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Středy v Café u lávky
aneb vítejte v klubu!
STRANa 2

Volby skončily, ať žijí volby
STRANa 3

O Kovárně veřejně II.
Fotoreportáž na straně 4–5

Dům pro převozníka i pavilon
navrhnou studenti
STRANA 6

4025 m3 železobetonu
neboli Trojské hráze
tamtéž

Co život dal a vzal
STRANa 7

Hraběcí lázně již 6. prosince
strana 7

Žáby bijí na poplach
STRANA 8

Co považuji za důležité
Minulé dny byly i v Troji ve znamení občanských aktivit. Je velice důležité, že trojští občané opět potvrdili smysluplnost místní
samosprávy a zodpovědný přístup k věcem veřejným. K oběma
kolům senátních voleb přišlo výrazně více voličů než ve zbytku
našeho volebního obvodu.
Také účast na druhém plánovaném setkání k Prostoru Na
Kovárně potvrdila zájem o budoucnost a proměnu veřejných prostranství v Troji.
Vystoupení souboru Musica Bohemica v Císařském sále Trojského zámku mělo velmi slavnostní i komorní atmosféru zároveň

a přispělo k důstojnému připomenutí české národní historie.
V této souvislosti bych velmi rád poděkoval odstupující ředitelce
Galerie hl. m. Prahy paní PhDr. Petře Hoftichové za velmi vstřícný
postoj k naší městské části a dobrou spolupráci při všech společných
akcích. Konečně věřím, že probíhající sportovní a kulturní akce
v Troji navnadí i další zájemce o grantovou podporu jejich záměrů. O možnostech financování v příštím roce budeme hovořit
5. listopadu od 18 hodin v Klubu Troja.
Srdečně všechny zvu.
Tomáš Drdácký, starosta
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

KLUB TROJA program setkání zastupitelů
KAŽDOU STŘEDU OD 18.00 HODIN v srdci osady Rybáře
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5. 11. Tomáš Drdácký zve na setkání na téma „Grantová podpora MČ
Praha-Troja v roce 2009 – příprava kulturních a společenských akcí
v roce 2009“
12. 11. Václav Valtr zve k debatě o Nadaci Quido Schwanka – Troja, město v zeleni – Představení minulé činnosti nadace, plány do dalších let a
informace o připravované knize o Troji. Dále mohou účastníci schůzky
přispět k debatě o námětech a návrzích pro další činnost.

19. 11. Monika Maurerová zve na setkání na téma
„Občanská sdružení jako nástroj ochrany přírody a krajiny – spolupráce a možnosti“
26. 11. Jaroslav Bejček zve na setkání na téma „ Nabídka společenských a kulturních akcí pro
seniory, náměty pro zlepšení“

listopad

Slavnostní otevření nového
oddělení MŠ – viz bod č. 6 zápisu
ze zasedání zastupitelů

Ze zápisu z 23. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Troja
konaného dne 23. 10. 2008
Bod č. 2 – Stanovisko k žádosti Odboru obchodních aktivit
MHMP o úplatný převod nebo pronájem pozemku parc. č.
1404 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu k žádosti o úplatný převod nebo pronájem pozemku parc. č.
1404 k. ú. Troja ve vlastnictví hl.m.Prahy a pronájem ani úplatný
převod neschvaluje s odůvodněním, že předpokladem dalšího využití by mělo být koncepční řešení této a sousedních parcel a dále
zastupitelstvo doporučuje hlavnímu městu Praha usilovat o získání pozemku parc. č. 1405 od Pozemkového fondu ČR k zajištění
přístupu k pozemku parc. č. 1404.
usnesení č. 113 schváleno 5 hlasy

l

l

Bod č. 4 – Stanovisko k žádostem o posunutí hranice ÚSES
o cca 30 m mimo pozemky parc. č. 490, 488 a 489/2 k. ú.
Troja ve vlastnictví žadatelů.
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu k posunutí hranice ÚSES, tak aby nezasahovala do pozemků parc. č. 489/2 a 490
k. ú. Troja. Zastupitelé pověřují pana starostu odpovědět žadatelům ve smyslu, že na jejich i okolních pozemcích bude zpracována studie a území bude prověřeno a po té se lze kvalifikovaně
vyjádřit k jejich žádosti.
Zastupitelstvo k tomuto bodu nepřijalo žádné usnesení.
Bod č. 6 – Informace
l

l

l

l

mateřská škola – 15. října 2008 proběhlo slavnostní otevření
nového oddělení Mateřské školy Nad Kazankou za přítomnosti
pana poslance Ing. Tomáše Duba. Oddělení je již vybaveno, je
zaměřeno na enviromentální výchovu.
základní škola – o představách Základní školy o rozvoji školy
bude jednat pan starosta s panem ředitelem, projekty všech
škol by měly být více propojeny a byla by vítána společná účast
na akcích pořádaných městskou částí. Prostory v základní škole
by měly být rozšířeny, preferovat přístavbu.
investiční akce 2008, 2009 – kanalizace Farka – byl vybrán dodavatel stavby, bude nutno provést rozpočtové opatření, zahájení prací se předpokládá v listopadu. Pro přípravu rozpočtu
roku 2009 je třeba se zamyslet nad přípravou dalších investičních akcí.
prodejna Na Kovárně – vybrán nový nájemce společnost Žabka,
109 říjen 2008

l

l

a. s. Současný nájemce končí k 31. 10. 2008, znovuotevření prodejny se předpokládá 18. 11. 2008.
projednávání rekonstrukce a dostavby ÚČOV – dnes jednala
komise Rady ZHMP – předvedeno řešení kalové koncovky, komise doporučila jako nosné řešení odvod kalů na Drasty. Není
vyhodnocení srovnání technologií Hydroprojekt a Ecofluid,
které zpracovává EIB. Dne 13. 11. 2008 ústní jednání k vydání územního rozhodnutí na ÚMČ Praha 7. Do tohoto termínu
bude případně doplněno vyjádření MČ Praha-Troja.
protipovodňový val – pan arch. Valtr informoval o jednání
mezi ZOO a Diplomatickým servisem – diplomatický servis zatím nepotvrdil souhlas s průjezdem autobusů po jejich komunikaci po dobu výstavby povodňového valu, část stavby proti
osadě Rybáře začne 1. 11. a skončení se předpokládá 29. 5.
2009, ostatní části valu u tunelu Blanka a u mostu Barikádníků
by také měly být do konce příštího roku hotové. Příjezdová komunikace není do stavby valu zahrnuta, bude muset být řešen
příjezd k fotbalovému hřišti.
grantový systém MČ Praha-Troja v roce 2009 – městská část
bude v poskytování grantů pokračovat, bude výzva v listopadovém časopise a setkání v klubu Troja k preferovaným oblastem podpory.
studentská soutěž Xella, studentská práce VŠE – o těchto soutěžích informoval pan starosta, studentská architektonická
soutěž Xella se týká Troje, přívozu, nového vstupu do ZOO ze
západu s podtitulem „Pavilon člověka“, VŠE – studenti katedry
cestovního ruchu budou pracovat ve skupinách, organizovat
dotazníkové šetření na téma Troja a cestovní ruch(CR), infrastruktura CR, propagace MČ, potenciál CR. Výsledky školní práce představí v lednu 2009 v Troji. Předpokládá se spolupráce se
studenty TGSČ.

Pan starosta dal prostor k diskusi:
p. Liehmann – záměr zřídit soukromou školku, předal podklady
k majetkovému řešení pozemků Pod Havránkou. Pan starosta vyzval k předložení celkové studie území zahrad, kterou by mohlo
zastupitelstvo projednat a posoudit.
Pan starosta ukončil zasedání v 19.00 hod.
			

Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta
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Trojský kalendář

výluka vodovodu
Ve čtvrtek 9. října v půl čtvrté odpoledne zakotvil v ulici Sádky v Troji bibliobus
Městské knihovny v Praze, speciálně upravené vozidlo, ve kterém najdete k půjčení
knihy a časopisy pro čtenáře všech věkových skupin, přístup k internetu, příjemné prostředí a milé knihovníky. V pojízdné knihovně si můžete půjčovat na čtenářský průkaz
s čárovým kódem (vybaví vám jej na počkání při první zápůjčce) nebo na kartu Opencard.
Výpůjčky z jedné pojízdné knihovny můžete vracet v kterékoli z nich, nebo v Ústřední
knihovně na Mariánském nám. 1, Praha 1. Pojízdná knihovna má v Troji v současné
době „otevřeno“ každý čtvrtek od půl čtvrté do šesti hodin odpoledne. Máte-li zájem
o konkrétní titul, který není v bibliobusu momentálně k dispozici, je však ve sbírkách
Městské knihovny, můžete si jej prostřednictvím počítače (v bibliobusu jsou k dispozici návštěvníkům dva) objednat a bibliobus titul při příští návštěvě přiveze. Teď již jde
jen o to, aby trojští občané této velmi zajímavé nabídky dokázali využít.
Text a foto bok

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Foto © B. Kudera

Jak jsme v Troji volili
Ve dnech 17. – 18. 10. 2008 proběhly ve
volebním obvodě č. 27-Praha 1, jehož je
Troja součástí, volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Na holešovickém Výstavišti
ještě doutnaly zbytky zničujícího požáru
levého křídla Sjezdového paláce a část
obyvatel Troje v noci ze čtvrtka na pátek
usínala s určitými obavami, avšak na voličské účasti to vůbec nebylo znát. K volbám
v Troji přišlo 332 voličů (z celkového po-

čtu 750), což je 44 % (pro srovnání – v MČ
Praha 7 byla účast 30 %, celková účast ve
volebním obvodě 27 byla 34,69 %).
V prvním kole v Troji zvítězil MUDr. Zdeněk Schwarz, druhý byl Michael Kocáb,
třetí MUDr. Blanka Haindlová.
Do druhého kola ve dnech 24. – 25. 10.
2008 se v Troji dostavilo 302 voličů (40 %),
kteří se rozhodovali už jen mezi dvěma
kandidáty. Z vítězství se mohl radovat
opět MUDr. Schwarz (214 hlasů), MUDr.
Haindlová dostala 88 hlasů.
Děkujeme voličům za hojnou účast a velký dík patří také volební komisi, kterou
nezaskočila ani kontrola z Magistrátu
hl. m. Prahy a která se dle jejího vyjádření zasloužila o bezproblémový průběh
obou kol a pohodovou atmosféru ve voličské místnosti.
Renata Zajícová, zapisovatelka volební komise

KONFERENCE

EVVO V PRAZE
25. LISTOPADU 2008

Hlavní město Praha
a asociace ekologických
organizací Zelený kruh
Vás srdečně zvou
na krajskou konferenci

11. 11. 2008 od 08:00 hod do 17:00 hod,
následně napouštění a tlakování, úplné
obnovení dodávky vody v 19:00 hod.
Oblast výluky: Pod Havránkou 765/10c
(= trojská 765/183d), 657/10b, 656/10a,
7/10, 238/8, 239/6, 13/4, 12/2 trojská
663/183, 664/183a, 659/183b, 660/183c,
Povltavská č.P. 32, 23/39, 22/40, Č. P. 28,
21/42, 20/44, 19/46, 18/48, 17/50, 16/52,
14/54, 15/56, 9/64, 8/66, 6/68 Důvod výluky: Protipovodňová opatření v lokalitě
Praha 7 Povltavská, Pod Havránkou, úpravy na stávajících vodovodních řadech.

Doplnění
přestupkové komise
Městská část Praha-Troja má zřízenu jako
jednu z komisí i přestupkovou komisi.
Tato komise projednává přestupky, které
se staly na území městské části Praha-Troja.
Pracuje v tříčlenném složení, předsedkyní je
JUDr. Nataša Císařová.
V současné době potřebujeme doplnit tuto
komisi o jednoho člena.
Činnost v přestupkové komisi je dobrovolná a nehonorovaná. Může ji vykonávat občan starší 18 let, odbornost ani vzdělání nerozhoduje. V této komisi najdou uplatnění
i budoucí absolventi fakult s právnickým
zaměřením nebo zaměřením na veřejnou
správu, neboť práce s přestupkovou agendou je dobrou praxí pro další činnost.
Komise se schází podle potřeby, maximálně
1x za 14 dní v odpoledních hodinách (na
základě dohody). Byli bychom rádi, kdyby
se do činnosti zapojil někdo z občanů Troje,
ale není to podmínkou. Pokud byste měli
zájem nebo byste věděli o někom, kdo by
chtěl v komisi pracovat, můžete se obrátit
na Ing. Markovou, tel: 28 4691 121, e-mail:
markova@mctroja.cz, která Vám poskytne
bližší informace. Těšíme se na spolupráci.
Ing. Irena Marková, tajemnice

v úterý 25. listopadu 2008 od 8.30 do 17 hodin,
v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2, 1. patro
pod záštitou udělenou Petrem Štěpánkem, radním hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

Organizaci konference zajišťuje asociace ekologických organizací Zelený kruh.
Podrobný program najdete na stránkách www.zelenykruh.cz.
Pro více informací a potvrzení účasti kontaktujte Renatu Adamovou,
renata.adamova@zelenykruh.cz, 222 518 352.

u příležitosti
liky
státního svátku České repub

27. říjen 2008 17 h

Foto © J. Kavan jr.

Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta v Praze
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TROJA

Jeden z významných státních svátků slavíme
28. října. Politici v čele s hlavou státu kladou
pietně věnce k památníkům a pronášejí velkolepé projevy. Proč vlastně? Ptali jsme se studentů Trojského gymnázia Svatopluka Čecha.

Veřejný prostor Na Kovárně
Výběr z připomínek ke studii z druhého plánovacího setkání

Jarda (18): 28. říjen (1918) je dnem vzniku samostatného Československého státu. Otázka
je, má-li cenu slavit vznik něčeho, co již neexistuje? Podle mě určitě ano. Česká země se
spolu se Slovenskem poprvé odtrhla od Rakouska – Uherska a byla tím započata společná cesta k samostatnosti.

l

Tereza (18): Vzniklo Československo v roce
1918. Upřímně to moc neprožívám. Pro mne
je tento den bohužel jen další důvod k tomu,
proč nejít do školy. Ale myslím, že výročí je
součástí naší historie, a tak by se o něm mělo
vědět a mluvit.

l

Kryštof (18): Vznikl samostatný Československý stát, což po rozpadu Rakouska – Uherska
po ukončení první světové války. Myslím, že
přestože již nejsme Československo jako celek, pořád je pro nás tento den významným.
Honza (19): Datum je významné tím, že vzniklo Československo v roce 1918. Vyhlášení tohoto dne svátkem má své opodstatnění, ale
na druhou stranu proč slavit den vzniku státu,
který již neexistuje?
Karin (18): Vyhlášení samostatnosti Čechů a
Slováků v roce 1918. Svátek má cenu slavit,
především protože je volný den.
Klára (17): Myslím, že tento státní svátek má
své odůvodnění (vzniklo Československo) a
tradici. 28. říjen by se měl slavit, už jen proto,
že máme svátků málo. Letošní rok navíc slavíme 90. výročí vzniku republiky.
Jirka (16) a David (18): Kryštof Kolumbus
přistál na Kubě (1492), v Praze byl vyhlášen
samostatný Československý stát (1918), Benito Mussolini uchopil moc v Itálii při tzv. „Pochodu na Řím“ (1922), v protektorátu Čechy
a Morava proběhly demonstrace, při kterých
byl smrtelně zraněn Jan Opletal (1939), Edvard Beneš byl potvrzen ve funkci prezidenta (1945), „Den znárodnění“ (1945) byl významným dnem Československé socialistické
republiky a nakonec: 28. 10. 1981 se narodil
Milan Baroš, český fotbalista.
Silvie Čadská
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zastávky ve variantě B jsou bezpečnější z dopravního hlediska
zastávky MHD je lépe umístnit mimo zástavbu (vysoká frekvence dopravy)
ve variantě B zastávky MHD myslet na kolizi s přístupem k Panskému statku
myslet na znečištění komunikací listím (zejména mokrým listím) – bezpečnost
dbát na kapacitu otevřeného potoka při návalových deštích
zvážit přehlednost křižovatky v místech plánovaných parkovacích ploch
dořešit možný konflikt kontejnerů na tříděný odpad s inženýrskými sítěmi
zvážit vzhled kontejnerů před barokní zdí
zvážit přičlenění kontejnerů na tříděný odpad k „hnízdu“ s dalšími odpadovými nádobami
zvážit větší množství zeleně v prostoru před Kovárnou
myslet na klima místa u Kovárny- více zeleně v menším měřítku – zvážit více stromů-menších,
pás zeleně, keře…
úpravy v parteru méně technokratické – místo betonu či asfaltu raději dlažba, květiny atp.
zeleň je důležitá i v odclonění prachu a hluku
zvážit všechny možnosti posílení role pěší a cyklodopravy vůči dopravě automobilové
zajistit bezpečný přístup pěších ke kontejnerům a dalším místům prostoru
zvážit rozšíření přechodu pro chodce přes Trojskou ulici

5
Život v troji

Otázky a komentáře
jaký typ prostoru by „u Kovárny“ měl být – městská třída nebo spíše
venkovský charakter?
zásadní zklidnění/omezení dopravy mohou přinést komplexnější řešení –
více zklidněných míst (viz Ořechovka), případně odvedení dopravy
bude Panský dvůr přístupný veřejnosti?
je reálné využití laviček u rušné komunikace (prostor u Kovárny)

Vyhodnocení preference variant řešení zastávek MHD účastníků setkání
Jsem pro

Nevadí mi

Jsem proti

Varianta A

19

5

1

Varianta B

6

15

4

Varianta C

0

7

19

připomínka od účastníků i z prvního setkání, většina tehdy přeferovala
zastávky tak jak je navrženo ve variantě A (cca 22 obyvatel)
Nawrath, Žerebáková, Drdácký
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14. ročník studentské soutěže Xella
2008/09, 6. ročník mezinárodní soutěže
Téma:
„Pavilon člověka / ZOO Praha Troja“

:
í návrhů
devzdán
9
0
0
2
ra
9. úno

Termín o

Motto:
„Lidé jsou ušlechtilá zvířata... proto je někdy těžko pochopíme.“
Základním úkolem soutěže je architektonický návrh nového
vstupního objektu do Zoologické zahrady v Praze Troji –
PAVILON ČLOVĚKA a objektu vybavenosti lodního přívozu
do Podbaby – DŮM PŘEVOZNÍKA, obojí s důrazem na krajinné
souvislosti v říčním prostoru Vltavy.
Soutěžní návrhy budou následně vystaveny v Troji.

www.xella.cz

Trojské plány

Hráze v Troji – zahájení stavby
Po dlouhém čekání v obavách jsme se dočkali. Prvního listopadu 2008 bude zahájena
výstavba protipovodňové ochrany Troje. Celá akce je rozdělena na tři úseky a každá
má i jiného zhotovitele stavby. První začíná firma HOCHTIEF CZ a.s a to část od ulice
Pod Havránkou podél lávky do Stromovky až k fotbalovému stadionu Sokola Troja.
Další část, od hřiště až k vyústění tunelu Blanka postaví METROSTAV a. s., poslední část
o ústí tunelu k mostu Barikádníků vysoutěžila stavební firma SKANSKA a. s.
ohumusování hrází ornicí, vysetí trávníků a výsadba zeleně. U ochranných pilířů
budou kovové konstrukce, které mají být
výsledně porostlé popínavými rostlinami.
Tyto výsadby by měly být uskutečněny již
v jarních měsících roku 2009, neboť termín ukončení akce je stanoven na 29. 5.
2009.

Zahajovaný úsek je stavebně nejsložitější. Zahrnuje utěsnění podloží, úpravy na
inženýrských sítích a vybudování monolitických zdí a pilířů. Dále je zde i část se sypanými hrázemi, zárubními zídkami z gabionů (drátokošů vyplněných kamennou
rovnaninou a štěrkem). Součástí projektu
je i zřízení cesty (cyklistické stezky) po koruně hráze i po jejích úbočích a navázání
na místní komunikační síť. Na závěr také
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Stavba a její průběh jsou rozděleny
na tři fáze.
1. fáze: od 1. 11. 2008 do 12. 2. 2009
2. fáze: od 12. 2. 2009 do 2. 3. 2009
3. fáze: od 3. 3. 2009 do 29. 5. 2009
V 1. fázi bude omezen provoz v dolní
části ulice Pod Havránkou, neboť budou
prováděny podzemní části budoucích
opěr a parapetní zídka podél pěší cesty
k lávce.
Ve druhé fázi bude tento provoz úplně
zastaven, protože bude ve výstavbě právě

přehrazení vjezdu do ulice Pod Havránkou a to včetně jeho podzemních částí.
Ve třetí fázi již bude provoz opět pouze
omezován dle potřeb stavby a dle ukončování jednotlivých místních úprav.
Po celou dobu stavby bude zabráno
stávající asfaltové parkoviště autobusů
u lávky pro zařízení staveniště i pro
provádění vlastní stavby. Jako náhradní
plocha pro parkování bude dočasně využívána sousední plocha směrem proti
proudu Vltavy. MČ Troja požaduje, aby
pro stavební dopravu byla výhradně používána nově vybudovaná stavební silnice od mostu Barikádníků a pak pouze
úsek Povltavské až od křižovatky s ulicí
Pod Lisem na západ, tedy aby nedocházelo ke kumulaci osobní a městské hromadné dopravy na straně jedné a stavební dopravy na straně druhé na jedné
komunikaci. Musí být zcela zásadně odděleny a nesmí docházet ke znečišťování
veřejných komunikací.
Náklady stavby úseku: cca 130 mil. Kč
Množství zpracovaného železobetonu:
podzemní stěny 2 900 m3,
nadzemní stěny 1 125 m3
Množství ukládané zeminy: 10 500 m3
Délka úseku 290 m
Stavební společnost HOCHTIEF CZ
je součástí nadnárodního koncernu
HOCHTIEF od roku 1999.
Realizuje pozemní stavby, dopravní
infrastrukturu a developerské projekty.
Zaměstnává cca 1 600 pracovníků.
Je na 6. místě v žebříčku stavebních
firem v ČR podle obratu za rok 2007
Současné realisace – Praha, Vnější pražský
silniční okruh, 514 Slivenec – Lahovice
Praha, Městský okruh Prašný most –
Špejchar a Špejchar Pelc – Tyrolka
Dvě nominace na titul Stavba roku 2008
získala akciová společnost HOCHTIEF CZ
v letošním roce. Objekty Multifunkční
fotbalový areál SK Slavia a Domov sociální péče Hagibor jsou dílem divize Čechy.
Ing. arch. Václav Valtr

7
život v troji

Zprávy o činnosti TJ Sokol Troja říjen
n 4. 10. 2008 uspořádala sokolská všestrannost další sobotní cvičení v tělocvičně ZŠ. Ve třech cvičebních lekcích se mohly účastnice seznámit a zacvičit si 3 druhy
cvičení, které jsou obsahem našich cvičebních hodin.
n Další zájezd, s poznáváním krásných a historických míst naší české země, byl do
Rabštejna nad Střelou, Manětína a Chyše. Projížděli jsme podzimní krajinou, která slibovala pohled na barvy podzimu, ale bohužel celé dopoledne byla mlha jako mléko.
První zastávka v Rabštějně byla pohledy na městečko mlhou trochu pokažená. Když
jsme přijeli do Manětína svítilo již sluníčko a pak již bylo krásné počasí až do konce zájezdu. Po prohlídce zámku, parku a zajímavých soch, které zdobí celé náměstí, jsme odjeli do městečka Chyše, kde je nádherný zrenovovaný zámek a pivovar. Na rekonstrukci
mají zásluhu manželé Lažanských. Pan Lažanský je potomek slavného rodu, který byl
posledním majitelem zámku. Zámky Manětín, Rabštejn a Chyše byly tímto rodem úzce
propojeny. Po válce musel poslední majitel opustit republiku kvůli manželství se ženou
německé národnosti. Zámek i pivovar velmi chátraly. Využíval se na ubytování škol a
různých podniků a žádná údržba se neprováděla. Pan Lažanský se po žádosti a finanční
podpoře památkového úřadu ujal všech úprav na zámku a pivovaru. Renovace ještě
není zdaleka u konce, ale jsou upraveny některé pokoje k prohlídce a ve dvou místnostech je umístěno muzeum Karla Čapka, který byl několik let zaměstnán na zámku jako
učitel syna Lažanských. Jedna místnost je upravena jako obřadní síň. K pivovaru patří
také restaurace, kde jsme měli objednaný oběd. Péče a práce, kterou pan Lažanský věnuje dalšímu zařizování a vedení zámku a pivovaru je obdivuhodná. Dále jsme byli na
exkurzi v pivovaru s ochutnávkou jak světlého, tak černého piva.
n V sobotu 18. 10. 2008 proběhl po jednoleté pauze již 6. ročník Trojské drakiády, „Pouštění draků“. Za krásného, slunečného počasí se nás, příznivců draků sešlo v počtu blížícímu se číslu
100. Doufám, že i přes větrnou nepřízeň, nebyli naši příznivci
zklamáni a že se opět setkáme příští rok.
n V neděli 19. 10. 2008 proběhl ve velké tělocvičně ZŠ Svato-
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Za TJ Sokol Troja, Jan Zobal

pluka Čecha předposlední díl seriálu turnajů ve stolním tenise
ve čtyřhrách. Účast byla poměrně dobrá, přišlo 13 dvojic. Hráli
jsme v jedné skupině a po drobných zádrhelích se turnaj dobře rozběhl. Na prvním místě skončil pár Pavelka-Vrážel, druhé
místo obsadili otec se synem Poczovi a třetí Bican-Jaroněk. Připravujeme další turnaj ve dvouhrách 23. 11. 08 a poslední ve
čtyřhrách 14. 12. 08.
Rudolf Hampel – vedoucí stol. tenisu
n Rozloučení se sestrou Miroslavou Haufovou. Naše Mína, jinak
jsme ji ani neznali, nás navždy opustila v těchto dnech. Narodila se
v době největšího rozkvětu Sokola v Troji, kdy se Sokol a i Mína, jak
dospívala, podíleli na všech tělocvičných, sportovních, kulturních
i společenských akcí v Troji. Se začátkem školní docházky vstoupila do trojského Sokola. Zde působila dokud jí to zdraví dovolilo.
V mládí byla jednou z nejlepších našich cvičenek na nářadí a výborně hrála volejbal. Aktivně se účastnila všech výletů a kulturních
akcí, které se v Troji pořádaly. Brzy se stala i cvičitelkou dorostenek
všestrannosti dříve ZTV. Byla účastnicí sletových a spartakiádních
cvičeních na Strahově. V důchodovém věku pak pomáhala v našem
autokempu při údržbě a úklidu. Řídila dlouhá leta cvičení pro seniorky a byla mluvčím starších členů Sokola. V paměti nám zůstane
jako kamarádská, aktivní a nápaditá Mína.
za Sokol Troja Jaroslav Fliegl, Alžběta Filipová

n Připravujeme na 4. prosince 08 „Mikulášskou besídku“ pro
děti v tělocvičně ZŠ. n Tradiční předvánoční zájezd do Amberku,

s návštěvou historického městečka s adventní atmosférou vánočních trhů a koupáním v „Hraběcích lázních“, plánujeme na sobotu 6. prosince 08.
Za sokolskou všestrannost Filipová Alž., TJ Sokol Troja Trojská 171a,
171 00 Praha 7, tel: 233 540 306, e-mail: tj-sokol-troja@volny.cz
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Trojský kalendáŘ

Botanická zahrada
pro vás připravila
BZ je v říjnu otevřena denně 9 – 17 hodin,
skleník Fata Morgana zůstává v pondělí uzavřen
Výběr akcí:
4.–23. 11. Výstava sukulentů – v hlavní roli
		 „tlustoprdky“
11. 11. v 11 hodin Svatomartinské víno – poprvé si připijeme
mladým vínem ...
Podrobnosti o akcích na www.botanicka.cz
tip na výlet

Zoologická zahrada
pro vás připravila
Listopad – MĚSÍC usínání a klidu
Výstava soch Vincenta Winklera ve vzdělávacím centru
2. 11. Den vyhynulých zvířat – seznámení se zvířaty,
které na Zemi už nenajdete!
22. 11. Den spáčů – příroda i zvířata se připravují na zimu.
Víte jak?
23. 11.	Adventní
Přijďte si vyrobit adventní věnec!
30. 11. dílny	Rezervace nutná na tel. 296 112 230.

amphibian ark
2008 YEAR OF THE FROG

Připomínáme probíhající celosvětovou kampaň
Žáby bijí na poplach.
Jak můžete přispět k záchraně obojživelníků Vy?
Kupujte propagační předměty s motivem kampaně – trička,
hrnečky, zápalky, pravítko, butony, magnetky I Informujte se
o životě objživelníků i o tom, co je nejvíce ohrožuje I Dávejte
pozor v jarních měsících na silnicích – žáby táhnou do míst
rozmnožování I Neznečisťujte ani ty nejmenší kaluže, jsou
kolébkou pro další populace obojživelníků.

Milí čtenáři, dnešní výlet vás zavede do Měšic, sice málo známého, ale jednoho z nejcennějších příkladů velkorysé barokní urbanistické komposice. Měšice leží v nevelké vzdálenosti od Troje, pouhých 12 km vzdušnou čarou. Autem měří trasa asi 16 km, vede po
silnici R8 a D8 na sever, můžeme odbočit přes Březiněves na Líbeznice a odtud na východ
do Měšic. Také lze jet vlakem z Hlavního nádraží nebo z Vysočan směr Všetaty, do stanice
Měšice to trvá 32 minut. Autobus jezdí z nádraží Holešovice nebo z Letňan.
Prvé zmínky o obci Měšice se datují k roku 1294. Počátkem patnáctého století zde byla
postavena tvrz. V roce 1767 – 1775, tedy asi o sto let později než zámek v Troji, byl na místě původní tvrze postaven Antonínem Haffeneckerem pro rodinu Nosticů pozdně barokní (rokokový) zámek. Postranní křídla byla dostavbou připojena v letech 1780 – 1790. Se
zámkem byla nově vystavěna i vesnice. Na sever od zámku byly postaveny hospodářské
budovy a jízdárna, vytvářející záměrně utvářený prostor. Na jižní straně byla založena
francouzská zahrada, přecházející v anglický park o rozloze asi 15 hektarů.
V parku byly vysázeny vzácné dřeviny. Celé nové uskupení zámeckých a hospodářských
budov bylo symetricky komponováno podél dlouhé podélné krajinné osy a doplněno
dvěma skupinami dvou, s hlavní osou rovnoběžných, ulicových řad domků služebnictva.
Rozsáhlá komposice byla ve středu doplněna vodní nádrží – rybníkem a prodloužena do
krajiny dvouřadou dlouhou alejí vedoucí až do Hovorčovic. Celek je velmi dobře zachován, záměr je jasně čitelný i přes to, že se jednotlivé budovy s výjimkou zámku nachází
ve velmi špatném stavebním stavu.
Park byl postupně přeměněn z barokního v přírodně krajinářský, s větším hlavním a
menšími postranními palouky. K vidění jsou četné zpětné průhledy na zahradní průčelí
zámku, dané osovým řešením celé komposice. V parku jsou jedinečné vzrostlé exempláře dubů letních, veliký buk červenolistý a cedr libanonský, je zde i jalovec viržinský a
jedlovec kanadský.
Po roce 1948 byla v zámku zřízena politická škola ROH. V šedesátých letech dvacátého
století byl zámek upraven na nemocnici s interním a neurologickým zaměřením, dnes
s provozem Centra integrované onkologické péče. Zámek není přístupný.
Ve výletu po prohlídce celé komposice můžeme pokračovat alejí do Hovorčovic s raně go-

tickým kostelem Narození sv. Jana Křtitele
a nebo po žluté značce do Mratína. Tam
můžeme shlédnout další příklady barokní
architektury, panský dvůr, kostelík sv. Michala.
Připravil a otestoval
ing. arch. Václav Valtr
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