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Co Považuji za důLežité

Mezinárodní Den sousedů, nový svátek věnovaný 
místním komunitám a dobrým sousedským vzta-
hům jsme v předstihu oslavili tradiční akcí Trojská 
buchta, která byla opět příležitostí ochutnat do-
mácí dobroty a zároveň dobrou záminkou k setká-
ní přátel z různých koutů Troje. Děkuji kolegům 
z našeho úřadu za pomoc při organizaci večera a 
kapele za dobrou muziku. 
Za grantové podpory naší městské části se opět 
uskutečnil Free Fest Troja v loděnici. Poslední květ-
nový víkend přivítáme v Troji nejlepší závodníky  
v rámci Mistrovství ČR v raftingu.
Měsíc červen je tradičně bohatý na společenské, 
kulturní i sportovní aktivity. Čeká nás Dětské spor-
tovní odpoledne u Sokolovny, slavnostní den v areá- 
lu Sabat, závody Světového poháru ve vodním sla-

lomu. Občanské sdružení Trojskoúhelník pořádá 
ve středu 24. června Olympijský den pro mládež. 
Ve spolupráci s MČ Praha-Troja, TJ Sokol Troja a 
Českým olympijským výborem budou připraveny 
závody v běhu a doprovodné soutěže. Program je 
určen pro všechny věkové kategorie, zejména děti 
a mládež.
V pátek 5. června a v sobotu 6. června budeme 
volit europoslance. Přijďte dát hlas osobnostem, 
které nás budou reprezentovat v Evropského par-
lamentu. 
Trojské pohledy – nová publikace o staré Troji bude 
slavnostně představena na Trojském dni.
Veřejná debata se starostou se uskuteční 16. červ-
na od 18.00 hodin v aule gymnázia.

tomáš drdácký, drdacky@mctroja.cz
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trojská historie

na základě podnětu našich občanů uvá-
díme vysvětlení k fungování přestupů 

mezi linkami 112 a 236 u ZOO. Je vhodné 
rozdělit je do dvou období.
Prvním je období každý pracovní den do 
cca 6:15 a od cca 8:15 hod. a po celý ví-
kend. Linka 112 je zde v denním období 
provozována v krátkém intervalu, navíc 
v tuto dobu je provoz ovlivňován i silnou 
individuální dopravou v Holešovicích či vlo-
ženými posilovými vozy. Obecně je zde tak 
preferován pravidelný interval linky 236, 
jež je důležitý též pro návaznost na přívoz 
„Podhoří-Sedlec“. I přesto jsou v tomto 

Řešení pŘestupů mezi 112 a 236 u zOO
období voleny takové časy odjezdů linek 
112 a 236, aby přestup ve směru z Podho-
ří byl vždy max. 4 min. V opačném směru 
je pak jeho délka ovlivněna pravidelností 
provozu linky 112, avšak opět teoretická 
délka nepřekračuje 6 min.  Brzy ráno a ve-
čer od 20 hodin je linka 112 v provozu již 
v delších intervalech, a proto je na přestup 
brán vyšší zřetel. Opět jsou zde voleny ča-
sové polohy spojů linek 112 a 236 tak, aby 
byl přestup vyhovující, většinou do 4 min. 
ve směru z Podhoří. V opačném směru od 
Holešovic je ponechána rezerva několik 
minut na případná zpoždění linky 112.
Druhým obdobím jsou pracovní dny ráno 
od 6:30 do 8:15 hodin. Jelikož zde je in-
terval obou linek mezi ZOO a Podhořím 
zkrácen na 30 min., jsou zde preferovány 
pravidelně rozložené odjezdy z Podhoří 
po čtvrt hodině. I tak délka přestupu z lin-
ky 236 na linku 112 u ZOO nepřekračuje 
7 min. Podstatou podnětů, které dostá-
váme, je ovšem fakt, že v této době je in-

terval linky 112 od ZOO též 7,5 minuty, a 
proto při příjezdu linky 236 k ZOO cestující 
v ten samý moment vidí odjíždět předchá-
zející spoj linky 112. To je logicky dáno 
zmíněným pravidelným rozložením spojů 
z Podhoří, jelikož při intervalu 7,5 minu-
ty je 15minut dvojnásobkem. Zde je pro-
to nutné podotknout, že nejen pro naše 
občany, ale i pro cestující od Holešovic a 
Bohnic je přívoz významným spojením a 
pravidelný interval mezi ZOO a Podhořím 
je zde poměrně důležitý. Přestupní dobu 7 
minut proto vzhledem k uvedenému po-
važujeme za ne ideální, ale vyhovující.
Závěrem dodejme, že v současné době pro-
bíhá celkové vyhodnocování provozu linky 
112, na základě které dojde k dílčím úpra-
vám a naše Městská část bude v rámci těch-
to změn požadovat prověřit zlepšení pře-
stupů i v ranním období pracovního dne.
Plné znění je uvedeno také na našich we-
bových stránkách http://www.mctroja.cz/.

Zpracoval ropid

pOhlednice 
trOja 
Počátkem 20. století byla Troja 
jiným světem, než jak ji známe 
nyní. V polovičním počtu domů 
žilo dvakrát tolik lidí než dnes, 
byla zde velká činnost hospodář-
ská. Četné zemědělské podniky, 
v čele s Trojským velkostatkem, 
poplužním dvorem, ve kterém 
vznikla Trojská mlékárna, čet-
ná zahradnictví a sadařství. Vi-
nice využívaly každý kus půdy, 
na špatně přístupných stráních 
se páslo a vysekávala se i tráva 
v sadech. Trojský parostrojní 
pivovar vařil pivo (ročně 10 910 

hektolitrů) a daň z nápojů pro-
dávaných v místních restaura-
cích doplňovala významně roz-
počet samostatné obce Troja, 
ležící hodiny pěší chůze severo-
západně od Prahy v politickém 
okrese karlínském. 
Strojní mlýn, přívoz a rybolov 
využívaly řeku Vltavu. Byla zde 
cihelna, pumpař a pošta v mís-
tě. na stráních porůznu ležely 
vinice a stavení. Jsou zazname-
nána jejich tehdejší jména: Ha-
vránka, Hrachovka, Kapelská, 
Kazanka, Kubelkova, Lhotecká, 
na Farkách, Pazderka, Preska 
u Lisu, Purkrabka, Sklenářka, 
Spetinkova, Šutka a Vavruška, 
Brána a Minderka čili zámeček, 
Břežanka, Kinclova, Prachovka 
a Popelářka. 
Z vín produkovaných v Troji byl 
nejoblíbenější trojský ryzlink, 
kabinet a trojské burgundské 
červené víno. Pěstovalo se i vý-
borné ovoce. 
Troja a Podhoří byly pro Pražany 
výletním místem s množstvím 
zahradních restaurací. Jako po-
pulární restaurace i vinný sklep 
sloužil i sám trojský zámeček se 
zahradou a štěpnicí. Další vinný 
sklep byl vystavěn v Podhoří. 

Po Vltavě se plavily vory a vel-
ké čluny s náklady, tažené proti 
proudu koňskými spřeženími, 
oživovaly trojská nábřeží. 
Troja byla také sídlem zemské-
ho pomologického ústavu Krá-
lovství českého, vybudovaného 
s rakousko-uherskou důklad-
ností a péčí. Právě začínala po-
hnutá historie dvacátého sto-
letí, republika, připojení Troje 
k Praze nejen administrativně 
ale posléze i novým mostem 
přes Vltavu, probíhaly změny 
hospodářské i politické. 
Pojďme se vrátit do té jiné i stej-
né Troje, na to krásné jeviště, 
jehož kulisy zůstávají stejné, 
i když se v nich již odehrávají 
úplně jiná představení. Příleži-
tost k takovému návratu přináší 
další připravovaná sbírka dobo-
vých pohlednic s tématem Troja, 
často i v Troji vydaných, sesbíra-
ná trojskými občany Otakarem 
Doubkem a ing. Františkem 
Malým. V přípravě jejího vydání 
se angažovala MČ Praha-Troja 
a nadace Q. Schwanka – Město 
v zeleni. Grafickou úpravu pu-
blikace vytvořil náš soused Mi-
chal Lutterer. 

václav valtr

VeŘejnOst  
k úpraVám 
ulice pOd 
haVránkOu
V nedaleké budoucnosti pro-
běhne rekonstrukce ulice Pod 
Havránkou. K její následné  po-
době (řešení povrchů) byl zpra-
cován projekt, který je do  3. 6. 
vystaven k nahlédnutí ve vstup-
ní chodbě Galerie Pod lávkou, 
kde se s ním může každý zájem-
ce seznámit. 
3. 6. 2009 od 19.00 pak v ka-
várničce, též v ulici Pod Ha-
vránkou, proběhne setkání, na 
kterém se bude možné vyjádřit 
k projektu a přispět do debaty 
o budoucí podobě ulice. na se-
tkání byl pozván i pan starosta 
arch. Drdácký, který možnost 
upravit projekt dle připomínek 
občanů inicioval. návštěvní ho-
diny  vstupního prostoru Galerie 
U lávky jsou spojeny s otvíra-
cí dobou temnějšího salonu a  
o víkendu ve spojení s provozem 
galerie. Tedy: po-pá 9-17 a so-ne 
10-18 hodin.

os troja trojou

trojský kaLendář 

úřad mč informuje
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úřad mč informuje 

trojský kaLendář

Restaurátorské práce, výroba  
zakázkového nábytku a dřevěného 
zařízení všeho druhu
Tel.: 777 157 469, kolda@kolda.cz

Jan Kolář

VOlBY 
dO eVrOpskÉhO 
parlamentu 2009
volby do eP se konají v pátek 5. 6. od 14–22 
hod. a v sobotu 6. 6. 2009 od 8–14 hod.
Právo volit má každý občan ČR, který ale-
spoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let 
a nejpozději do 21. 5. 2009 požádal o vy-
dání voličského průkazu a také občan ji-
ného státu EU, který je po dobu nejméně 
45 dnů veden v evidenci obyvatel a o zápis 
do seznamu voličů pro tyto volby požádál 
nejpozději do 26. 4. 2009 do 16 hod. 

1. 
patro

Vážení občané, dovoluji si vás jménem 
Římskokatolické farnosti při kostele sv. 
Antonína v Praze 7 Holešovicích pozvat na 
mši svatou, která bude sloužena v sobotu 
6. června 2009 v 18 hodin v kapli troj-
ského zámku.                 Za farnost jiří Beran                               

trOja V pOlOČase  VEŘEJnÁ DEBATA SE STAROSTOU 

vážení spoluobčané, v úterý 16. června od 18.00 hodin se v aule trojského gymná-
zia koná setkání se starostou MČ Praha-Troja Ing. arch. Tomášem Drdáckým. diskutovat 
budeme o tom, co vás zajímá….co se v troji děje a neděje!
Kritiku, nespokojenost, názory, připomínky, dotazy můžete adresovat i anonymně pro-
střednictvím anketních lístků, které jsou k dispozici v zádveří úřadu MČ Praha-Troja, 
trojské škole, kavárničce, galerii U lávky a Trojský kůň. všichni jste srdečně zváni! 

tomáš drdácký, starosta

Sportovní a kulturní program opět ve spolupráci s TJ Sokol Troja, FTVS UK, 
ZŠTrojská a TGSČ, OS Troja Trojou a dalšími partnery

soutěž týmů (max. šestičlenné týmy) v tradičních i nových disciplínách: 
rafting I šplh na olympijském laně I skákání přes švihadlo I překážková dráha na klo-
kaních botách česká premiéra I závody na koloběžkách I chůze po provaze – Slackline 
trojská premiéra I vědomostní kvízy I plovoucí gymbaly 

další nesoutěžní disciplíny: dětský park pro nejmenší indiánský stan I bájné souboje, 
kladina, kuželka, šachovnice I diagnostika motorických schopností vyhodnocení tě-
lesného složení obří trampolíny… trojská premiéra I chráněná dílna FOKUS

Program dne: 10.00 zahájení na stanovištích 11.00 první plavba na raftech 13.00 
program nejen pro seniory v trojském stanu 15.00 trojské pohledy – představení 
nové publikace, autogramiáda 17.00 vernisáž trojského koně

Perfektní občerstvení po celý den, Ochutnávka vín ze Salabky… V Trojském stanu po 
celý den program věnovaný minulosti, dnešku i budoucnosti Troje 

více informací a podrobný program naleznete na www.mctroja.cz

V sOBOtu 6. ČerVna 2009 
Od 10:00 dO 20:00 hOdin 
na lOuce u trOjskÉhO kOně u ŘekY

Přístup:  přímo od 
školy ulicí na Kazance 
a dále přes fotbalové 
hřiště nebo 
od trojské lávky 
podél řeky

Stavte se u řeky…
přijďte s dětmi…
s rodinou…
s přáteli!

Vstup zdarma

městská část Praha-troja 
vás srdečně zve na 

osmý ročník dne PLného PohyBu
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život v troji

FilmOVá nOc  
na tGsČ
v pátek 17. 4. 2009 byla krátce po 17. 
hodině zahájena druhá filmová noc v če-
chově škole. konala se v rámci trojského 
klubu filmových přátel a do její organi-
zace se pod záštitou občanského sdruže-
ní trojskoúhelník zapojili žáci trojského 
gymnázia jarda kejř, adam ulrich, anička 
kopecká, klára dobišová, Bára Švejdová 
a další obětavci. akci otevřeli krátkým 
proslovem manažer trojského gymnázia 

radim jendřejas a za organizátory jarda 
kejř a adam ulrich. Podporu chvályhodné 
aktivity vyjádřil rovněž pan starosta mč 
Praha – troja tomáš drdácký. ve své krát-
ké řeči vzpomenul dřívější trojské promí-
tání pana abta pro děti a vyjádřil naději 
na vznik obnovených filmových tradic. za 
mč Praha - troja předal následně několik 
nosičů dvd s tituly, které by měly oboha-
tit zejména výuku žáků gymnázia. hlav-
ní protagonisté filmové noci uctili spolu 
s účastníky minutou ticha památku absol-
venta trojského gymnázia jonáše voráče, 
autora mnoha videoklipů a nadějného 
kameramana. v důsledku zákeřné nemoci 
bohužel nemohl dále rozvíjet svůj talent, 
začátkem roku 2008 nás navždy opustil.
krátce po 17:30 hodině bylo za přítom-
nosti vedení trojského gymnázia (paní 
ředitelky zuzany venclíkové, zástupkyně 
ivany motýlové i manažera radima jend-
řejase), starosty mč Praha - troja ing. arch. 
drdáckého a přibližně prvních dvaceti 
účastníků filmové přehlídky v aule školy 

spuštěno promítání úvodního filmu – Di-
voké vlny. ve druhé promítací místnosti 
běžely české filmy, začátek obstaralo Šest 
medvědů s Cibulkou, své diváky si našel 
rovněž vorlův Kouř i ondříčkovi Samotá-
ři. Třetí promítací místnost byla věnová-
na náročnému žánru, v rámci něhož byly 
uvedeny filmy jako život Briana, Trains-
poting nebo Andaluský pes. v průběhu 
večera a noci na sobotu 18. 4. zavítalo na 
přehlídku trojského klubu přátel filmu na  
70 účastníků. v hlavním sále byla filmová 
noc zakončena cca v 5:30 americkým fil-
mem Obchod se smrtí v hlavní roli s nico-
lasem Cagem. sledování zpříjemnilo také 
občerstvení, o které se postaraly žákyně 
oktávy a septimy irena meisnerová, klára 
Pyšková a absolventky tGsč Bára kreuze-
rová a Bára Pyšková (nyní členky výkon-
ného výboru o. s. trojskoúhelník). akci 
lze určitě hodnotit dle ohlasů jako velmi 
zdařilou. 

za organizátory filmové přehlídky zpracovala 
anička kopecká

Free Fest trOja 2009
v sobotu 16. 5. se uskutečnil druhý ročník hu-
debního festivalu free fest troja. festival nabídl 
uvolněnou atmosféru a zároveň několik velmi 
zajímavých hudebních projektů, které jsou v me-

diích neprávem opomíjeny. 
to je také kulturní 
krédo organizátorů 
celé akce – podpořit 
zajímavé hudební pro-
jekty a rozvířit stojaté 
vody českého showbyznysu.
experimantální nu-jazzové trio sato 
san to nabídlo velmi zajímavou hud-
bu a navíc se představilo s jaromí-
rem honzákem - žijící legendou čes-
kého jazzu. kapela Lanugo odhalila 
repertoár z nové desky, která vyjde 
v červnu. funky dechovka Bucinatores 
předvedla skvělý groove a podpořil 
ji také zvláštní host – zpěvačka klára 
vytisková – čerstvá držitelka zlatého 

anděla v kategorii objev roku (s kapelou toxique). dále následo-
valo energické vystoupení kapel Grape a mako mako, ve kterém 
posluchače zaujaly precizně intonované vokály a také jedinečný 
beatbox v podání dvojnásobného mistra čr v této disciplíne en. 
drua. Latinskoamerické rytmy v podání bubenického orchestru 
tam-tam Batucada vedeného milošem vacíkem bylo lahůdkou 
na konec hraní živých kapel a také pozvánkou do další části fes-
tivalu, o kterou se postarali tchendos djs.
díky pěknému počasí, kulturnosti publika a zajímavé dramaturgii 
se návštěvnost festivalu pohybovala přibližně okolo čísla 800. Po 
celou dobu festivalu také probíhal doprovodný program, ve kterém 

mohli 
návštěvníci sklá-

dat básně a děti malovat obrázky. 
sobotní festivalový den v troji tak 
sálal přátelskou a odpočinkovou at-
mosférou. vzhledem k účasti a pozi-
tivním ohlasům je druhý ročník free 
festu troja nesporným závazkem or-
ganizátorů do dalších let.

Petr filip

z došlých ohlasů:

Přátelé vzali naše ratolesti na vaši akci a když jsme se vrátili, tak 
si všichni moc pochvalovali jak se jim to líbilo a jak si to hezky 
užili. moc děkujeme…(oh)
za typ velice děkuji a už jsem si na konec letošního kalendáře 

napsal poznámku, abych neza- 
pomněl příští rok, protože je 
to bezvadná akce. opět tam 
byly vynikající skupiny, že jsem 
zůstával s hubou otevřenou. 
to se pak jeden diví, co že to 
pouští v rádiu, když máme tak 
bezvadné domácí kapely. ještě 
jednou dík 

Luděk

Foto © B. Kudera
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život v troji

více o Free Festu na: http://www.
youtube.com/watch?v=vyvkCoe4nks

trOjská Ods 
pOŘádala turnaj
Soutěžních utkání ve stolním tenisu o po-
hár ODS Praha 7 Troja se v sobotu 16. květ-
na v tělocvičně Školy Sv. Čecha zúčastnil 
rekordní počet hráčů. K bezvadné náladě 
všech zúčastněných přispělo krásné počasí 
a výborné občerstvení, které umocňovalo 
skvělou atmosféru setkání. V tvrdém zápo-
lení se ukázaly kvality trojských zástupců  
z oddílu Sokol Troja, kteří uspěli a získali 
ve všech kategoriích hlavní ceny. 

ing. jiří kořenský, 
předseda ms ODS Praha Troja 

nejlépe umístěná žena: Chmelařová helena

Odpoledne 21. 5. 2009 před zahájením 
akce Trojská buchta se začaly v mateřské 
škole nad okny ve 2. patře naproti vchodu 
z ul. nad Kazankou rojit včely. Díky rych-
lému zásahu hasičů  nebyly ohroženy děti 
ani sladké výrobky do soutěže.

r. zajícová

VČelY nezVanými 
hOstY V mš

VýsledkY sOutěŽe
Kategorie buchta klasik
1. místo naděžda Blažíčková
2. místo Martina hazdrová

Kategorie sladké pečené
1. místo alžběta Filipová
2. místo věra niklasová
3. místo Jana tůmová

Kategorie sladké nepečené
1. místo veronika dvořáková
2. místo Jiřina hušová
3. místo Jitka tesařová

Kategorie slané
1. místo Josef Bican
2. místo věra Petrtýlová
3. místo vlasta Gaydiczová

Cena za umělecký dojem: 
věra Petrtýlová

kdYŽ peČOu muŽi…
V kategorii  „slané“ vybrala  tříčlenná po-
rota  jako nejlepší výrobek zelné placky 
pana Josefa Bicana. Zde je recept (dámy, 
zbystřete): Zelné placky „Do těsta na 
bramborové knedlíky  (připravené dle ná-
vodu) zamíchám pokrájené kysané zelí (sá-
ček) a usmažím placičky na lívanečníku.“

Připravila renata zajícováv příštích číslech další vítězné recepty.

podeváté

Foto © B. Kudera

foto © bok
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tj sokol troja pořádá

dětské sportovní odpoledne
ve čtvrtek 4. 6. 2009 od 16:30
(registrace) v areálu Camp sokol troja
Tradiční sportovní odpoledne –
u příležitosti MDD – plné sportovních 
disciplín a soutěží pro děti každého věku
(u menších děti prosíme doprovod)

S sebou sportovní oblečení a obuv na ven, chuť sportovat a soutěžit, pití. 
Konec okolo 18. hod. (V případě špatného počasí se akce přesouvá do 
tělocvičny – boty na přezutí s sebou!!!)

na každého sportovce čeká malá odměna.

tah mOtýlů trOjOu
Po deštivé sobotě přišla krásná slunná neděle 17. května a udělalo 
se tak krásně, že se daly čekat zázraky. jeden se mi podařilo po-
zorovat. Po obědě při úpravě záhonů v jižní části zahrady jsem si 
povšiml nejdříve několika prudce letících motýlů. Po chvíli dalších 
a ještě dalších. Létali tak prudce, že se hned nedali rozeznat. Po-
myslel jsem si, že se asi líhnou osenice šťovíkové (Noctua pronuba 
L.), ale pak jsem si uvědomil, že všichni ti motýli letí jedním směrem 
a to od západu na východ. to jsem už odložil rýč a sledoval nepře-
stávající průlet nejen jedinců, ale i dvojic a trojic motýlů v krátkých 
intervalech. také jsem poznal, že se jedná o babočku bodlákovou 
(Vanessa cardui L.) a uvědomil si, že se jedná o motýla známého 
svými tahy. 

 motýli přezimují ve středomoří, a to jak v africe, tak i v již-
ních částech evropy. Potomstvo přezimující generace pak v květnu 
a v červnu, kdy začne vegetace subtropů usychat odlétá na sever 
a osídlí na léto celý kontinent. tahy jsou nejčastěji pozorovány 
v alpských průsmycích, kde se jejich proudy koncentrují a babočky 
překonávají až dvoutisícové výšky. doletí až na sever skandinávie 
i na island a areál jejich rozšíření patří k největším. směr jejich letu 
je nejdříve na sever a pak i do nitra kontinentu na východ. tak jako 
ptáci létají až na předpolí ledovců, které při posledním zalednění 
dosahovaly až na naše území. Před zimou se pak vracejí zimovat 
na jih.

se synem jsme provedli i měření. Počet motýlů, kteří proletěli 
dobře pozorovatelným, zhruba 22 m širokým, profilem zahrady za 
5 minut, dosáhl počtu 62 jedinců. rychlost letu byla 6 m za sekundu, 
tedy asi 22 km za hodinu. Průlet trval celé odpoledne. Přes naši za-
hradu o délce 100 m tak muselo každou hodinu prolétnout asi 3720 
motýlů. Pokud by byl proud soustředěn jen na trojský břeh – nivu 
širokou asi 600 m, jednalo by se o cca 22 320 motýlů za hodinu a za 
den tedy až o čtvrt milionu jedinců. Pozorovali jsme šťastnou náho-
dou mohutný přírodní jev většinou asi unikající naší pozornosti, ale 
který zde probíhá již statisíce, ba miliony let a 9 000 let naší na obilí 
založené civilisace je proti němu velmi efemérním dějem.

dle dostupných údajů se letos první babočky bodlákové u nás 
objevily již 12. dubna na jižní moravě na kvetoucích stromech a je-
jich letošní populace je početně silná. čeká nás tedy snad krásné 
motýlí léto, plné dalších zázraků.

ing. arch. václav valtr

mOderní kanalizace V trOji 
V rámci protipovodňoových opatření rekonstruuje hlavní město 
propojení kanalizačních stok na pravém břehu Vltavy v blízkosti 
Trojské lávky. V současnosti vodohospodáři obnovuji tzv. rozdě-
lovací komoru a stávající zděnou stoku nahrazuji novou stokou 
z betonu. „Kanalizační stoka v Troji již neodpovídá moderním pa-
rametrům ani kapacitě. Byla vybudována na počátku osmdesátých 
let a v roce 2002 se na ní podepsala povodeň. Po rekonstrukci by 
měla vydržet tlak osm metrů vodního sloupce, což je osm tun vody 
na metr čtvereční,“ uvedl náměstek primátora Pavel Klega. Vodo-
hospodáři začali s obnovou již letos v lednu a zaměřili se na propo-
jení dvou kanalizačních sběračů. Jedna stoka směřuje z ulice Pod 
Havránkou a druhá vede podél břehu řeky. V současnosti město 
také rekonstruuje tzv. rozdělovací komoru. Stavbu plánuje dokon-
čit v květnu letošního roku. Poté přijde na řadu i obnova kanali-
začních šachet umístěných na stoce, jež by měla skončit letos na 
podzim. Z důvodu stavby, která bude stát téměř 14 miliónů korun, 
musela být uzavřena komunikace Pod Havránkou pro zájezdové 
autobusy.

Převzato z měsíčníku Listy hlavního města Prahy (květen 2009) 

OBrázkY z VYcházkY
Poslední sobotu v dubnu jsem se rozhodl ukázat vnu-

kovi víkendovou Troju. Vyrazili jsme z ulice Pod Havránkou. Byla 
automobilů plná, nedá se ale říci, že přecpaná. Po trojské lávce po-
chodovalo málo lidí. Pražáci asi nevědí, že se dá do Troje dojít přes 
Stromovku až do zoo. Pokračovali jsme kolem lávky a zdi zámecké 
zahrady na parkoviště u Trojského mlýna. Parkoviště bylo plné, ale 
pravda ne tak dramaticky. U parkoviště fungovala půjčovna bruslí a 
další stánky, nabízející různé zboží vesměs nevalné úrovně.
Šlapali jsme po asfaltové víceúčelové stezce nad Vltavou směrem do 
Podhoří. Stále jsme měli nepříjemnou předtuchu, že do nás narazí 
projíždějící bruslař nebo cyklista. Aby toho nebylo dost, museli jsme 
se ještě vyhýbat nablýskanému policejnímu autu.
na parkovišti přímo v zoologické zahradě bylo několik stovek aut. 
nebylo ale přeplněné, bylo vidět volná místa. Uvažoval jsem o tom, 
že všechna tato auta musela přejet Troju Trojskou ulicí. Kdyby byl 
přístup uvažovanou silnicí na úpatí protipovodňového valu, tato 
auta Troju nebudou obtěžovat. Došli jsme k přívozu v Podhoří, pře-
váželo se pár lidí, u přívozu stála čtyři auta. Podhoří na nás působilo 
dojmem mrtvého města. nikde ani živáčka. Zpět k zoo jsme po-
kračovali novou autobusovou linkou 236. Přijel midibus, v Podhoří 
vystoupilo asi pět lidí, pár lidí zůstalo, nastoupili jsme tři. U zoo jsme 
vystoupili. Do Bohnic nastoupilo asi pět lidí.
na rohu Trojského zámku jsme viděli stát dva městské trojské poli-
cisty. Kráčeli jsme zpět směrem k ulici Pod Havránkou. Zastavili jsme 
se v trojské Žabce pro zmrzlinu. U pokladny byla fronta. Mladší pár 
nutil rusky mluvící pokladní ručně přepočítat účtenku z pokladny 
(ceny byly sejmuty přes čárové kódy). Tvrdili, že je součet špatný. 
Skončilo to tak, že muž z tohoto páru rozkopal odpadkový koš před 
vchodem do krámu a kopal do dveří. Odpadky rozházel po chodní-
ku. Pokladní neustále tvrdila, že účet je správně. Kolem prodejny šli 
staří manželé, pracně sestavili odpadkový koš a postavili jej zpět ke 
vchodu do krámu. Onen muž koš opět rozkopal po celé ulici a ode-
šel. Co asi měli v té době tak důležitého trojští policisté u zámku?
Potom jsme šťastně – plni zážitků – dorazili, teď už hodně nacpanou 
ulicí Pod Havránkou, k domovu.                                                    f. m.

možná i vy jste si při procházce trojou něčeho všimli, něco vás zaujalo 
a rádi byste se se svými dojmy s ostatními podělili. neváhejte a pište, 
posílejte mailem nebo třeba i rukou psané řádky doručte na úřad mč 
troja. rádi všechny vaše texty otiskneme a budeme se těšit, že třeba 
vyvolají i nějakou další odezvu...

redakce časopisu troja
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tiP Pro vás

cYklOVýlet na OkOŘ 
V neděli 17. 5. 2009 se uskutečnil další troj-
ský cyklovýlet na hrad Okoř. Pro každoroč-
ní společný začátek cyklosezóny to byl den 
jako stvořený – sluníčko hezky svítilo, pří-
jemně hřálo a opalovalo. 
Pod vedením Jany Krejčové ujelo 12 troj-
ských „účastníků výletu“ celkem 55 km 
(trasa: Troja-Klecánky-Roztoky-Velké Příle-
py-Okoř-Tuchoměřice-Přední Kopanina-Di-

voká Šárka-Troja). Krásná příroda – parádní 
počasí – sportovní vyžití – pohodové po-
sezení v několika zahradních restauracích 
při cestě – příjemná atmosféra – plavba po 
Vltavě (to není omyl… sebe i kola jsme pře-
vezli přívozem v Klecánkách) – kulturní zá-
žitek (na zámku v Roztokách jsme navštívili 
4 výstavy – loutek, říčních živočichů, dětí na 
šlechtických sídlech a ornamentů).
Co dodat? Snad jen: příští rok pojedeme 
zase, takže pojeďte s námi a zažijte stej-
ně jako my pohodový, příjemný a sportem  
i kulturou zpestřený bezva den.   

Za  cyklovýletníky klára kubínová 

V neděli 26. 4. 09 proběhl v tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha další turnaj ze seriálu turnajů 
ve stolním tenise- tentokrát ve čtyřhrách. Hrálo se v jedné velké skupině a účast byla přes 
krásné jarní počasí docela dobrá. Přišlo 12 párů a hra měla dobrý spád. S jednou těsnou 
prohrou zvítězil pár Turek-Forejt, na druhém místě skončil Hrach /Sokol Troja/ -Markez 
a třetí byli Polzovi. 

V neděli 17. 5. 09 proběhl další turnaj ze seriálu turnajů ve stolním tenise - dvouhry. Hrá-
lo se ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha a účast byla 22 hráčů. nejlepších 16 hráčů 
získalo body do celého seriálu ve dvouhrách. Přes jednu porážku zvítězil zkušený hráč 
Josef Pavelka, na druhém místě skončil vítěz vzájemného zápasu Tomáš Turek a třetí byl 
Štefan Pocz. Další turnaj-čtyřhry bude 14. 6. 2009 od 9 hod. – škola Troja.

rudolf hampel – vedoucí stolního tenisu 

V sobotu 23. 5. 09 se konal autobusový zájezd do zámku Zákupy, Skalní hrad Sloup  
v Čechách, odtud jsme jeli krásnou krajinou do Kryštofova Údolí, kde nás čekaly další 
zajímavosti. Ve středu 3. 6. 09 od 18–19 hod. se koná ukázková hodina dětského aerobi-
ku v malé tělocvičně ZŠ Troja. Srdečně zveme rodiče žákyň, které již chodí na aerobik a 
širokou veřejnost, která má zájem shlédnout toto cvičení.

Za sokolskou všestrannost filipová alžběta

ČarOdějnice V trOji
Jako každý rok se v Troji 30. dubna večer 
očekával slet čarodějnic. Přistávací dráhu 
pro ně připravili obětavci z trojského So-
kola na ploše kempu. Poměrně hustý déšť 
však způsobil, že došlo k uzavření letiště. 
Je fakt, že přítomným to příliš nevadilo a 
oddávali se radovánkám při účinkování 
přítomné country kapely. K dispozici bylo 
i občerstvení.

Text a foto bok inzerce

sČuG hOllar V trOji
V Galerii u lávky se pod názvem Pocta Vla-
dimíru Suchánkovi uskutečnila 30. dubna 
vernisáž prací grafiků, kteří byli vybráni 
z členů sdružení Hollar neobvyklým způ-
sobem. Jan Maget je totiž zachytil na své 
olejomalbě při příležitosti udílení holla-
rovské plakety předsedovi sdružení Hollar 
Vladimíru Suchánkovi. Vystavují Eva Haško-
vá, Jan Kavan, Anna Khunová, Alena Lau-
frová, Jan Maget, Petr Melan, Pavel Sivko, 
Vladimír Suchánek a Karel Zeman. Vernisáž 
se odehrávala v takřka rodinné atmosféře 
a byla pojata jako hold významnému čes-
kému malíři. Vernisáž oživil brilant-
ní hrou na akordeon Jan Trunda. 
Předseda sdružení Hollar, akade-
mický malíř Vladimír Suchánek 
(*1933), je český malíř a grafik, 
jehož rozsáhlá celoživotní gra-
fická tvorba si získala uznání 
a ocenění doma i v zahraničí. 
Uspořádal 138 samostatných výstav 
v České republice i v zahraničí a byl celkem 
oceněn 26 významnými českými i meziná-
rodními cenami. Jeho díla jsou zastoupena 
v předních galeriích, muzeích a soukromých 
sbírkách v Česku i v zahraničí, například ve 
sbírkách národní galerie v Praze, Albertina 
Wien, Rockford Prints Museum a v řadě 
dalších veřejných a soukromých sbírek. Zají-
mavá výstava je k vidění do 21. srpna 2009  
v pátek od 13 do 17 hodin, v sobotu a v ne-
děli od 10 do 18 hodin.                            bok

v roztokách u Prahy
můžete navštívit (kromě 
zámku) i atelier zdenky 
Braunerové (1858–1934),
české malířky, grafičky, knižní 
výtvarnice a organizátorky 

uměleckého a kulturního dění.
Otevřeno od úterý do neděle, 10–18 h.
Vstup na časové vstupenky (v zámecké po-
kladně, nebo tel.: 233 029 060).

teLefoniCká krizová Linka
Pro zdravotně Postižené

Potřebujete pomoc? nevíte si rady?
zavolejte bezplatnou linku 800 246 642

narodilo se Vám postižené dítě? nevíte si rady?
potřebujete poradit? nevíte na jakou dávku máte nárok?
potřebujete vhodnou kompenzační pomůcku?
potřebujete osobní asistenci? ztratili jste práci?
provozuje PROSAZ – společnost pro sociální
rehabilitaci občanů se zdravotním postižením
Kodymova 2526, Praha 5, prosaz@prosaz.cz
IČ: 43005853   www.prosaz.cz
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trojský kaLendář

zOO prO Vás pŘipraVila
otevřeno denně, v červnu od 9.00 do 19.00 hodin
červen – měsíC sLonů
aneb z assamu není jen čaj

 6. 6. sloní den – Slonici Gulab je již 50 let!  
Přijďte popřát jí i slonici Shanti,

  která slaví 33. narozeniny.
 13. 6. otevíráme rozhlednu v zoo! Přijďte se rozhlédnout!
 20. 6. den s nakladatelstvím egmont –
  slaví 75. narozeniny.

Více na www.zoopraha.cz

Bz prO Vás pŘipraVila

 11. 6. – 14. 8. Pastva v chráněných územích Bz. 
  Letos se již podesáté při toulkách 
  přírodním areálem botanické 
  zahrady setkáte s pasoucím 
  se stádem ovcí a koz. 
 13. 6. – 28. 6. kaktusy sukulenty ´09
  Denně 9–19 h na venkovní expozici v Areálu SEVER
 20. 6. – 21. 6. dětský kaktusový víkend
  Po oba dny 10–18 h venkovní expozice SEVER 
 25. 6. Léčivé rostliny
  Pravidelný cyklus provázení. Začátek v 16 h. 

Bz je v červnu otevřena denně 9–19 hodin. 
Fata Morgana od úterý do neděle,

vinotéka na vinici sv. kláry 11–19 h.  výběr akcí: 

tiP na výLet

                         Podrobnosti na www.botanicka.cz

Hrad Červený Újezd je historizující novo-
stavba hradu postavená ve stylu rytířské 
tvrze a usedlosti v letech 2001–2002 v obci 
Červený Újezd nedaleko Unhošti. Majite-
lem a investorem je Pavel Orna. Záměrem 
bylo postavit historizující objekt vychá-
zející z tradičních řemeslných postupů 
a odpovídající nárokům současnosti. Mísí 
se zde různé slohy, gotika (okna, pavla-
če), renesance (malované stropy, sgrafita) 
a repliky s dobovými originály (mezi vy-
stavenými exponáty převažují originály, 
v krčmě a saloncích repliky). V interiéru 
hradu se nachází rozsáhlé muzeum české-
ho venkova. Tato stálá expozice zahrnuje 
na 4000 exponátů a ukazuje každodenní 
venkovský život v období 17. – počátku 
20. století. Hradní zahrada je vybavena 
jako botanická zahrada, obsahuje přes 
1000 druhů rostlin. Hrad je obklopen vod-
ním příkopem. V zahradě jsou též výběhy 
domácích zvířat a skanzen historizujících 
venkovských staveb, mezi nimiž je větrný 
mlýn, zvonice, �pýchar, vinný sklípek, salaš, 
seník, udírna, milíř, dřevařský katr. Vstup-
né: skanzen 80,- Kč (děti,stud., ZTP 40,- 
Kč), hrad – muzeum 140,- ( 70,-), (nádvoří 
a část zahrady zdarma), otevřeno Po – Pá 
9-17, So, ne 9-20 hod.
Adresa: Červený Újezd 280, 273 51 pošta 
Unhošť, www.hrad-cervenyujezd.cz 
Autobusem PID č. 307 od metra Zličín (so,-
ne 8.10, a dále vždy .10 každou druhou 
hodinu) do zastávky Červený Újezd (zpět 
11.25 a dále vždy .25 každou 2. hod.). Ces-
ta trvá 28 minut. Autem po „Karlovarské“, 
v Hostivicích nebo v Unhošti odbočíte 
vlevo na Č. Újezd, těsně před obcí doleva 
k hradu po zpevněné cestě.                                                

Zajímavé je i okolí – v nejbližší obci Há-
jek byla v r. 1623 postavena první Loretán-

ská kaple v Čechách a v r. 1663 františkán-
ský klášter podle plánů K. Luraga a J. D. 
Orsiho. V novodobější historii od r. 1923 
sloužil Hájek výchově řeholníků. Okupaci 
a druhou světovou válku přes perzekuce 
františkánského řádu klášter přežil. V noci 
14. dubna 1950 přepadli klášter komunis-
té, v Hájku zřídili tábor nucených prací pro 
kněze. Roku 1951 se do Hájku dostali kně-
ží, kteří byli předtím vězněni v Želivském 
klášteře. Tábor byl zrušen v roce 1953. Poté 
převzala klášter armáda a zřídila zde údrž-
bu raketových a protiletadlových zbraní. 
Dnes je klášter opět v rukou řádu menších 
bratří – františkánů z provincie sv. Václa-
va, sídlící u Panny Marie Sněžné na novém 
Městě v Praze. Od r. 2006 zde probíhají 
opravy střech, fresek atd. a konají se mše 
a poutě – viz www.klasterhajek.ic.cz

V letech 1720-1726 bylo vybudováno 
20 kaplí křížové cesty, ta spojila klášter se 
Strahovskou bránou na Hradčanech, ně-
které z nich se zachovaly dodnes a jsou 
vidět také z hlavní silnice. 

Pokud pojedete autem a nebude se 
vám chtít ještě jet domů, můžete popojet 
směr Svárov do Přírodního parku Povodí 
Kačáku a vybrat si některou z pěších tras 
podél mlýnů na Loděnickém potoce nebo 
silnicí 118 Beroun – Kladno dojet přes Ky-
šici a Braškov k málo známé rozhledně 
Kožova hora, vybudované v r. 1929 a ce-
loročně přístupné od 11 do 23 hod. díky 
restauraci v přízemí.

připravila r. zajícová
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