
7 naleznete pozvánku k druhému pláno-
vacímu setkání, nad rozpracovanou archi-
tektonickou studií. naším úkolem bude 
nalézt shodu nejen v dopravním řešení, 
umístění zastávek autobusu, přechodů pro 
chodce. návrh zahrnuje vybavení prostoru 
městským mobiliářem, počítá s informační 
tabulí Úřadu městské části, obsahuje jiné 
umístění kontejnerů na tříděný odpad, 

vodní prvky, novou zeleň. není to defini-
tivní řešení, je otevřené vaší korekci a do-
plnění. Pro inspiraci, jak může spoluúčast 
veřejnosti proměnit veřejné prostranství, 
stojí zato navštívit například řezáčovo ná-
městí v Praze 7. 
V neposlední řadě je to právě časopis tro-
ja, který může být i platformou k publi-
kování vašich názorů na trojská témata. 
nově jsme zřídili emailovou adresu redak-
ce@mctroja.cz. Vaše příspěvky tak obdrží 
přímo redaktoři časopisu a budou je moci 
včas zapracovat do připravovaného vydá-
ní. jménem redakce vám přeji dobré čtení 
a všichni se těšíme na vaše ohlasy na nové 
číslo trojského časopisu!

Tomáš drdácký, redakce@mctroja.cz
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Bod č. 2 – Stanovisko k žádosti Odboru obchodních 

aktivit MHMP o úplatný převod pozemku parc.č. 105 

k.ú.Troja ve vlastnictví hl.m.Prahy.

zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou 

zprávu k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 105 k. ú. 

troja ve vlastnictví hl. m. Prahy a úplatný převod schvaluje 

a upozorňuje, že pozemek leží v ploše čistě obytné oB, index 

míry využití území a. 
usnesení č. 110 schváleno 7 hlasy

Bod č. 5 – Informace

mateřská škola – pan arch. Valtr seznámil zastupitele 
•	

s průběhem stavby, rozpočet stavby bude dodržen, pan 

Bejček doplnil dobré zkušenosti ředitelky mŠ s dodava-

telem. Dále pan starosta informoval o výměně osvětlení 

ve třídách tGsč a o požadavku na rozšíření školní družiny 

a úpravu povrchu školního hřiště. Paní maurerová infor-

movala o nespokojenosti části rodičů s dopravou dětí na 

školu v přírodě – nevhodný autobus.

Vila korea – požadavky korejského velvyslanectví se po-
•	

stupně řeší – posudek projektu na vytápění bude zadán 

firmě siemens, projekt na rekonstrukci apartmánu bude 

zpracován, byla předložena nabídka na rekonstrukci skle-

níku. zastupitelstvo navrhuje v letošním roce zadat projekt 

na rekonstrukci apartmánu a zrekonstruovat skleník.

Grant Greenways – mč získala grant 90 tis. kč na vybavení 
•	

cyklotrasy podél řeky od nadace Partnerství. za pomoci to-

hoto grantu bude dovybaven prostor přívozu a navržena 

úprava prostoru u trojského kanálu. nabídka pana ivana 

nacvalače na přemístění trojského koně s galerií do troje.

Veřejný prostor na kovárně – druhé plánovací setkání 
•	

bude 14. 10. 2008. obchod – původní nájemce dostal výpo-

věď, bude zveřejněn záměr na nový pronájem prodejny.

Farka – vodovod a kanalizace – byla zahájena spolupráce 
•	

se soukromým investorem tak, aby práce mohly být prove-

deny ještě v roce 2008.

nová ÚčoV – bylo zrušeno územní rozhodnutí na stavbu 
•	

nátokového labyrintu.

klub troja – byl upřesněn program pravidelných besed za-
•	

stupitelů na zvolené téma. termíny besed v měsíci říjnu 

budou opět zveřejněny v časopise troja.

trojské vinobraní – 14. 9. 2008, pan starosta požádal členy 
•	

zastupitelstva o účast ve stánku městské části.

midi bus 127 Podhoří-zámky – o prázdninách proběhlo 
•	

místní šetření a zkušební jízda midi busu. realizace je mož-

ná. Dopravní podnik hl. m. Prahy nemá ale vhodný auto-

bus, městská část bude jednat o jiném dopravci. 

Protipovodňový val, nový trojský most – pan arch. Valtr 
•	

a pan starosta informovali o jednáních na satřE – varian-

ta nového mostu, příjezdová komunikace k loděnici, pěší 

cesta z troje na most. Dokončení dalšího úseku směrem do 

Libně do r. 2015-6.
trojské studie – pan starosta informoval o souběžně pro-

•	
bíhajících akcích: jednání s radním richterem ohledně 

memoranda ke geoparku. jednání s radním Langmajerem 

ohledně studie na území Velké skály. zoo nechala zpra-

covat studii příjezdu k zoo. ročníkové práce studentů 

arch. kotase budou řešit dopravu v troji. 14. ročník archi-

tektonické studentské soutěže Xella – zadání se týká troji 

a zoo. spolupráce s katedrou urbanismu Fsv čVUt pro-

střednictvím ing. jetela.

Dům čp. 261 v Podhoří – pro rozhodnutí, jak naložit s ma-
•	

jetkem, doporučuje pan starosta prohlídku území v sobotu 

19. 9. 2008.
senátní volby – 17. a 18. 10. 2008, budou osloveni kandi-

•	
dáti do senátu a jejich odpovědi budou zveřejněny v ča-

sopise troja.

Pan starosta dal prostor k diskusi:

l není možné parkování u pošty – zatímní několikeré jed-

nání s Diplomatickým servisem nevedlo k úspěchu, bude 

třeba znovu jednat.

l Upozornění na to, že jedna nájemnice azylového domu 

využívá nadměrně pračku – bude prošetřeno 

l Dopravní režim v ulici Pod havránkou – možnost parková-

ní, pořádek v ulici a neprojednané zábory veřejného pro-

stranství.
l Cyklistická doprava v uličce k Bohnicím – cyklisté jezdí příliš 

rychle. Úvoz v Botanické zahradě není určen pro automo-

bily ani pro cyklisty, upozornit na toto městskou policii. 

l Upozornění na kritické bytové poměry občana troji – bude 

se hledat řešení, jak mu pomoci. 

Pan starosta ukončil zasedání v 19.30 hod.

Úplný text zápisu je na www.mctroja.cz

Ing. arch. T. Drdácký, starosta

Ze Zápisu Z 22. Zasedání Zastupitelstva MČ praha-troja 

konaného dne 9. 9. 2008

zaSTupiTelSTvo iNFoRMuje

KluB troja program setkání zastupitelů 
Každou STŘedu od 18.00 HodiN v srdci osady Rybáře

1. 10.  
otakara Stavovčíková zve na setkání 
k tématu „ Co schází seniorům v Troji“

8. 10. 
jaroslav Bejček zve na setkání 
o dopravě a dalších problémech ulice 
pod Havránkou

22. 10. 
jiří Kořenský zve na setkání k tématu 
„Bezpečnost v Troji“

29. 10. František Malý zve na setkání k tématu „Troja 
na dobových pohlednicích + historické, památné a zajímavé 
stavby v Troji“

říjen

Starosta MČ pRaHa-TRoja ToMáš dRdáCKý 
společně s GaleRii Hl. M. pRaHy 
Vás srDEčně zVoU na

 

u příležitosti státního svátku 
české republiky

27. října 2008 
v 17.00 hodin
Trojský zámek, 
Císařský sál 

program koncertu:

l maiEstas CaroLina  (písně k oslavě karla iV.),
l časové písně z období třicetileté války
l Lidové písně z čech a moravy

slavnostní Koncert
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ÚŘad MČ iNFoRMuje

Občané městské části Praha – Troja mohou přijít v uvedených 
dnech volit jako obvykle do budovy Úřadu MČ Praha-Troja, Troj-
ská 230/96, 171 00 Praha 7, Troja (volební obvod 27, volební okr-
sek 560).

Při říjnových volbách do senátu bude možné volit také na voličský 
průkaz. ten vydá Úřad městské části Praha-troja voliči, který ne-
bude moci volit ve volebním okrsku na území městské části Praha-
troja, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán (tedy má zde trvalý 
pobyt).  o vydání voličského průkazu je třeba požádat, a to buď 
písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, 
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tedy do 10. 10. 
2008) na adresu Úřadu mč Praha-troja,  nebo  osobně do oka-
mžiku uzavření stálého seznamu na stejném pracovišti (tedy nej-
později do 15. 10. 2008 do 16.00 hodin). Při osobní návštěvě 
je třeba prokázat totožnost a údaj o trvalém pobytu  (stačí platný 
občanský průkaz) a na místě vyplnit a podepsat jednoduchou žá-
dost. Formulář lze také stáhnout z www.mctroja.cz.

volBY do senátu parlaMentu Čr se usKuteČní 17. a 18. 10. 2008
(pátek 14-22, sobota 8-14 hod)

voličské průkazy budou voličům  předávány  nejdříve 2. října 
2008. Volič musí prokázat svoji totožnost (může se nechat pro 
vydání VP zastoupit jinou osobou, která však musí být vybave-
na jeho plnou mocí s ověřeným podpisem). stejný termín platí  
i pro případ, že volič uvedl v žádosti poznámku, že chce voličský 
průkaz zaslat (pouze na adresu na území čr).  Žádost můžete 
podat v úřední hodiny pondělí 8-17, středa 8-18, ostatní dny po 
telefonické či osobní domluvě u p. renaty zajícové, pracovnice 
pověřené činnostmi na úseku voleb. každý volič si zde může rov-
něž v předstihu ověřit, zda je skutečně zapsán ve stálém seznamu 
voličů.

 hlasovací lístky budou dodány voličům do schránek nejpozději 
do 14. 10. 2008. Pokud se někomu stane, že se lístky ztratí či z ji-
ného důvodu se hlasovací  lístky k němu nedostanou, ve volební 
místnosti budou k dispozici náhradní.

informace k volbám najdete na stránkách ministerstva vnitra  
www.mvcr.cz/volby.aspx 

MĚSTSKá ČáST pRaHa-TRoja
oznamuje ve smyslu §36 odst.1 zákona 
o hl. m. Praze (zákon č.131/2000 sb.) v platném znění

ZÁMĚR PRONAjMOuT NeByTOVé PROSTORy 
o výměře 200 m2  včetně vybavení v přízemí bytového domu trojská 765, 
Praha 7-troja za účelem provozování samoobslužné prodejny potravin.

Podmínkou pronájmu je stanovená zkušební doba 6 měsíců s možností 
prodloužení.

poučení: podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se  k tomuto zá-
měru vyjádřit a předložit své nabídky, a to písemně, prostřednictvím podatelny 
Úřadu městské části praha-Troja, nejpozději do posledního dne zveřejnění.

Zveřejněno od: 25. 9. 2008 15. 10. 2008

Sídlo: Trojská 230/96, 171 00 praha 7-Troja tel.: 284 691 121
e-mail: info@mctroja.cz  fax: 284 691 121 

navýšení poČtu 
a ZMěna terMínu 
přistavení 
velKooBjeMových 
Kontejnerů na 
Bioodpad 
městské části Praha-troja byly pro 
podzim 2008 přiděleny 3 kontejne-
ry na bioodpad, které budou oproti 
sdělení v červencovém čísle časopisu 
troja přistaveny v rozšířeném počtu 
a upraveném termínu, a to: 
ve středu 22. října od 15 do 18 h
ve dvoře zš Trojská 
v ulici Nad Kazankou a 
v neděli 9. listopadu od 9 do 12 h 
ve dvoře zš Trojská  
v ulici Nad Kazankou a 
v podhoří 
proti vjezdu do objektu BZP.

Do těchto kontejnerů odkládejte pou-
ze listí, trávu, větve, neznečištěnou 
zeminu, příp. kuchyňský bioodpad 
rostlinného původu, 
Ne živočišné zbytky.9. října 2008 přijede poprvé do 

Troji pojízdná knihovna nebo-
li bibliobus. od tohoto data 
bude pak pravidelně každý 
čtvrtek od 15.30 do 18 hod.  
v ulici Sádky nabízet občanům 
své služby (půjčování knih, 
veřejný internet). 
Bibliobus nahradí současnou 
možnost navštěvovat knihov-
nu Trojského gymnázia Sv. 
Čecha v základní škole. Tím-
to bychom chtěli Trojskému 

gymnáziu poděkovat, že po mnoho let poskytovalo 
svůj knihovní fond trojským občanům a pomohlo 
tak nahradit chybějící pobočku Městské knihovny  
v praze v Troji.
městská knihovna v Praze (mkP) má 3 bibliobusy. 
od října letošního roku budou obsluhovat 20 sta-
nic. jednou z nich je i troja. Bibliobusy mají vlastní 
knihovní fond, který se průběžně doplňuje novými 
tituly. Ve fondu je beletrie i naučná literatura, pro 
děti i pro dospělé. Do bibliobusu se vejde 3 tisíce 
svazků, 8 tisíc knih je v zásobním skladu, z kterého 
se fond obměňuje. V době prázdnin a v září byly 
služby pojízdných knihoven zastaveny, protože se 
přikročilo k automatizaci knihovnických agend. Ve 
všech 3 bibliobusech teď bude automatizovaný kni-
hovní systém a též počítače napojené na internet 
pro čtenáře i veřejnost.
čtenářské legitimace, pořízené v bibliobusech, 
budou platné v celé síti automatizovaných kniho-
ven mkP. aktuální informace o provozu bibliobu-
sů najdete na webových stránkách mkP na adrese 
www.mlp.cz.

Nad Kazankou

Sádky

bus
l
112

l

S
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ky

Trojská

ZŠ
➜

➜

➜

bus
l
112
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v neděli 14. září 2008 mohli návštěvníci jubilej-
ního ročníku vinobraní v areálu Trojského zámku 
vyzkoušet platnost průpovídky, že nejlepší co 
můžete pro svůj organismus udělat, je občasný 
průplach pravým moravským burčákem. v nabíd-
ce byla i vína jakostní. aby se nepilo na prázdný 
žaludek, o to se postarala nabídka kulinářských 
specialit.
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Foto: j. Kavan, M. Kučera, B. Kudera, l. Kuderová

Kam za vínem:

 4. 10. vinobraní
 valtice
 jižní morava 
 5. 10. Hodky
 s vinobraním
 dolní Bojanovice
 jižní morava
11. 10. vinobraní
12. 10. na hradě loket
 západní čechy
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vinice sv. KlárY
Tato vinice zde byla pravděpodobně již za vlády václava ii, s ur-
čitostí za vlády Karla iv. za vlády Rudolfa ii. dosáhlo vinařství 
největšího rozkvětu a praha se nazývala „městem vína“. po bitvě 
na Bílé Hoře vinice ležely ladem a pustly. ovšem na všeobecné 
výstavě v praze roku 1891 vystavovalo 31 majitelů vinic z Čech, 
mezi nimi i angelus Kafka – obchodník vínem a nájemce vinic vel-
kostatku trojského. jeho víno komise ohodnotila jako vynikající 
ohněm a čistotou. ale v roce 1925 zaznamenal katastrální úřad 
změnu z vinice na zahradu. K obnovení vinice došlo v letech 1950 
až 1953. Nynější podobu získala vinice v 70. letech. Svou rozlohou 
3,5 ha je vinice sv. Kláry největší z pražských vinic. od roku 1995 
je součástí Botanické zahrady hl. m. prahy a v současnosti ji vede 
ing. vladimíra Bahulová.

Vaše vinice je součástí Pražské botanické zahrady. Jak návštěvníky 
seznamujete s vinařstvím?
„na Vinici sv. kláry je od roku 2004 budována nová vinohradnická 
a vinařská naučná stezka. její součástí jsou především popisky té-
měř všech moštových odrůd révy vinné, které jsou povoleny k pěs-
tování a výrobě vína v české republice. na informačních stojanech, 
které jsou rozmístěny na vinici, jsou informace o historii světového 
i českého vinohradnictví a vinařství, botanický popis révy vinné, její 
požadavky na stanoviště, pěstování a ošetřování během vegeta-
ce, šlechtění, výběr vhodných podnoží a ochraně proti chorobám 
a škůdcům.  

Jaký máte v současné době na vaší historické vinici sortiment?
„sortiment révy vinné nacházející se na této historické vinici je ve-
lice obsáhlý a skládá se z části produkční a části ukázkové. V tzv. 
produkční části jsou zastoupeny bílé moštové odrůdy ryzlink rýn-
ský, müller-thurgau, sauvignon, muškát moravský, tramín červe-

TRojšTÍ viNaŘi

ný, ryzlink vlašský, rulandské šedé. z červených moštových odrůd 
zde nechybí modrý Portugal a rulandské modré. ze stolních odrůd 
jsou v produkční části vysazeny odrůdy Chrupka bílá, Chrupka čer-
vená a královna vinic. V ukázkové části najdeme sortiment téměř 
všech moštových odrůd révy vinné, které jsou povoleny k pěstová-
ní a výrobě vína v české republice. V další částí ukázkové vinice je 
zastoupeno zhruba padesát stolních odrůd révy vinné. 

Kde se vaše víno zpracovává a kde se dá koupit?
„Výroba vín z Vinice sv. kláry má dlouholetou tradici, na kterou 
bylo znovu navázáno v roce 2003, kdy se jeho produkce a výro-
ba obnovila. V současné době se hrozny zpracovávají ve vinařství 
Chloumek na mělníku, které patří české zemědělské univerzitě. 
Díky jižnímu svahu a bohatému oslunění dozrávají hrozny na zdej-
ší vinici do výborné kvality. Produkují se zde jak vína odrůdová ja-
kostní, tak vína přívlastková, která jsou odrůdově typická, lehká, 
svěží, harmonická a chuťově čistá. V současné době jsou výhradně 
u nás k dostání naše vína odrůd ryzlink rýnský, müller thurgau, 
sauvignon, modrý Portugal, rulandské šedé a letos nás čeká pa-
nenská sklizeň rulandského modrého.“                                       

Majitelé se dohodli o zachování a obnově vinice. od roku 2005 
o ni pečuje nájemce ing. lubomír Bílík, který přímo ve vinici sám 
víno i vyrábí, stáčí a barikuje. 

Co všechno na Salabce pěstujete?
„na vinici o rozloze necelých tří hektarů pěstuji devět odrůd bílých 
a červených vín. k mým specialitám patří Pinot blanc a Pinot noir, 
které procházejí barikovým obdobím – zráním v dubových sudech, 
ryzlink rýnský a hibernal.“

Jaké máte nejbližší plány?
„Vinici budu dosazovat a rozšiřovat o zhruba další dva hektary 
v hustším sponu.“ 

Máte viničný altánek přímo na vinici v ideálním místě. Zde je mož-
né potěšit se pohledem na okolí, relaxovat, sejít se s přáteli či ko-
legy na dobré večeři spojené s ochutnávkou vín…
„ochutnávky s večeří pořádáme v úterý a ve čtvrtek, vždy od 19 
hodin a jsme v tomto směru velmi pružní, jsme schopni připravit 
tabuli ze dne na den. Catering včetně obsluhy zajišťuje na špič-
kové úrovni restaurant salut. zákazník si vybere menu, já k němu 
navrhnu vhodná vína a připravím ochutnávku. zpravidla chutná-
me tak dvacet, pětadvacet různých vín, která lze u nás i zakoupit. 
jediné omezení je prostorové – vejde se sem pohodlně maximálně 
osmnáct osob. když se nevyvede počasí, máme náhradní řešení – 
pohoštění se připraví v přilehlém vinném sklípku“.

Kde ještě je možno v Praze vaše víno ochutnat?
„V restauracích salut, suterén, Cartouche, kelt, adria, sushi Štu-
partská, mövenpick a ve Francouzské restauraci obecního domu. 
není ale nad to, vychutnat si jeho lahodnou chuť přímo ve vinici.“

vinice salaBKa

znalci vědí, že v praze existují vinice a že se v nich rodí skvělé víno. 
dnes již ale praha netvoří samostatnou vinařskou oblast. pražské 
vinice jsou součástí mělnické vinařské oblasti. patří k nim i histo-
rická vinice Salabka v praze – Troji. Má nádhernou polohu hned 
vedle pavilonu Fata Morgana pražské botanické zahrady, odkud je 
nádherný výhled na pražské panorama přes zeleň trojských stro-
mů. vinice tu byla už v roce 1226, v roce 1796 poté dostala jméno 
po svém tehdejším majiteli janu Kašparu Salabovi. Mnoho let ne-
byla využívána a víno se na ní začalo opět pěstovat až v roce 1955. 
v druhé polovině devadesátých let minulého století se stala vinice 
a usedlost Salabka majetkem společnosti zlatá praha, s. r. o. 
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zdarma pro občany troje je 
k dispozici internetové připojení 
v klubu troja. k dispozici je po-
čítač s rychlým připojením s vel-
kým monitorem a tiskárnou. 
zájemci mohou rovněž využít 
Wi-Fi připojení a přijít se svým 
přenosným počítačem. V inter-
netu je možno brouzdat po ce-
lou otvírací dobu Café u lávky.                                     

bok

paMátKY v troji
Pod tímto názvem se konalo ve středu 
10. září setkání trojských občanů se sta-
rostou tomášem Drdáckým. Uskutečnilo 
se v rámci pravidelných středečních setká-
ní trojských zastupitelů s trojskými občany. 
téma souviselo se Dny evropského dědictví. 
Večer proběhl ve velmi přátelské atmosféře a byl věnován nejen 
památkám. Účastníci besedy měli možnost svému starostovi sdělit 
své názory a připomínky i k současným problémům troje. 

bok

srávní a dozorčí rada nadace 
Quido schwanka – troja město 
v zeleni vstupuje do nové etapy 
sve činnosti s obměněným slo-
žením správní a dozorčí rady, ve 
kterém jsou zastoupeni občané 
troje.
správní a dozorčí rada se na své 
zářijové schůzi zabývala stavem 
svých rozpracovaných akcí. Více 
než polovina textu rozsáhlé 
publikace zabývající se historií 
a vývoje troje je již redakčně 
upravena. zpracovávají se ci-
zojazyčné titulky na DVD filmu 
Věry Chytilové „troja v promě-
nách času“. 
nadace se rovněž zabývala 

TRojSKý KaleNdáŘ RozHodNĚTe o podoBĚ MÍSTa, ve KTeRéM žijeTe

14
úterý

živoT v TRoji

ÚŘad MČ iNFoRMuje

internet pro všechnY

žádostmi o nadační dary. roz-
hodla poskytnout nadační dar 
mč troja ve výši 120 tis. kč pro 
vybavení trojské mateřské ško-
ly, neboť vybavení venkovních 
hracích ploch a vybavení pod-
porující environmentální výcho-
vu dětí je v souladu se statutem 
nadace. 
nadace připravuje plán aktivit 
na rok 2009-2010 a proto přijí-
má každý návrh, který je v sou-
ladu se statutem nadace.
nadace také upozorňuje, že 
darem pana otakara Doubka 
má ještě k dispozici určitý počet 
publikace „Pozdrav z troje“. 
tuto publikaci – shromažďuje 
historické pohlednice troje – je 
možné získat zdarma na adre-
se nadace Pod havránkou 75. 
zájemci o informace o nadaci 
Quido schwanka – troja město 
v zeleni je naleznou na interne-
tových stranách 
www.troja-nadace.cz.

bok

n od září 2008 byl přidělen na okrsek v mč Praha – troja 
nový okrskář – strážník městské policie pan MiRoSlav 
HaMza (vystřídá ve funkci p. Petra svatoně). Pan hamza 
má na starosti okrsek č. 10 – Podhoří, na Farkách, k Paz-
derkám, na salabce, Pod havránkou, pravý břeh Vltavy. 

 tel. spojení na strážníka hamzu: 774 530 660

n Přestěhování služebny městské policie, ředitelství Praha 7
 z ortenova nám. :
 nová adresa mP :
 argentinská 1098/17, tel. 283 871 592, 
 e-mail: operacni.p7@mppraha.cz

troja

zveMe všeCHNy zájeMCe Na

2. VeŘejNé PlÁNOVAcÍ SeTKÁNÍ

K výBĚRu vHodNéHo ŘešeNÍ
veŘejNéHo pRoSToRu Na KováRNĚ!
14. října 2008 od 17.00 h
ve škole Svatopluka Čecha

ing. arch. Tomáš drdácký, starosta
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Dny evropského dědictví se v Ev-
ropě konají od roku 1991 pod záštitou rady 

Evropy. V české republice se EhD konají pravidel-
ně vždy druhý zářijový víkend. tato akce každo-
ročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných 
architektonických, archeologických a sakrálních 
památek, muzeí, galerií a knihoven, technických 
památek a militárií, budov, objektů i dalších pro-
stor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně 

rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. 
zpřístupňovány jsou u nás nejen historické památky, oficiálně prohlá-
šené národními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály, 

ale otvírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov (radnic, sou-
dů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny 
veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. Desítky měst a obcí 
zpestřují tyto dny nejrůznějšími doprovodnými programy, určenými jak svým 
občanům, tak turistům. Dny evropského dědictví v české republice mají pod-
poru vrcholných vládních činitelů a orgánů.

z katalogu eHd 2008

Velký zájem o komentované prohlídky vybraných trojských památek 
provázel v sobotu 13. září procházky účastníků se starostou tomášem 
Drdáckým. Po trase – běžně nepřístupný Panský statek, trojský zá-
mek a trojský mlýn se prohlídky uskutečnily v 9, 12 a 15 hodin. První 
procházky v 9 hodin se zúčastnily čtyři desítky zájemců, kteří vyso-

8
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ce oceňovali možnost nahlédnout nejen za zdi 
Panského statku, ale i možnost navštívit běžně 
nepřístupné prostory trojského zámku a pro-
hlédnout si velkoryse zrekonstruovaný objekt 
trojského mlýna, který je dnes určen pro bydlení.  
Erudovaný výklad zprostředkovali jak starosta mč 
troja, tak tisková mluvčí Galerie hl. m. Prahy paní 
irena tyslová. Podle reakcí přítomných se dá kon-
statovat, že tato akce se opravdu povedla a všich-
ni se těší, že se příští rok zopakuje. bok
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živoT v TRoji

10

Současný stav

popiS ploCH

1 plážový volejbal 7 tribuna
2 malé fotbal. hřiště 8 slalomová dráha
3 velké fotbal. hřiště 9 vodní plocha
4 petangue 10 plochy pro oddech
5 dětské hřiště 11 cyklostezka
6 jeviště – divadlo, koncerty 12 molo na úrovni cyklostezky

TRojSKé pláNy

diplomnĺ práce aleny vitákové – urba-
nisticko-architektonická studie řeší 
výsek velkého rozvojového 
území prahy Troje. jedná se  
o poměrně rozsáhlé území, 
vymezené řekou, budoucím 
protipovodňovým valem a zastavě-
nou částí obce. projekt je členěn na tři 
části – první tvoří dostavba diplomatic-
kého areálu bytovými domy, druhou 
řešení valu s lávkou pro pěší a cyklisty, 
včetně zázemí pro rekreačnĺ areál a tře-
tí, nejrozsáhlejší část tvoří víceúčelový 
pobytový park pod valem.

jedním z motivů návrhu je 
vynucené prostorové členění 
území a možnost uspokoji-
vého provozního propojení 

oddělených prostorů. 
Projekt přejímá řešení 

obsluhy zoo para-
lelní komunikací 
k ulici trojská. 
oproti zpraco-
vaným studiím je 
v tomto návrhu 
silnice z návod-
ní strany valu 

přesunuta za val. 
toto řešení umož-

ňuje centrální prostor před 
valem využít jako pobytovou 

plochu bez průjezdní dopra-
vy. zároveň by nebyl tento 
příjezd k parkovištím v zoo 
paralyzován pravidelnými 
záplavami, kdy již při dvou až 
pětileté jarní povodni je plo-
cha pod valem zaplavena.
Lehká lávka prochází v celé 
délce po koruně valu a tvoří 
nový dopravní koridor pro 
pěší a cyklisty, hlavní osu a 
páteř řešeného území. molo  
v úrovni lávky a patra byto-
vých domů zakrývá obsluž-
nou komunikaci do zoo, 
parking a technické provo-
zy objektů na molu. Vznikl 
atraktivní veřejný prostor 
na hraně mezi zelení a zá-
stavbou, slibující víceúčelové 
využití, oblibu a kontakt pro-
jíždějících návštěvníků troje  
s místními obyvateli. molo se 
stává „nábřežím“ na rozhra-
ní nivy, patřící řece a zároveň 
vstupní branou do obytné zá-
stavby.                                 Td

reKreaČní areál praha-troja
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volBy do SeNáTu

čsns 2005 a strana zdravého rozumu – petr Hannig – hudebník 
a producent

čssD – Blanka Haindlová – dětská alergoložka 
kDU-čsL – pavel Klener – lékař, bývalý ředitel Ústavu hematolo-

gie a krevní transfúze 
ksčm – dagmar Gušlbauerová – zastupitelka Prahy 6 

oDs – zdeněk Schwarz – ředitel pražské záchranky 
Us-DEU – Martin Mejstřík – senátor 
sz – Michael Kocáb – hudebník 
sos – Bohumil vejtasa 
Věci veřejné – Martin jan Stránský – lékař a vydavatel 

voleBní oBvod Č. 27 dosavadní senátor: Martin Mejstřík (za Cestu změny) 

oslovili jsme všechny kandidáty do senátu ve volebním obvodu 27 s jedinou otázkou:

proČ v našeM oBvodě Kandidujete do senátu?
Mgr. petr hannig
(62) kandidát do Senátu č. 8

koalice strana zdravého rozu-
mu a česká strana národně so-
cialistická

Více jak 20 let jsem žil na malé 
straně v nerudově ulici. znám 
proto velice dobře problémy, 
se kterými se potýkají mí býva-
lí sousedi. naprostý nedostatek 
parkovacích míst a teď jim i to 
málo chce zákonem odebrat 
pro poslance Parlament. Úplná 
absence obchodů se základními 
potravinami. Vše je zamořeno 
cetkami pro turisty. a to není 
jen malá strana. Celá Praha 1 
tím trpí. i k troji mám určitou 
vazbu. nejlepší pražská pizze-
rie, která je právě v troji patří 
jedné ze zpěvaček, které zpívaly 
s mou kapelou – martině For-
manové. Dnes má ovšem už jiné 
příjmení. a její největší hit Dej 
gól – byl kdysi hymnou sparty, 
která leží v Praze 7. Před svat-
bou jsem bydlel ve střešovicích, 
což patří také do tohoto voleb-
ního okrsku a jako mladý kluk 
právě přišedší do Prahy jsem 
bydlel v holešovicích v továr-
ní ulici a pak na novém městě 
v sokolské. Vidíte, žádný jiný 
volební obvod v celé své šíři mi 
není bližší.

prof. Mudr pavel Klener, drsc.
povolání: lékař a vysokoškolský učitel, věk 71 roků

odpovídám na Vaši otázku „Proč kandidujete do sená-
tu právě v našem obvodu ?
Volební obvod č. 27 zahrnuje především Prahu 1 a 2. 
V Praze 1 bydlím od r. 1939 a v Praze 2 pracuji celý ži-
vot. jádro volebního obvodu i jeho problémy tedy dob-
ře znám.
to, že do volebního obvodu spadá i městská část tro-
ja mě velmi těší, neboť má na svém obvodu významné 
instituce jako je zoo a Botanická zahrada a na vinicích 
sv kláry pěstuje révu pro vynikající víno, které jsem měl 
příležitost při nedělním vinobraní ochutnat.

Mudr. Martin stránský
povolání: lékař, vydavatel, věk 51

je pro mě přirozené kandidovat ve volebním 
obvodu, kde dlouhodobě žiju, a kde mám 
značné množství sousedů a přátel. Pávě 
tito spoluobčané mě vyzvali, abych kandi-
doval, protože vědí, že jako senátor se budu 
intenzivně věnovat našim místním problé-
mům, mezi které patří výstavba tunelu pod 
Letnou, plánovaná čistička v troji a problémy  
s parkováním a dopravou nejen v centru, ale  
i kolem zoologické zahrady. Pro další infor-
mace: www.martinjanstransky.cz

Mudr. Blanka haindlová
Dovolte tedy, abych se představila... je mi 53 let, jsem vdaná a jsem matkou dcery studující nyní  
4. ročník Právnické fakulty Uk. Vystudovala jsem Fakultu dětského lékařství Uk a většina mé profesní 
dráhy je spojena s dětmi. Praxi jsem zahájila na Dětské klinice Pod Petřínem, v roce 1985 jsem se pak 
jako obvodní a školní dětská lékařka na Praze 2 začala specializovat v oboru alergologie a klinické 
imunologie, čemuž se věnuji dosud. jsem členem předsednictva sdružení chronicky nemocných dětí 
s celorepublikovou působností, ve kterém pracuji téměř od jeho vzniku v roce 1990. kromě členství v 
české lékařské komoře, jsem členem Lékařské společnosti j.E. Purkyně. V rámci své specializace před-
náším problematiku alergie pro lékaře jiných oborů a pro veřejnost (rozhlas a televize – např. sama 
doma, receptář atd.). rovněž publikuji pro veřejnost (mF Dnes, Právo, tématické časopisy). Přestože mi 
má profese zabírá mnoho času, v oboru se neustále vzdělávám. mým koníčkem zůstává po celou dobu 
především práce s dětmi. nikdy jsem nebyla členem žádné politické strany; veřejného života jsem se 
dosud účastnila především v rámci svého oboru. V Praze dne 4. 1. 2008.
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Volební obvod jsem si nevybí-
ral, ale téměř osudově mi při-
padl obvod Prahy 1, části Prahy 
2 a 6, Prahy 7 a také troji, kde 
bydlím.  
miluji trojskou přírodu a budu 
se zasazovat o záchranu zele-
ně, specielně třešňovky , která 

Michael Kocáb

je v troji ohrožena neustálým zasahováním ze stra-
ny realitních investorů. Praha patří mezi nejzelenější 
města na světě a troja je v tomto směru  jedním z vr-
cholů. nové bytové jednotky lze v Praze umístit kam-
koli na úkor otřesné socialistické zástavby a bylo by 
neodpustitelným hříchem se pokoušet změnit územ-

ní plán a trojský park přeměnit na, byť sebemoder-
nější,  sídliště. syšel jsem o těchto záměrech, viděl 
jsem i internetové stránky navrhovaného projektu 

(http://www.kaama.cz), ale zásadně nesouhlasím.
troja  byla vždy zelená a měla by i zůstat.
V tomto smyslu bych se chtěl zasadit i na úrovni čr  o  
zpřísnění  zákonů o ochraně zeleně v městech. 
také si myslím, že rozšiřování současné čističky od-
padních vod na Císařském ostrově musí proběhnout 
velmi citlivě a tak, aby nenarušilo oblíbenou odde-
chovou část povltaví spojující troju se stromovkou.

Mgr. Martin Mejstřík
senátor za volební obvod 27, 46 let

Proč kandiduji do senátu za troju?
mám troju rád, často sem chodím a moc 
mne těší, že jsem jí ve své funkci dovedl  
i pomoci. V roce 2006 se na mne obráti-
lo několik trojských občanských sdružení 
kvůli magistrátním plánům na rozšíření 
Ústřední čistírny odpadních vod. informo-
val jsem se o situaci na odboru městského 
investora a 17. 10. 2006 uspořádal v sená-
tu veřejné slyšení, na kterém vystoupili za-
stánci alternativních řešení. magistrát poté 
založil pro projekt ÚčoV zvláštní komisi. 
nejhorší variantu se snad podařilo odvrá-
tit. a sdružení trojský kůň vyhrálo volby.
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živoT v TRoji – vzdĚláNÍ

ZáKladní šKola trojsKá 110
nový školní rok jsme zahájili s rekordním počtem 98 dětí. 
Vzhledem ke kapacitě školy, která je dána zřizovací listinou 
a činí 100 žáků, jsme byli nuceni několik dětí odmítnout. zá-
jem o naši školu je dán vysokou úspěšností našich žáků při při-
jímacích zkouškách na osmiletá gymnázia, nabídkou zájmové 
činnosti, rodinnou atmosférou, prostředím a v neposlední 
řadě i pravidelnými výjezdy na školy v přírodě a zimní pobyty 
s lyžemi. Výuka anglického jazyka se na naší škole stává pri-
oritou. Při tvorbě učebního plánu jsme využili disponibilních 
hodin a výuku začínáme již od 1. ročníku. Připravujeme děti 
na vykonání Cambridge exams a ve spolupráci s jazykovou 
školou akcent jsme zajistili v letošním roce hodiny anglického 
jazyka s rodilým mluvčím.

kolektiv žáků, kteří přichází do 1. ročníku, je tvořen dvěma 
skupinami. V jedné jsou děti z naší mateřské školy, druhou 
pak děti z jiných částí Prahy. ke vzájemnému poznání těchto 

dětí máme v červnu již několik let „Školu před školou.“ Děti 
se zde seznámí s prostředím školy, spolužáky a budoucí třídní 
učitelkou. V letošním roce vyvrcholila tato setkání prodlouže-
ným víkendem na hubertce v krkonoších, kterého se zúčast-
nila se svými rodiči více než polovina dětí.

1. září zahájili nový školní rok zvoněním prvňáčci. Protože 
na naší škole nezvoníme, do dalšího zvonění uplyne celý škol-
ní rok a na jeho konci se zvoněním rozloučí se školou páťá-
ci. nový školní rok jsme zahájili i s rodiči na prvních třídních 
schůzkách, kde byli seznámeni s rámcovým plánem školního 
roku a vším, co s ním souvisí.

V sobotu 6. září jsme odjeli na podzimní školu v přírodě, kte-
rá se uskutečnila v teplicích nad metují. kromě vycházek do 
skal jsme pro děti připravili také výlet na safari do Dvora krá-
lového. i když pro naše děti není prohlídka zoo nic vzácného, 
byl pro ně tento výlet asi největším zážitkem z tohoto pobytu. 

od 1. října začnou svoji činnost zájmové kroužky. Děti si 
mohou vybrat z poměrně široké nabídky – keramika, počíta-

co letos v troji postavíMe
Po letech opět přibývá dětí. Příznivý demografický vývoj se pro-
jevuje i v troji zvýšenou poptávkou po místech v mateřské školce. 
Díky iniciativě dřívějšího pana starosty oldřicha adámka a paní 
ředitelky zdeny Bejčkové jsme měli v záloze námět, na rozšíření 
mateřské školky o jedno oddělení úpravou disposice a zaskle-
ním terasy v jednom z horních podlaží, který jsem naskicoval již 
v roce 2005. hledali jsme peníze na realizaci a získali i nabídku 
pana poslance parlamentu ing. tomáše Duba, bývalého starosty 

Prahy 7, že nám může pomoci získat příspěvek na rozvoj měst-
ské části ze státního rozpočtu.takový příspěvek jsme získali již 
jednou, když jsme stavěli v roce 2003 novou velkou tělocvičnu 
u trojské školy jako náhradu za malou a povodní v r. 2002 poško-
zenou tělocvičnu. Podmínkou získání příspěvku byl samozřejmě 
smysluplný projekt, který by byl schopen obstát při posuzování 
během přípravy a schvalování rozpočtu ve výborech i při diskusi 
před hlasováním poslanecké sněmovny. Požádali jsme tedy o pří-
spěvek na rozšíření mateřské školy a pan poslanec ing. tomáš 
Dub nám mohl v prosinci 2007 sdělit, že součástí schváleného 
státního rozpočtu na rok 2008 je i jeden milion korun na rozší-
ření mateřské školy v městské části troja. Podmínkou je ale jeho 
využití v průběhu účetního roku 2008. od té chvíle začal boj 

s časem. sestavil jsem harmonogram, který vycházel z nutnosti 
realizovat investici během letních prázdnin, aby stavba neruši-
la provoz školky. stavební povolení je tedy potřeba získat do 
konce června. Projekt, na jehož vypracování musíme reservovat 
alespoň dva měsíce tedy musí začít v dubnu a předtím je ještě 
nutné udělat studii, ve které se vyjasní požadavky školy, upřesní 
program a ověří na konsultacích názory a požadavky památká-
řů, hygienika a dalších. již v lednu jsme také udělali základní 
konsultaci z hlediska protipožární ochrany, která byla rozhodu-
jící pro kapacitu možného rozšíření. Pro vypracování projektu 
jsme vybrali paní ing. arch. marii kašparovou, která již projekto-
vala v loňském roce úpravy prostor úřadu městské části a která 
byla schopna při výběru zhotovitele projektu nabídnout nejnižší 
cenu právě díky své předchozí znalosti budovy.
 studie s dvěma variantami byla hotova v polovině března, ře-
šení jsme schválili ve stavební komisi, vybrali výslednou variantu 
a projekt začal v dubnu. V červnu byla podána žádost o staveb-
ní povolení, to bylo vydáno v prvním červencovém týdnu, ale 
téměř celý červenec jsme pak hledali a vybírali stavební firmu. 
zahájení prací se tedy zpozdilo a tak se začíná stavět až 25. čer-
vence a stavba potrvá až do konce září. náklady dosáhnou cca 
2,3 mil. kč, i když byla vybrána cenově nejvýhodnější nabídka.
 a jak bude nové oddělení vypadat? Bude mít kapacitu 10 dětí, 
děti budou mít prosklenou denní místnost – hernu o ploše cca  
32 m2, stinnou ložnici pro odpolední odpočinek a nové sociální 
zařízení. kapacita mateřské školky se tak zvýší z dnešních 50 dětí 
na 60 a krásná zahrada s hřištěm u naší trojské vily se tak může 
stát součástí vzpomínek na první samostatné kroky života u vět-
šího počtu dětí. architektonické řešení respektuje specifický cha-
rakter budovy a představuje jeho obohacení o nový prvek. nová 
okna zasklené terasy jsou navržena v obdobném členění jako 
stávající a ještě velká část terasy zůstane zachována volná pro 
pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Bude proto opatřena zvýšeným 
bezpečnostním zábradlím. také byt ve 4. a 5. podlaží budovy 
zůstane funkční, byť byl zmenšen o jeden pokoj, ze kterého je 
nová kancelář školky. nové oddělení tak bude otevřeno od za-
čátku října a stihne se ještě školní rok 2008- 2009. na vnitřní 
vybavení nového oddělení nábytkem a hračkami ještě také při-
spěla darem ve výši 120 tisíc korun nadace Q. schwanka troja – 
město v zeleni. 

 ing. arch. václav valtr, zástupce starosty

Fo
to

 ©
 B

oh
um

il 
Ku

de
ra



13

září 2008 108

če, šachy, florbal, interaktivní hry, výtvarný, tenis, sportovní hry a hudebně- drama-
tický. tato nabídka klade vysoké organizační nároky nejen na školní družinu, ale 
také na rodiče, protože mnoho dětí má i další aktivity mimo naši školu.

Úroveň, na které dnes naše škola je, je výsledkem nejen výborné práce pedago-
gických pracovníků, ale také spolupráce s rodiči a zřizovatelem naší školy. Dovolím 
si touto cestou poděkovat pedagogickému sboru za jejich práci a všem ostatním za 
vytvoření podmínek k její realizaci.

Mgr. alois pacík, řed. školy

Rozhovor s Mgr. Radimem jendřeja-
sem (1966), bývalým ředitelem Troj-
ského gymnázia Svatopluka Čecha. 
V dnešní době se věnuje manage-
mentu této školy, kde i nadále vyuču-
je. je členem unie školských asociací 
ČR (cZeSHA) a od roku 2004 krajským 
zástupcem ve Sdružení soukromých 
škol Čech, Moravy a Slezska, které jej 
za jeho činnost ocenilo. 

Jak se vám v Troji začínalo?
troja mě oslovila hned a škola také. hlav-
ně díky tomu, v jakém se nachází pro-
středí. Při mé první návštěvě, která byla 
někdy v roce 1996, se mi hrozně líbila 
zahrada u pana školníka, líbily se mi ná-
doby na tříděný odpad před školou, ty 
tenkrát nikde nebyly. Udělal jsem si řadu 
fotografií, a jelikož se jednalo o takový 
krásný slunečný brzký jarní den, tak to na 
mě působilo velice hezky. Vůbec jsem ne-
tušil, jak těžké ty začátky budou, a sice ve 
vztahu ke zdejším občanům, tehdejšímu 
zastupitelstvu. i když to bylo velice nároč-
né, věděl jsem, že troja je to správné mís-
to, kde je třeba zatnout zuby a vydržet. 
Vyplatilo se to.

Jakým způsobem se pozice gymnázia 
dále vyvíjela?
Charakterizoval bych to jako klasické po-
rodní bolesti. trvaly tak dva až tři roky. 
od samého začátku jsme deklarovali, že 

chceme být důstojným partnerem pro 
obec a další instituce působící zde v troji. 
Přesvědčili jsme o tom postupně zastupi-
tele. nicméně se jednalo o složitou dobu – 
v letech 1996 a 1997 nebylo soukromému 
sektoru ve školství obecně přáno. i my 
jsme se potýkali s názorem, že zástupci 
soukromých škol jsou zlatokopové, kteří 
chtějí rychle zbohatnout. Věřím, že jsme 
ale všechny ty nevěřící tomáše přesvědčili 
o tom, že tomu tak nebylo. 

Jak byste charakterizoval dnešní  
pozici gymnázia?
ta je diametrálně odlišná, protože už zde 
působíme coby trojské gymnázium sva-
topluka čecha jedenáct let. snad to doka-
zují i výsledky i to, že na naše gymnázium 
přišla celá řada trojských dětí, které sem 
chodily jak do mateřské, tak do základní 
školy. Podařilo se nám dokázat, že škola 
má nezastupitelné místo v obci a vývoj od 
mateřské školky, přes základní školu až 
po maturitu, kterou deklarujeme, je pro 
obec správnou volbou. když se dívám 11 
let zpátky, tak je to velký kus práce, který 
udělali všichni, aby dosáhlo gymnázium 
té kvality a úrovně, kterou má. 

Všichni vás známe v pozici ředitele gym-
názia, od letošního školního roku se to 
mění. Mohl byste nám říci, v jaké funk-
ci jste teď a prozradit nám důvody oné 
změny?

Pochopitelně je to po těch letech změ-
na poměrně významná a teď najednou 
není na tGsč pan ředitel, ale paní ředi-
telka. ten důvod je, že jsem se dostal do 
situace, kdy jsem sám začal cítit potřebu 
nového svěžího vánku pro školu. Usilov-
né přemýšlení mi trvalo několik let, ne-
byla to záležitost pár měsíců či týdnů. ke 
kroku jsem se rozhodl v situaci, kdy jsem 
pocítil, že škola je stabilizovaná a má kva-
litní zázemí. Všichni mne upozorňovali 
na skutečnost, že zvyk je silný, že vlastně 
vůbec nebude jednoduché přimět okolí, 
aby změnu přijalo. zastávám však názor, 
že každý je nahraditelný a byl bych velice 
rád, aby se to působením nové paní ředi-
telky prokázalo. nyní mohu svou energii 
věnovat novým aktivitám, které zde chy-
bí. s tím souvisí v podstatě má současná 
funkce manažera gymnázia

Máte v plánu nové projekty? 
Jeden projekt společně s Botanickou 
zahradou již běží…
institucí je zde v troji celá řada. takže 
o projekty není nouze. například zoolo-
gická zahrada – je navštěvovaná hojně, 
ale i v zoo celá řada dětí prochází, pro-
hlíží si zvířata. obrovskou šancí je i troj-
ský zámek a celá řada dalším míst, kde 
mohou žáci velice smysluplně trávit čas. 
V dalším projektu bychom rádi zlepšili 
adaptaci cizinců na prostředí Prahy a ško-
ly. sami vzděláváme celou řadu cizinců, 
kteří mnohdy ještě pořádně neumí česky. 
třetí oblast, která se nabízí, je zaměření 
na sport. troja si o to říká. 

Ke všem projektům je nutná dávka od-
hodlání, ale i financí. Je těžké získat pro 
vaše projekty finanční partnery?
asi nejtěžší je zažádat napoprvé, pak už 
to jde snadněji. Bez neúspěchu nemohou 
být úspěchy. musíte trpělivě čekat, jestli 
se na vás usměje štěstí. 

Zapojují se trojští obyvatelé nějak do va-
šich projektů, popř. chodí na akce školy?
Velice dobře spolupracujeme se staršími 
občany, kteří vždy chodili rádi do školy. 
V jejích prostorách se konala celá řada 
akcí ještě dříve, než jsme sem, do troji, 
přišli. Díky projektu v českém jazyce pak 
vznikla brožurka o trojských pamětnících. 
Pochopitelně všechny zveme na naše 
akce: na prezentace projektové výuky, 
na předvánoční besídku, sportovní, spo-
lečenské a kulturní. teď máme novinku 
z loňska – festival Filmová noc. myšlenka 
je skvělá a my bychom byli rádi, kdyby-
chom mohli takto oslovit trojáky. jsem 
přesvědčen, že je zde nabízená celá řada 
kvalitních filmů. i to je možnost, jak mo-
hou lidé přijít do školy. Vždy se mi líbila 
myšlenka trojské buchty, kdy se lidé se-
jdou a popovídají si o všem, co mají na 
jazyku. jsou to velmi příjemné chvíle. ta-
kové mohou strávit lidé i ve škole. Cítím 
to jako výzvu.                               S. Čadská 

Musíte ČeKat, jestli se na vás usMěje štěstí
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Z Letné jste to do Troje neměla daleko. 
Vzpomínáte na první návštěvu?
„jezdili jsme s tátou na kole do stro-
movky, ze začátku mě to nešlo a neba-
vilo mě to, výlety do troje byly za trest, 
bylo to totiž hrozně daleko… jinak jsme 
sem chodili celkem často i s dědečkem 
na odpolední procházky, vyprávěl nám 
po cestě pohádky a když jsme se vydali 
do troje, byla pohádka vždycky hezky 
dlouhá. a samozřejmě zoologická za-
hrada a koně Převalského, tam měl táta 
známou.“

Jak a kde jste začínala  
po lékařské fakultě kariéru lékařky?
„specializovala jsem se na interní lékař-
ství a začínala v nemocnici na Františku. 
Vzpomínám na tu dobu ráda, hodně mi 
to dalo. za to, co jsem se tam naučila, 
vděčím panu primáři a jeho zástupkyni.“

A pak jste se stala trojskou paní dok-
torkou…
„to bylo smutné období. ani nevím, jak 
jsem to všechno zvládla. obě ordinace 
jsem převzala po smrti táty. několik mě-
síců před tím jsem u něj pracovala, ale 
zdálo se mi nemožné, že bych ,v tom´ 
někdy mohla zůstat sama. o Vánocích 
2004, když táta zemřel, jsem ale najed-

oSoBNoSTi TRoje

naše paní doKtorKa Martina Wiererová
asi nikdy neměla pochyby o tom, čemu se bude věnovat. Narodila 
se v Havlíčkově Brodě rodičům, kteří pocházeli z prahy. už v jejích 
dvou letech se do prahy rodina vrátila a zakotvila na letné. vyrůstala 
v lékařské rodině, dědeček byl lékař, rodiče i strýc s tetou jsou léka-
ři. otec byl praktický lékař a internista, maminka je dětská lékařka, 
která praxi provozuje dosud. Tatínek vedle ordinace na letné zahájil 
koncem devadesátých let praxi také v trojské ordinaci. 

nou věděla, že to jít musí, protože táta 
měl troju moc rád a já jsem chtěla po-
kračovat v tom, co po něm zůstalo.“

„Jak se vám líbí v Troji?“
„troja je krásná část Prahy a na rozdíl od 
Letné, kterou mám taky moc ráda, je to 
taková vesnice. ale to myslím v tom nej-
lepším smyslu slova. Všichni se tady znají, 
chodí na posvícení, na vinobraní a závodí 
o to, kdo upeče nejlepší buchtu. zdá se 
mi, že považují troju za svoji, starají se 
o ní a váží si toho, co zde mají. a já se stá-
le dozvídám, kdo je s kým příbuzný…“

Odlišují se trojští pacienti  
nějak od pacientů letenských?
„spíše ne. jen v čekárně je více živo 
a veseleji než na Letné. obtíže, s který-
mi lidé přichází jsou podobné. jsou to 
především pacienti s chronickými choro-
bami srdce a cév, pohybového aparátu 
a s metabolickými chorobami.“

Blíží se čas, kdy se běžně lidé nechávají 
očkovat proti chřipce…
„Vakcíny už jsou v současné době v lé-
kárnách, my začneme očkovat během 
října. naštěstí se v posledních letech 
chřipka v Praze příliš nevyskytovala, roz-
hodně ne formou epidemie. ale očková-
ní lze jistě doporučit, zvláště pacientům 
s chronickým onemocněním dýchacích 
cest, kardiovaskulárním onemocněním, 
diabetem a starším osobám, u kterým 
může mít chřipka těžší průběh a závažné 
následky. Vakcína ale bohužel nechrání 
proti ostatním virovým onemocněním, 
mohou však probíhat mírněji.“

Nabízíte také ještě jiné očkování?
„čím dál více očkujeme vakcínou pro-
ti žloutence typu a a B a proti klíšťové 
encefalitidě. Všech třech onemocnění 
v poslední době v naší republice přibývá 
a lidé jsou informovanější. Dále očkuje-
me cestovatele proti některým tropic-
kým chorobám před cestou do riziko-
vých oblastí.

Máte nějaké poselství pro naše čtenáře – 
vaše pacienty?
„Poselství asi nemám, na to jsou tu 
moudřejší, mám spíše přání. Přeji všem 
hodně zdraví…“

Ptal se bok

všichni
se tadY Znají,

chodí na posvícení,
vinoBraní

a Závodí o to,
Kdo upeČe
nejlepší
Buchtu

vítězný úsměv, 1993
šamot, výška 95 cm

vernisáž stanislavY Kavanové ve čtvrtek 4. 9. 2008 odpo-
ledne se konala vernisáž vý-
stavy z díla trojské sochařky 
a výtvarnice Stanislavy Kava-
nové. vernisáž byla zahájena  
i zakončena produkcí harfe-
nistky paní zbyňky šolcové. 
početné publikum z Troje  
i ze všech koutů prahy se se 
zájmem seznámilo s ukázkou 
sochařčiny tvorby. jako vždy 
se účastníci vernisáže po-
sléze přesunuli do kavárny 
v sousedství a probrali tam 
záležitosti nejenom kulturní.
výstava potrvá do 26. října 
2008 a určitě za zhlédnutí 
stojí.                                  bok

Foto © B. Kudera
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tj soKol troja naBíZí 
sportovní, tělovýchovné 
a Kulturní vYžití

Tj Sokol Troja Vám tímto chce představit možnosti jak uspokojit 
váš zájem o pohybovou, sportovní a kulturní aktivitu. 

největší nabídku pro Vás připravila sokolská všestrannost, 
která uspokojí všechny zájemce o rekreační tělocvičnou činnost, 
kterou chcete dělat ve svém volném čase a se záměrem hlavně se 
hýbat. jednou z největších a nejžádanějších aktivit je aerobik. 

Pořádáme též zdravotní cvičení s prvky jogy pro seniory a to 
v úterý od 18.00 do 19.00. V pondělí od 18.00 můžete navštěvovat 
cvičení pilates.

Cvičení určené rodičům s dětmi od 2 do 4 let a cvičení pro před-
školní děti se koná vždy ve čtvrtek od 16.00 hod pro ty nejmenší 
s rodiči a od 17.00 hod pro předškoláky. Větší děti od 6 do 14 let 
mají své cvičení ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin. 

nejoblíbenějším sportem, který provozují dospělí muži a ženy 
je volejbal. V hodinách od pondělí do čtvrtka nabízíme tři skupiny 
s různou úrovní hry od ryze rekreační až po soutěžní. 

košíková se koná ve středu od 19.30 hodin, malá kopaná v úte-
rý od 20.00 hodin a v pátek od 18.30 hodin. Vše ve velké trojské 
školní tělocvičně. hrajeme i stolní tenis. 

kromě těchto pravidelných cvičení trojští sokolové pořádají 
jednorázové akce pro děti i dospělé. sledujte prosím proto naše 
zprávy v trojských novinách a na nástěnkách před sokolovnou a 
v tělocvičně.

když dovolí počasí, jsme schopni na hřišti v sokolovně připravit 
kluziště, pořádáme kurzy s výukou lyžování a snowboardingu.

Tj Sokol Troja nabízí vyžití též ve svých sportovních oddílech: 
kopaná, kanoistika, orientační běh, horolezecký oddíl.

Pokud máte zájem se zapojit do některého z cvičení nebo do ně-
kterého z uvedených sportů uvádíme tel. spojení na odpovědné 
cvičitele a trenéry:

obecné informace o Sokole Troja:
 alžběta Filipová 736 283 882
 jaroslav Fliegl 602 150 374
 sokolovna 233 540 306
Sokolská všestrannost:
 katka Šrámková – náčelnice   723 607 070
 tomáš Bryknar – náčelník      603 460 164
 jan zobal – předseda s. vš.      603 821 822
Kopaná: jaroslav Fliegl – sekretář 602 150 374
Kanoistika: Štěpán moučka – ved. sportů 603 210 954
orientační běh: milan Paukert – předseda 605 290 121
Horolezci: Vladimír Gistr – předseda 603 402 932

živoT v TRoji – SpoRT

n  Podzimní cyklovýlet. sobota 27. 9. 
Připraveny tři trasy na západ od troje. 
Prezentace 9.00 - 10.00 hod. v sokolovně.
a) okolo Císařského (trojského) ostrova – 
cca 10 km; b) Do roztok, horoměřic a Pod-
baby – cca 25 km; c) na okoř je cesta přes 
statenice a tuchoměřice – cca 50 km
Hlavní pořadatel jaroslav Fliegl 
602 150 374, tj-sokol-troja@volny.cz
n Autobusový výlet. sobota 11. 10. celý 
den. směr výletu: nejmenší město rabštejn 
nad střelou, zámek manětín, zámek s pivo-

varem Chýše. Cena zájezdu 100,– a 200,– kč.
Hlavní pořadatel, přihlášky a informace 
ses. al. Filipová 736 283 882.
n cvičební sobota. sobota 4. října v troj-
ské tělocvičně 9.00 – 11.00 pro zájemce  
o aerobik a cvičení PiLatEs pod vedením 
cvičitelek jany Šrámkové, jany Pištorové, 
Evy Filipové a jitky Drdácké.
Hlavní pořadatel a další informace jana 
šrámková 251 624 197 byt.
n Turnaj ve stolním tenise. 
neděle 19. října další ze série turnajů ve 

stolním tenise ve čtyřhrách. začátek v 9.00 
hod. v trojské školní hale.
Hlavní pořadatel a informace Rudolf Ham-
pel 737 242 539.
n  Mistrovské utkání v kopané. neděle 
28. září na fotbalovém hřišti v troji od 14.00 
dorostenci sokola troja v utkání pražského 
přeboru s mužstvem čaFC a od 16.30 hod. 
a – muži s Cholupicemi v mistrovském utká-
ní i. a třídy. V neděli 12. sokol troja dorost 
vers. Vyšehrad od 13.30 hodin a od 16.00 
a – muži proti košířům.

nejBližší plánované aKce tj soKol trojaTRojSKý KaleNdáŘ

aeroBiK u nás cviČí i děti                                                                 
V trojském sokole jsou mezi ženami a dívkami velmi populární 
hodiny aerobiku, které vedou zkušené a  oblíbené cvičitelky zu-
zana kicovová, jana Šrámková, jana Pištorová a Eva Filipová. ho-
diny probíhají v pondělí a ve středu vždy od 19 do 20 hod. 
od loňského roku jsme přidali hodinu aerobiku i pro děti. tyto 
hodiny probíhají samozřejmě trochu jinou formou než hodiny 
dospělých. Děti se učí kroky a pohyb při hudbě hravou formou 
(např. pomocí básniček a říkadel). i hudba a její rychlost je přizpů-
sobena dětskému věku. Po zvládnutí základů jsou děti schopny 
nacvičit lehčí i složitější sestavy a stále se zdokonalovat. 
Pokud máte doma holčičku ve věku od šesti do 12 let, rádi ji 
přivítáme každou středu od 18 do 19 hod v trojské tělocvičně. 
Doporučuji vybavit dítě kvalitní obuví (na aerobik), lahví s pitím, 
ručníkem a dobrou náladou.
aerobik je moderní forma pohybu, která zatěžuje organismus 
aerobně – základem je přirozený rozvoj vytrvalostních schopnos-
tí. zvyšuje činnost srdce a dechovou frekvenci a zlepšuje vytrva-
lost. aerobikovým cvičením se člověk naučí správnému dýchání a 
zlepší si celkovou koordinaci těla. V dnešní době však právě toto  
u dětí často chybí, proto neváhejte a do tělocvičny uhánějte!

Kateřina šrámková, náčelnice tj sokol troja

Do Prahy se sjely softballistky 
z celé Evropy, aby zde odehrály 
nejprestižnější klubový turnaj 
na starém kontinentu Pohár 
mistrů evropských zemí. medai-
le si vybojovaly týmy :
1. BSC legnano aMGa (iálie) 
2. BSC dornbirn Sharx  

(rakousko) 
3. Fiorini Softball Club Forli 

(iálie)
český tým SK joudrs praha  

se umístil na 5. místě.
klub se po náročné výstavbě 
areálu začíná konzolidovat a 
doplňuje softballová družstva 
děvčat a baseballová družstva 

evropsKý softBall 
v areálu saBatu praha
SaBaT Praha je softballový a baseballový klub, který v trojské kot-
lině působí od rokuv1987. V prvním týdnu září hostil vrcholnou 
událost evropského softballu – Pohár mistrů evropských zemí 
v softballu žen. Nad turnajem přijal záštitu primátor Pavel Bém.

chlapců. Pokud má vaše dítě 
týmového ducha a trochu spor-
tovního talentu, rádi ho přijme-
me. Letošní podzim přijímáme 
nové děti ročníku 1993 – 1998. 
informace najdete na 
www.sabat.cz.
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ZoologicKá Zahrada 
pro vás připravila

BotanicKá Zahrada
pro vás připravila

TRojSKý KaleNdáŘ

ŘÍjeN – MĚSÍC SeveRSKýCH leSů

Tip Na výleT

U příležitosti mezinárodního dne seniorů, 
připadajícího na 1. říjen, mají všichni senioři nad 60 let 
vstup do zoo po celý měsíc zdarma!

 4. 10. ples zvířat – oslavte s námi den zvířat 
  a přijďte si zatancovat na ples zvířat! 
  Všechny děti v masce zvířete: vstup do zoo zdarma!

 od 11. 10. divoká planeta – výstava fotografií 
  Petra slavíka a Václava Šilhy ve vzdělávací centru.

 25. 10. den severu – seznamte se s obyvateli severských lesů. 
   Poznáte například soba od losa?

Bz je v říjnu otevřena denně 9 – 17 hodin, skleník Fata morgana 
zůstává v pondělí uzavřen. 

 do 5. 10. výstava dýní – venkovní expozice v zajetí tykví
 do 17. 10. Kapradiny – výtrusné cévnaté rostliny v zahradě
 4.-5. 10. Barevný podzim – plody podzimu (pracovní dílny)
 11.-12. 10. Barevný podzim – zimní výsadby nádob
 11.-12. 10. duše stromů. obhajoba pastelky v rámci projektu 

výtvarnice marie Brožové.
 16. 10.  v 16 h Seznamte se s botanickou zahradou: jehličnany 
  Provázení. sraz u pokladny areálu jih 
  (venkovní expozice).
 18.-19. 10. Barevný podzim – podzim kvete (aranžování)
 25.-26. 10. Barevný podzim – Co uvidíte v lese?
 31. 10. Halloween – setkání příšer(ek) všech ras, pohlaví 
  a věku (15 – 20 hodin)

podrobnosti o akcích na www.botanicka.cz

DARuji KOťÁTKA, čistotná, 
zvyklá na lidi a psa. Odběr koncem října, 
možnost výběru již nyní. Ke každému 
přepravku nebo jídlo na měsíc. Tel.: 603 818 282

Milí čtenáři, v dozvuku tónů nedávno uplynulých Dnů evropského dědictví se, 
v návaznosti na národní téma akce: Památky v krajině a krajina jako památ-

ka, nabízí výlet nebo spíš procházka do blízkého okolí k sousedům „na šestku“. 
navštivte to, co zbylo z Císařského mlýna v Bubenči-unikátní památky evropského 
významu.
Přírodní scenérii vybral a o umístění staveb rozhodl samotný císař, velkorysou pod-
porou věd a umění proslavený rudolf ii. ten zde vyhledával odpočinek od dvorských 
povinností. jedinečný soubor staveb, zahradní architektury a vodních děl (umělá 
jeskyně s fontánou, bazén s balustrádou a plujícím dřevěným altánkem) spojovaly 
s původním mlýnem otevřené manýristické arkády. to vše doznalo v průběhu staletí 
jistých změn. nakolik se památkově chráněný – chátrající soubor objektů podařilo 
přestavbou na obytný komplex zachovat, můžete posoudit sami.                          ml

Císařský mlýn 1990                                               Foto @ Grafos Císařský mlýn 2008
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RE/MAX prodává
nejvíce realit na světě


