
měsíčník městské části Praha-troja červenec 2009

čísLo

118

vážení sousedé,
• letošní povodeň nezpůsobila 
v Troji žádné hmotné škody.
• byla zahájena nástavba 

základní školy, rekonstrukce 
kanalizace Pod havránkou

• projednávají se studie krajin-
ného řešení rozšířené čistírny 
odpadních vod na císařském 
ostrově

• s letní sezónou se v Troji 
množí krádeže, vandalství.
Prosím o obezřetnost 
a v případě jakýchkoliv 
stížností prosím volejte
strážníky Městské policie 

na tel.: 737 564 875, 
774 530 660 nebo místní 
oddělení Policie čr na výsta-
višti tel.: 974857720  

• reSTAUrAce TJ Sokol Troja je
k pronajmutí od 1. 10. 2009. 
Informace v recepci autokem-
pu Sokola Troja nebo na tel.:
602 150 374 (Jaroslav Fliegl)
přeji vám bohatou zahradní 
sklizeň a pěkný zbytek 
prázdnin!
Tomáš Drdácký, 

Co Považuji za důLežité

drdacky@mctroja.cz

Co je aktuální v troji
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zastuPiteLstvo mč informuje 

úřad mč informuje

Ze Zápisu Z 29. Zasedání
Zastupitelstva MČ praha-troja 
konaného dne 29. 6. 2009

Bod č. 2 – K návrhu uzavření „Smlouvy o zajišťování realizace 
a financování akcí na pozemních komunikacích v Městské části 
Praha-Troja a vrácení dotace z rezervy vytvořené v rozpočtu hl. m. 
Prahy uvolněné pro Mč Praha-Troja v roce 2009 ve výši 9 mil. Kč 
s tím, že budou poskytnuty TSK hl. m. Prahy na akci č. 999323.

Pan starosta informuje zastupitele o ukončení výběrového řízení TSK 
na provedení akce TSK č. 999323 výstavba nového chodníku podél 
místní komunikace Trojská a rekonstrukce vozovky Trojská v úseku 
nad Kazankou – Pod Havránkou. Probíhá diskuze o nutnosti vyzvat 
majitele přilehlých pozemků k opravám plotů a zdí a majetkoprávním 
řešení pozemků v majetku hl. m. Prahy, užívaných majiteli přilehlých 
nemovitostí. ZMč schvaluje uzavření „Smlouvy o zajišťování realizace 
a financování akcí na pozemních komunikacích“ v Městské části Pra-
ha-Troja a vrácení dotace z rezervy vytvořené v rozpočtu hl. m. Prahy 
uvolněné pro Mč Praha-Troja v roce 2009 ve výši 9,5 mil. Kč s tím, že 
budou poskytnuty TSK hl. m. Prahy na akci č. 999323.

usnesení č. 136 schváleno 6 hlasy
Bod č.  4 – Informace
n Zatékání do MŠ nad Kazankou – z důvodu zatékání do stávajících pro-

stor z terasy a do nových prostor pan starosta informuje o oslovení 
dodavatelské firmy Daňo František, stavební práce, a autorky projektu 
ing. arch. Kašparové. Oprava bude řešena v rámci reklamace stavby.

n Koncept nového ÚPn – stav příprav a upravený harmonogram pro-
jednávání. Do konce srpna bude zhotovitelem (ÚrM) předán koncept 
nového ÚPn k projednávání. Informace o pěších cestách a plánované 
tramvajové trase do Bohnic. Tato trasa zároveň znamená přemostě-
ní vltavy na úrovni 190 m. n. m., nutnou součástí projednávání tedy 
musí být jeho vizualizace. Masarykova čtvrť – SO6 pravděpodobně 
zůstane v aktuálně nakresleném rozsahu. Předběžné návrhy tune-
lového řešení ulice v Holešovičkách. v průběhu července proběhne 
prezentace možných řešení ÚčOv Projektovému týmu, navrhovaných 
několika architektonickými týmy na základě výzvy OMI MHMP. 

n Doprava v Troji – tramvajová výluka odložena, zastavení provozu 
přívozu z důvodu povodní, panelová cesta Pod Havránkou (pláno-
vané místní šetření 28. 7. 2009 s odborem dopravy ÚMč Praha 7, 
TSK, Policie čr, Městské policie, Mč Praha-Troja a okolními staveb-
níky, popř. nejčastějšími uživateli cesty).

n rozvoj areálu ZŠ Trojská 110 vč. využití prostor – informace o připra-
vované dostavbě základní školy, prodloužení nájemní smlouvy s TGSč 
(probíhá diskuze o výši nájemného s návrhem na zvýšení o 10%). 

n rekonstrukce vily nad Kazankou 222 – provedeny bourací práce, 
rozvody elektro, provizorně byl vyřešen ohřev teplé vody. Podána 
žádost o účelovou dotaci z rozpočtu HMP ve výši 5 mil. Kč.

n využití pozemku parc. č. 1485/1 (nabídka Dětského klubu Maata) – 
probíhá diskuze o navázání spolupráce s Dětským klubem Maata,  
o možném novém pronájmu nebo prodeji tohoto pozemku a spo-
lupráci s majiteli domu. Podmínkou je vyřešení nepovolených pří-
pojek vody a kanalizace.

n Údržba zeleně Mč – informace o proběhlé poptávce na údržbu zele-
ně. O údržbu zeleně podél komunikace Pod Havránkou bude požádá-
na Botanická zahrada. Upozornění na neudržovanou zeleň podél ko-
munikace nad Trojou (pozemek spadá pod Mč Praha 8). Dále probíhá 
diskuze o průjezdu a parkování autobusů směřujících k Zoo Praha.

n Příprava kulturního programu v září – Den evropského dědictví 
s prohlídkami zpřístupněných památek proběhne v Troji 12. 9. 2009, 
11. Trojské vinobraní se uskuteční 13. 9. 2009.

Od 3. září 2009 dochází ke změ-
ně příjezdu bibliobusu. Bibliobus 
bude v Troji poskytovat své služ-
by každý sudý týden od 13.00 
do 18.00 hodin na stejném místě 
v ulici Sádky. 
rozšířením výpůjční doby směrem 

ke konci vyučovací doby základní 
školy i gymnázia chceme přilákat 
další mladé čtenáře. Tato forma 
pojízdné knihovny si již našla své 
čtenáře, ale stále jich je na počet 
obyvatel Troje málo. Aktuální in-
formace o provozu bibliobusů 
najdete na webových stránkách 
MKP na adrese www.mlp.cz.
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Změna provozu

koMise pro obnovu a roZvoj MČ 
praha-troja jednala i v létě
v krásném prostředí kavárny Trojského zámku se uskutečnilo 23. 
července 2009 již 5. jednání komise pro obnovu a rozvoj městské 
části Praha-troja. Bylo svoláno v tomto prázdninovém termínu a 
narychlo, aby se členové komise mohli seznámit s předloženými ná-
vrhy Krajinářsko–urbanistické studie císařského ostrova pro stavbu 
č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově“ 
a vyjádřit své stanovisko. 
Hlavní město Praha a Městská část Praha-Troja uzavřely Smlouvu  
o spolupráci za účelem zajištění harmonického rozvoje trojské 
kotliny. Jedním ze závazků investora celkové přestavby a rozšíření 
ÚčOv bylo zadat koncepční studii, kde budou krajinářsky, prosto-
rově a architektonicky sjednoceny jednotlivé součásti plošně rozší-
řeného areálu ÚčOv.
na základě výzvy Odboru městské investora Magistrátu hl. m. Prahy 
předložilo do 29. 5. 2009 pět ateliérů svůj návrh řešení. O těchto ná-
vrzích jednala 21. 7. 2009 Komise rady HMP Projekční tým pro pří-
pravu stavby ÚčOv. Městská část Praha-Troja musela do 27. 7. 2009 
předložit své stanovisko k těmto návrhům. A podkladem pro vyjá-
dření městské části bylo právě jednání Komise pro obnovu a rozvoj 
Mč Praha-Troja. S názorem Mč na předložené studie se můžete se-
známit na webových stránkách www.mctroja.cz v aktualitách.

dny evropského dědiCtví
Dny evropského dědictví (eHD – european heritage days). 
v čr se konají pravidelně od roku 1991. Proběhnou 12. až 
20. září. v Městské části Praha-Troja budou v rámci Dnů 
evropského dědictví přístupny v sobotu 12. září 2009 tyto 
památky: kaple sv. václava, kaple sv. Kláry, viniční dům 
s vinicí, Trojský mlýn, Panský dvůr a Zámek Troja. Mezi 
významné památky patří i viniční sloup, který je přístupný 
stále bez omezení. 

S podrobnostmi vás seznámíme v příštím čísle.

Pan starosta na závěr informuje o jednání Povodňové komise hl. m. Pra-
hy dnes v 15 hodin. na jednání Zastupitelstva městské části Praha-Troja 
ihned navazuje jednání Povodňové komise Mč Praha-Troja.
Pan starosta končí zasedání v 19.10 hod.

ing. arch. t. drdácký, starosta
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troja v Paměti
navazuji na články pamětníků, které byly již napsány a na publikaci trojské pohlednice, 
kde je nejvíce pohledů z trojských restaurací. Chtěla bych seznámit mladší generaci  
s tím, kde tyto restaurace a hospůdky stály a čím byly známé a významné. troja patřila 
dříve do obvodu Prahy 8. části ke kovárně se říkalo stará troja a dále vilové čtvrti až ke 
kobylisům nová troja a dlážděnka, za starou trojou pak Podhoří. 
v troji bylo 20 hospůdek neb restaurací, které byly hojně navštěvovány výletníky z celé 
Prahy. v publikaci „Pohlednice troje“ je většina z nich. Podávám podrobný popis míst, 
kde se nacházely, od kobylis až do Podhoří.

na Dlážděnce byla a stále existuje restaurace „na vyhlídce“ známá dobrými jídly a 
výběrem nápojů. Přístup k ní je buď strmou cestou s dlážděnými kostkami, od stanice 
tramvaje „Trojská“, nebo z Trojské ulice po schodech – odbočkou místy, kde bývala za-
hradní restaurace „U křížku“. v přilehlém sále se konaly zábavy a i divadelní předsta-
vení pořádané Sokolem. nyní je tam prodejna a sklad olejů. Po křížku tam zbyl pouze 
betonový kruh. Hned naproti byla restaurace „U studánky“ s jezírkem a zahradou. Při 
stavbě tramvajové trati a později metra, které vede pod touto lokalitou, musela být 
zrušena a pramen studánky byl stržen. Stejně jako tato restaurace musela ustoupit velká 
zahradní restaurace „Břežanka“ s posezením pod kaštany a často při hudbě kapelníka 
pana Stracha. Ta byla hodně navštěvována. Dole měla výčep s přilehlou místností a po 
venkovních schodech byl vchod do velkého sálu s další přilehlou místností, kde se ko-
naly plesy a karnevaly, většinou pořádané Sokolem. Po odříznutí zahrady pro dopravu 
tramvaje, byla restaurace ještě nějakou dobu v provozu. Později byla zabrána do raJ 
(restaurace a jídelny). nyní tam sídlí podnik castolin. Pod Břežankou byl malý domek 
„U Kornelíků“, kde nabízeli občerstvení – kávu, nápoje, sladké pečivo a pro děti – hlavně 
bonbony, které se teď ani v obchodech nevidí – tzv. špalky, fialky, mejdlíčka, pendreky 
apod.. Dále směrem dolů, tam kde začíná Povltavská ul., stála malá hospůdka „Bělinka“, 
za ní bylo slepé rameno vltavy (zasypáno během druhé svět. války). vše dávno zrušeno 
při stavbách DP. Dále vedla pod skálou silnice až do Libně.

než byl postaven Trojský most v r. 1929, byla možnost dostat se do Holešovic pouze 
přívozem u dvou topolů. Tudy přicházeli výletníci do vyhlášené zahradní restaurace „na 
rybárně“ známé smaženými rybičkami s názvem „Grundle“.                     alžběta filipová

AnOTAce
Jméno a příjmení: PhDr. Miroslava 
chmelíčková. Datum a místo narození: 
1. září 1968, vítkov. Profesní zaměření 
ve vzdělávání a poradenství:
Klinický psycholog se zaměřením na 
oblast individuální psychoterapie, pora-
denství a psychodiagnostiku pro toP a 
střední management klientů společnos-
ti santé s.r.o., od roku 1997, lektorská 
činnost pro společnost expertis, od 
roku 2005 – doposud. trenér zaměřený 

srdečně vás zveme na 

11. trojské vinobraní
v neDělI 13. 9. 2009 oD 10.30 Do 20.00 hoDIn
tradiční slavnosti dobrého vína a burčáku 
na nádvoří trojského zámku.

můžete se těšit na malování a divadlo pro děti, taneční a šermířský 
soubor, slovácký krúžek a cimbálovku.

podrobnější informace v příštím čísle

trojský kaLendář 

na oblasti: stress-management, emoční 
inteligence, duševní hygiena. vzdělání 
a zkušenosti: systematický psychote-
rapeutický výcvik v rogersovské psy-
choterapii (5 let). Probíhající systema-
tický výcvik v psychoanalytické psy-
choterapii (4 roky). Autorské projekty: 
sdělování závažné diagnózy pro lékaře 
a zdravotní sestry spol. Santé. zvládá-
ní stresu pro zdravotní sestry Ústřed-
ní vojenské nemocnice v Praze. 
stress-management pro toP a střední 
management čSoB. vzdělání: vysoko-
školské UK Praha, filozofická fakulta 
obor Psychologie, 1987–1992, obhajoba 
rigorózní práce s titl. Phdr., 2004, ates-
tace v oboru klinická psychologie, 2008. 
reference, názvy firem v realizovaných 

projektech Stress-management: Téma-
tické kurzy, konzultační činnost a 
terapeutické vede-
ní pro společnosti 
Adidas, InG Bank, 
ra i ffa i senbank , 
čSOB, česká televi-
ze, Televize nova, 
Komerční banka, 
Telecom, vodafo-
ne, T-mobile, čeZ 
a další.

Motto: „dospě-
lý člověk je ten, 
který je schopen milo-
vat, pracovat a hrát si.“

Sigmund Freud

Soukromá ordinace
psychoterapie a psychologického
poradenství
PhDr. Mirka nováková chmelíčková
klinický psycholog a psychoterapeut
n Psychologické  poradenství v obtížných 

životních situacích.
n Psychoterapeutická pomoc při různých 

psychických a psycho-somatických obtí-
žích (stavy úzkosti a fyzické nevolnosti 
bez somatické příčiny, stavy sklíčenosti a 
smutku, obtíže somatického charakteru 
způsobené tzv. stresem, nebo způsobem 
života…)

n Specificky zaměřené poradenství a po-
moc při obtížích způsobených chronickým 
stresem, pomoc při životních změnách a 
tvorbě „antistresového programu“.

Sádky 5, Praha 7-Troja, 
pondělí, úterý, středa v dohodnutém 
čase. objednání: volejte 602 663 222  
(prosím, po 20. hodině) 

pokračování v příštím čísle

publikaCe
trojské

pohledy a pohledniCe
ve spolupráci s nadací Quido Schwanka – 
Troja, město v zeleni vydala Mč Praha-Tro-
ja publikaci trojské PohLedY 1898–1945  
(96 historických pohlednic na křídovém pa-
píře s připojeným několikajazyčným úvod-
ním slovem p. starosty, A4, lakovaná vazba). 
Spolu s publikací vyšla i série 12 samostat-
ných pohlednic. Obojí k dostání v pokladně 
Úřadu městské části Praha-Troja, Trojská 96,. 
Publikace – za cenu 80, Kč, pohlednice po  
6,- Kč (kompletní sada 72,- Kč).

úřad mč informuje 
V prodeji
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z vašiCh doPisů

dopis Zoo praha
vážený pane starosto,

obdržel jsem vaši odpověď na žádost zoo Praha o poskytnutí 
pozemku parc. č. 1598/1 k. ú. troja na parkování vozidel návštěv-
níků zoo v průběhu letošní sezóny. s poskytnutím pozemku vyslo-
vujete souhlas pod podmínkou měsíčního nájemného 10.000,- kč 
a následného uvedení pozemku do původního stavu.

Chci vám sdělit, že váš přístup k této věci nesdílím a nechápu. 
okolnosti naší žádosti jsou obecně známé. vyvolalo ji budování 
protipovodňových opatření k ochraně mč troja, kvůli kterému při-
šla zoo Praha o své řádné parkoviště pro 300 vozidel. snaha nalézt 
náhradu je vedena v prvé řadě snahou ulevit zvýšené dopravní zá-
těži v troji vyvolané touto stavební aktivitou. na tomto postupu 
jsme se i za vaší účasti dohodli na společné koordinační schůzce již 
na začátku roku. že má mč troja v úmyslu na této složité situaci 
profitovat, je pro mne nová, zcela nepochopitelná informace. na 
jejím základě přestávám mít o pozemek zájem. zvláště jedná-li se 
o pozemek dlouhodobě zanedbaný, mč troja neudržovaný a ne-
využívaný.

dovolte, abych zároveň vyjádřil rozčarování nad celkovým pří-
stupem současného vedení mč troja k hledání řešení složité do-
pravní problematiky v troji. dlouholetá snaha postupovat v této 
věci společně a získat pro ni investiční podporu ze strany hl. m. Pra-
hy, byla jednostrannými kroky mč troja přerušena. Původně spo-
lečný záměr prosadit oddělení dopravní obslužnosti turistů a re-

zidentů vybudováním nové příjezdové komunikace podél vltavy 
a parkoviště na území zoo byl ze strany mč troja nahrazen snahou 
omezit vjezd osobních vozidel do troje a prosadit pro zoo a bota-
nickou zahradu distanční parkoviště. mé pokusy o konsensus však 
z nepochopitelných důvodů končí vaší nekomunikací, nerozhod-
ností a dalšími nekonsensuálními kroky typu výše uvedeného náj-
mu. Přitom je z mých osobních kroků zřejmá snaha dopravní situaci 
v troji řešit s plným ohledem na zájmy obou stran. z rozpočtu zoo 
Praha vyčleňuji od loňska více než 1 milion kč ročně na kyvadlovou 
autobusovou dopravu do zoo zdarma k posílení podílu mhd na 
přepravě turistů. v listopadu roku 2007 jsme se osobně dohodli na 
oboustranném zpracování urbanistických dopravních studií, které 
si následně porovnáme a sladíme ke sjednocenému postupu vůči 
mhmP. tuto studii jsem vám za zoo, Botanickou zahradu a Galerii 
hl. m. Prahy předal v dubnu 2008 (stála 220 tisíc kč). ze strany mč 
troja však na studii čekám přes dvojí urgenci už neuvěřitelných 19 
měsíců! to svědčí buď o naprosté neochotě jednat a hledat řešení, 
nebo o tom, že nepovažujete trojské turistické cíle za plnohodnot-
né partnery tohoto hledání. obávám se však, že výsledkem takové-
ho postupu je pouze vzdalování se rozumnému řešení a zhoršující 
se dopravní situace v troji. za tuto situaci tím přebíráte odpověd-
nost. 

vzhledem k vlivu dopravní situace v troji na život zdejších oby-
vatel vás prosím, aby byl tento dopis uveřejněn na stánkách časo-
pisu vaší městské části.            s pozdravem Phdr. Petr fejk, ředitel 

věC:  pŘírodní parkinG troja
vážený pane řediteli,
děkuji za váš dopis. Podmínky pronájmu pozemku parc. č. 1598/1 
k. ú. troja ve správě městské části byly určeny zastupitelstvem 
mč Praha-troja (přestože můj osobní názor byl odlišný), v pře-
svědčení, že pokud je parkování zpoplatněno, měl by to zohled-
nit i nájem za daný pozemek. Připomínám, že průjezd přes tento 
pozemek je zoo poskytován zdarma. názory na profitování ze 
současného systému vybírání parkovného od návštěvníků zoo-
logické zahrady se různí. 
na zmiňované koordinační schůzky na odboru dopravy úmč P7 
osobně docházím od začátku roku pravidelně. velkoryse jsme 
souhlasili s příjezdem na parkoviště a do ulice vodácká kolem 
obytné skupiny sádky a osadou rybáře, přestože to velmi zhor-
šuje kvalitu bydlení v této lokalitě. 
úvodem a jasně bych vás rád ubezpečil, že na složité situaci, kdy 
městská část je zatížena stavbami, které navíc v budoucnu troji 
(tedy i zoo) dopravně ještě přitíží (vyústění městského okruhu a 
nový trojský most), troja skutečně nemůže profitovat!  v tomto 
ohledu je klíčové vyřešení průjezdu trojou směrem do Bohnic, 
což je a bude hlavní zátěží a omezujícím faktorem pro pohyb ná-
vštěvníků mezi zoo a BzP. víkendový provoz iad v troji je řešitel-
ný zefektivněním automatizovaného odbavovacího systému na 
zkolaudovaných parkovištích u zoo a další parkovací kapacitou 
na Císařském ostrově, resp v Bubenči a Podbabě. 
je to právě složitost dopravní problematiky celé trojské kotliny, 
která vede mé koncepční a rozhodné kroky: 
n byl připraven a hmP předán text zadání urbanistické studie 

Geopark troja – květen 2007 (na zadání čekáme neuvěřitel-
ných 26 měsíců!!),

n článek v časopise troja srpen 2007 – návrh komplexní obsluhy 
trojské kotliny,

n opakovaná intenzivní jednání na úrm, tramvaj přednostně do 
troje, apel řešit celou trojskou kotlinu,

n nová linka 236, zkrácený interval 112, 
n výkup pozemků pro zázemí přívozu a vstup do troje ze západu, 
n 72 návrhů studentské soutěže na řešení západního vstupu do 

zoo,
n dvě výstavy trojské plány s prezentací záměrů zoo, včetně pří-

jezdové trasy pod zámkem, studentské projekty, např. návrh 
arch. P. hockeho na obsluhu zoo a BzP,

n konkrétní jednání s projektantem městského okruhu, aby bylo 
možno odbočit u tramvaje trojská směrem do Povltavské ulice 
a na obslužnou cestu podél valu,

n cyklotrasa a2, chodníky a veřejná prostranství mezi zoo a BzP
n smlouva mč Praha-troja s hmP o spolupráci na zajištění har-

monického rozvoje trojské kotliny, cituji: …smluvní strany se 
dohodly, že umístění stavby účov si vyžádá současné investi-
ce do rozvoje občanské vybavenosti a infrastruktury pro roz-
voj krátkodobé rekreace a volnočasových aktivit v trojské kot-
lině a jmenovitě na území městské části Praha-troja. je třeba 
bezodkladně řešit dopravní obsluhu návštěvnických cílů v této 
lokalitě (zoo, Botanická zahrada, trojský zámek, sportovní 
areál na malé říčce, výstaviště)…

n tato smlouva dále zavazuje město, že bude zpracována územ-
ní studie trojské kotliny, která, mimo jiné, navrhne způsob ob-
sluhy návštěvnických cílů v troji, 

n na můj popud jste byl přizván na jednání na úrm a do komise 
rady hmP k celkovému řešení Císařského ostrova.

Přestože plnohodnotným partnerem mč Praha-troja je přísluš-
ný odbor a radní hmP zodpovědný za efektivní fungování pří-
spěvkových organizací města (zoologické a botanické zahrady, 
Galerie hmP), vedení mč Praha-troja vždy respektovalo názory 

zastuPiteLstvo informuje
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Z povodňového deníku MČ praha-troja
úterý 30. 6. průtok 763 m3/s, 

dle krizového štábu hmP by již ne-
měl být překročen průtok 800 m3/s, 
starosta jedná s ředitelem mP p. 
vackem o uzavření cyklotrasy. 

středa 1. 7. průtok 753 m3/s, 

zkouška sirén se odkládá, dochází 
upozornění starosty mč Praha 7 na 
soustředění vozidel v ul. vodácká  
u areálu Loděnice.

čtvrtek 2. 7. průtok 763m3/s,

informace o snižování hodnot, 
v 17 h. 620 m3/s.

Pátek 3. 7. průtok 620 m3/s, 

soBota 4. 7. 537 m3/s, 

neděLe 5. 7. 531 m3/s,

PonděLí 6. 7. 518 m3/s,

úterý 7. 7. 520 m3/s,

středa 8. 7. 526 m3/s

čtvrtek 9. 7.

v 16 hod. přichází zpráva od krizo-
vého štábu, že je předpoklad ukon-
čení 1. stupně povodňové aktivity. 
v 11 h. byla opět otevřena vrata na 
čertovce.

Pátek 10. 7. 

Předpoklad se potvrdil, 1. stupeň 
povodňové aktivity v Praze na vlta-
vě pominul.

deník upravila r. Zajícovánavrhovaná příjezdová trasa do zoo

troja po povodni

Po každoroční přípravě 
tábořiště za pomoci rodičů, 
kamarádů, vedoucích 
i dětských táborníků 
byl letní tábor oddílu stopa 
na modřínové plantáži 
úspěšně zahájen. 

tentokrát má tábor stopa 
středověký ráz... 

úřad mč informuje 

zajímavosti

...foto-seriál z tábora hledejte 
v příštím čísle!

Pátek 26. 6. 

v Praze nastal 1. stupeň povodňo-
vé aktivity, průtok 466 m3/s, před-
pokládá se zvýšení průtoku na 530 
m3/s, vydána informace na úřední 
desku, předseda povodňové komi-
se t. drdácký kontroluje večer stav 
vody u lávky a informuje vodáky, 
provozovatele galerie trojský kůň 
p. nacvalače a stavbaře z firmy 
hochtief v ul. Pod havránkou. 

soBota 27. 6. 

aktuální průtok 539 m3/s, 
prognóza je do 600 m3/s.

neděLe 28. 6.

čhmú varuje před přívalovými dešti, 
bouřkami, kroupami a nárazy větru.

PonděLí 29. 6. průtok je 730 m3/s,

všichni občané a ohrožené objekty 
jsou informovány, policie provádí 
kontroly a instaluje výstražné pás-
ky, prostor trojského koně částečně 
vyklizen, voda je pod tramvajovým 
mostem asi 1 m pod vozovkou, sta-
rosta se účastní jednání povodňo-
vé komise hmP a žádá o asistenci 
městské policie při uzavření zatope-
ných částí nábřežní cyklotrasy. na 
úřadě je svolána porada vedoucích 
pracovníků, je demontováno někte-
ré vybavení na vodácké základně, 
aktivovány povodňové hlídky z tj 

jednotlivých organizací. všichni ředitelé 
se stali členy naší trojské komise pro ob-
novu a rozvoj troje, veškerá veřejná jed-
nání byla a budou otevřená, mč připravila 
dotazníkové šetření k novému úPn (tram-
vaj, obsluha troje), trojské návštěvnické 
cíle pravidelně dostávají prostor zdarma 
inzerovat svůj program v časopise troja, 
mč Praha-troja a já osobně jsme podpořili 
projekt trojské karty, jelikož věříme v  de-
stinační management cestovního ruchu 
(společnou správu) území, které je pře-

hlceno návštěvníky a nedostává se kva-
litních služeb a zázemí cestovního ruchu. 
tento způsob správy je v civilizovaných 
společnostech již zavedený. Právě projekt 
„Geoparku troja“ bude fungovat na těch-
to principech. široký seznam návštěvnic-
kých cílů a vybavenosti (partnerů) v troj-
ské kotlině je uveřejněn v anglické příloze 
časopisu troja 117 (červen 2009).
závěrem mi dovolte připomenout, že zři-
zovatelem příspěvkových organizací na 
území mč Praha-troja je hlavní město 

Praha. veškerá zodpovědnost za tristní 
stav neřešené a odkládané dopravní ob-
služnosti vašich rekordně navštěvovaných 
organizací zůstává na hlavním městě. 
zástupci troje se snaží být spoluautory 
řešení a paradoxně často i iniciátory a 
těmi, kteří odpovědné osoby přemlouvají, 
aby se věci řešily v návaznostech a logice 
plánování města, v kontextu ochranného 
pásma Pražské památkové rezervace a Pří-
rodního parku drahaň-troja. to je realita, 
kterou jsem se vám snažil opakovaně úst-
ně a nyní i písemně přiblížit.
Přes naše dílčí neshodné (nekonsenzuální) 
názory věřím, že principielně nalezneme 
společné východisko. jsem přesvědčen, že 
koncepční a systematické odpovědné kro-
ky mč Praha-troja mají potenciál a přine-
sou příležitosti v dlouhodobém horizontu. 
umožní prostorový, funkční i ideový roz-
voj areálů zoo, BzP i Galerie hmP a splní 
i vaše očekávané řešení v krátkém čase, 
které preferujete.

S pozdravem Tomáš Drdácký, starosta

sokol troja, večer se koná zasedání 
zastupitelů a je svolána povodňová 
komise (členové Pk ing. arch. to-
máš drdácký, ing. arch. václav valtr, 
mudr. vladimír Petkov (t. č. omlu-
ven ze zdravotních. důvodů), on-
dřej soukup, miroslav syrový, ing. 
jiří kořenský, karel Loskot a milan 
tesař), stav vody – 755 m3/s.
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Dvojctihodné kynuté koláčky 
martina hazdrová 
2. místo, kynutá 
buchta klasik
kynuté těsto, ½ kg 
polohrubé mouky, 
1 nebo 2 žloutky, 
10 dkg másla, 10 dkg 
cukru, 1 kostka drož-
dí, trocha soli, mléko 
dle potřeby (asi  3 deci), náplň: 1,5 
vaničky tvarohu (nejlépe tučný, ale 
není nutný), 1 žloutek, 1 vanilkový 
cukr, cukr dle chuti, drobenka (na ko-
láčky je třeba tak cca 1/5 z této dáv-
ky), 125g másla, 1 hrnek polohrubé 
mouky, 1/2 hrnku cukru krystal. 
Postup: Z vykynutého těsta odkra-
jujeme lžící bochánky, které roz-
táhneme v ruce na placku a plníme 
tvarohovou náplní, pokládáme „spo-
jem“ na plech (vymaštěný nebo vy-
ložený pečícím papírem) kousek od 
sebe. Pak uděláme do naplněných 
bochánků opatrně důlek a koláčky 
potřeme po stranách bílkem. Do důl-
ků dáme švestková povidla a navrch 
přimáčkneme drobenku. Dáme péci 
do předehřáté trouby na cca 175 oC a 
pečeme dle potřeby asi 40 minut.

Slané trojúhelníky 
vlasta Gaydiczová 
3. místo, 
kategorie slané

35 dkg hladké mouky, 
0,5 dcl oleje, 2 dcl mléka (podle 

hustoty těsta), 1 lžička soli, 0,5 kost-
ky droždí, trocha cukru na kvásek.
Postup: Vypracujeme těsto a nechá-
me kynout. Když je vykynuté, roz-
dělíme na dva díly a každý díl vyvá-
líme na velkou placku jako na závin 
(placku můžeme potřít rozměklým 
máslem, ale není nutné). Na roz-
válené těsto naklademe náplň (na 
dva záviny např. cca 30 dkg tvrdého 
strouhaného sýra a 25 dkg suchého 
salámu (Poličan) ale lze plnit v pod-
statě libovolně dle chuti a fantazie). 
Placku potom zabalíme jako roládu, 
dáme na pečící papír a pomažeme 
povrch bílkem a posypeme kmínem. 
Ještě před pečením nakrájíme rolá-
du na trojúhelníky, ale neodděluje-
me od sebe. Pečeme cca 30 minut na 
180 oC.

dalŠí vítěZné reCepty
Mají práZdniny
ve středu 17. června se sešla naposled 
v tomto školním roce parta trojských 
vyznavaček nordic walkingu, aby v přá-
telském kruhu zhodnotily dosavadní 
průběh sezony. jejich pravidelné schůz-
ky budou pokračovat až po prázdni-
nách. tyhle dámy se nevěnuji pouze 

chůzi s hůlkami. rozhodně nevědí, co je 
to nuda.   Text a foto bok

poliCie novýM auteM
Městská policie v Troji se může pochlubit 
novým vozidlem. Byl jí přidělen automo-
bil Škoda roomster. Auto září novotou 
a naši strážníci z něj mají pochopitelně 
radost, kterou jim přejeme. Také jim  
i sobě přejeme co nejméně starostí, při 
kterých by bylo jejich povinností v Troji 
zasahovat!   Text a foto bok

klub trojské historie
Pravidelné schůzky klubu trojské histo-
rie v Kavárně u lávky se už staly tradicí. 
naposled se konalo setkání za hojné 
účasti ve čtvrtek 2. července nad časopi-
sy z roku 1902, které přinesl ing. Malý. 
Díky manželům Frankovým bylo možno 
i prostudovat Troju ve stabilním katast-
ru z roku 1824. Pan Svoboda zpracoval 
seznam historických trojských hospod, 
nad kterým se odehrála vášnivá debata  
o tom, kde se říkalo „U kulaté báby“. Po-
kračování klubu bude vzhledem k letním 
dovoleným až ve čtvrtek 17. září na stej-
ném místě.       bok

MuZejní noC v troji

v troji se Závodilo
Mezinárodní závod IcF ve vodním slalo-
mu O cenu Trojského koně se jel ve dnech 
20.–21. června na trojském slalomovém 
kanálu.                                                   bok

...a Závodit bude
ve dnech 7.–9. srpna se na slalomové trati 
a v areálu loděnice UK FTvS uskuteční Mi-
strovství čr ve Freestylu na divoké vodě. 
v pátek se návštěvníci od 15:00 hodin bu-
dou moci podívat na tréninky, prezentace 
a zahájení Mčr. v sobotu od 9:00 hodin 
proběhne kvalifikace, semifinále a doplň-
kové závody. Po ukončení sportovní části se 
také můžete těšit na doprovodný program 
a muziku až do půlnoci. v neděli bude od 
9:00 hodin probíhat finále závodů, vyhlá-
šení vítězů a oficiální ukončení. Do 18:00 
hodin pak bude pokračovat rozlučkový 
večírek pro účastníky a přátele. Podrobný 
program naleznete na www.cnawr.cz. 

Pražská Muzejní noc 20. června přilákala 
180 tisíc Pražanů a návštěvníků Prahy. Své 
prostory v noční dobu otevřelo 55 objektů, 
kochat se uměním či historií mohli návštěv-
níci od sobotních 19:00 do 01:00 v neděli. 
vstup do většiny objektů byl zdarma, nebo 
za symbolické vstupné. Přepravu zajišťova-
ly speciální autobusové linky také zdarma. 
největší zájem byl o expozice v historické bu-
dově národního muzea na václavském ná-
městí. Prošlo tam téměř 34 000 lidí. Značný 
zájem byl ale i o expozice v Trojském zámku. 
Pražská muzejní noc se uskutečnila již pošes-
té. v roce 2004 tuto akci zahájilo národní 
muzeum. Setkala se s velkým zájmem a ná-
sledující rok se k ní připojilo dalších 72 měst 
a přibližně stovka muzeí a galerií. Letos akci 
zorganizovalo národní muzeum spolu s Aso-
ciací muzeí a galérií a Dopravním podnikem 
hlavního města Praha.    Text a foto bok

městská policie – okrsková služebna
trojská 632/1736, tel.: 233 544 157

p. miroslav hamza, okrskový strážník
Gsm: 774 530 660
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2009 OLYMPIC daY

olyMpijský den 
Stejně jako v minulých le-
tech se závěrem školního 
roku (24. června 2009) konal  
v přírodním areálu u řeky 
vltavy v Praze-Troji. v letoš-
ním roce byla akce na přání 
Mezinárodního olympijské-
ho výboru přejmenována na 
„Olympijský den“ (Dříve Běh 
olympijského dne). Start a 
cíl přespolního běhu byl na 
louce u Trojského koně – na 
tradičním místě, avšak s no-
vým zázemím. I přes značnou 
nepřízeň počasí dorazili na 
start děti a žáci 3 škol. Klaun 
ronald Mc Donald byl po-
těšen, že mohl krátce před 
11 hodinou absolvovat část 

tratě s nejmladšími aktéry – 
dětmi z Mateřské školy nad 
Kazankou v Praze-Troji. nut-
no podotknout, že odvaha 

malých ratolestí a skvělý pří-
stup paní ředitelky a dalších 
učitelek z MŠ velmi vylepšily 
náladu v té době již značně 
promoklých pořadatelů. Lze 
určitě konstatovat, že vítězi 
byli tento den všichni, kdo 
absolvovali zkrácenou trať 
v délce 800 m.  
mgr. radim jendřejas, manažer 
Trojského gymnázia Svatopluka 
čecha a předseda výkonného vý-
boru Občanského sdružení Troj-
skoúhelník.

kavanovi vystavují

Milovníci moderního umění 
si opět při návštěvě zámec-
ké zahrady přijdou na své. 
Harmonická symbióza ba-
rokního zámeckého areálu 
se soudobou plastikou na-
bízí možnost potkat se zde 
v letošním roce s díly Micha-
la cimaly, Lukáše rittsteina, 
Jaroslava róny a Jiřího So-
zanského. Jsou umístěna 
na horní zámecké terase 
po celou letní sezónu až do 
konce září 2009.            

Text a foto bok

soudobá plastika v ZáMku




 

ve čtvrtek 25. června navečer 
proběhla v trojské Galerii u láv-
ky vernisáž velmi zajímavé vý-
stavy pod názvem „Jiří vlach, 
komorní plastika a kresby“. 
Akademický sochař Jiří vlach 
se věnuje zejména reliéfní tvor-
bě (medaile, plaketa), komorní 
plastice a kresbě. Stal se osob-

jiŘí vlaCh v trojské Galerii
ností, která se významně podílí 
nejen na rozvoji výtvarného 
života, ale současně patří k au-
torům, kteří mají obrovskou zá-
sluhu na vzrůstu prestiže české 
moderní medailérské a komor-
ní sochařské tvorby. v jeho roz-
sáhle koncipovaném žánrovém 
programu se objevují náměty fi-
lozofické, motivy ze světa příro-
dy, záznamy představující zauje-
tí člověkem, pohybem lidského 
těla. Od roku 1974 se Jiří vlach 
věnuje pedagogické činnosti 
(SUPŠ v Uh. Hradišti). Jeho díla 
jsou zastoupena ve významných 
českých i evropských galeriích 
a v soukromých sbírkách po ce-
lém světě. Je členem Asociace 
umělců medailérů, Sdružení Q, 
skupiny Trojkolka. vernisáž byla 
ozdobena virtuozní hrou na 
flétnu a zakončena ochutnáv-
kou skvělého moravského vína 
z  umělcových zásob.            bok                            

	Jiří Sozanský (*1946) 
šedesátýdevátý ocel, 2007–8

	Michal cimala (*1975) 
jezdec ocel, bez datace 

	Lukáš rittstein (*1973) 
virtuální bolest ošklivě raněná zezadu, 
jakoby nic ocel, laminát, dřevo, 2006

	Jaroslav róna (*1957) 
muž s rybou dřevo, 2006

Zpráva Z tj sokol troja
O prázdninách se necvičí, pouze míčové hry mohou využívat venkovní 
hřiště ZŠ, za nepříznivého počasí i tělocvičnu. Ostatní skupiny zahájí 
cvičební hodiny od 1. září kromě dětí, ty o týden později. rozvrhy cvi-
čebních hodin budou včas vyvěšeny. Připravujeme autobusový zájezd 
na sobotu 10. 10. 09 do Teplickoadršpašských skal, plakáty budou včas 
vyvěšeny. Dále uskutečníme tradiční Drakiádu, termín včas sdělíme. 
Další akce turnaje a pod. zveřejníme včas předem. Těšíme se na vaší 
účast.     Za sokolskou všestrannost filipová alžběta

do 30. 8. 2009 
pátek: 13–17 h
so/ne: 10 –18 h 

3. 9. v Galerii u lávky – vernisáž výstavy G. filcíka tvorba pro děti
Více příště

   

v neděli 19. července dopoled-
ne slavnostní vernisáží za mi-
mořádného zájmu publika za-
čala ve výstavní síni městského 
muzea v Lomnici nad Popel-
kou společná výstava Stanisla-
vy a Jana Kavanových. výstava 
se koná jako součást 15. roční-
ku festivalu Lomnické kulturní 
léto 2009. Hlavní organizátor 

festivalu – hudebník Jaroslav 
Krček – na vernisáži vystoupil 
se svou manželkou. výstava 
potrvá do 9. srpna a pokud 
budeme mít do Lomnice nad 
Popelkou cestu, určitě se neza-
pomeňte stavit. A pokud jste 
na svých letních cestách v čer-
venci míjeli nedalekou Sobot-
ku, i tady bylo možno potkat 
Kavanovy. vystavovali rovněž 
společně až do 25. července 
v krásné Galerii Karla Samšiňá-
ka, která funguje v zajímavém 
prostoru Šolcova statku v So-
botce. Kdo se stavil, rozhodně 
nelitoval.            Text a foto bok
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trojský kaLendář

bZ pŘipravila
Bz je v srpnu otevřena denně 
9–19 h. Skleník Fata Morga-
na kromě pondělí. vinotéka 
na vinici sv. kláry 11–19 h. 
víkendy a svátky od 10 h.

do 31. 8. 
výstava inspirace zahradou 

nedělní koncerty se kona-
jí pod širým nebem v zoo ve  
13 h, na nádvoří zámku v 15 h 
a v BZ jih od 17 h
    9. 8. Wichterle kvintet 
   16. 8. Musica per tre 
   23. 8. Gran Duetto 

concertante
   30. 8. Brass quintet

více na: www.botanicka.cz

tiP Pro vás

Milí čtenáři, připomínáme, 
že letošní rok byl vyhlášen 
valným shromážděním Or-
ganizace spojených národů 
Mezinárodním rokem ast-
ronomie, 
http://astronomie2009.cz.

výročí se sešlo hned několik – např.: 
Galileo Galilei, slavný italský mate-
matik a fyzik použil poprvé v létě 
roku 1609 vlastnoručně sestavený 
dalekohled (na základě zpráv o tom-
to flanderském vynálezu z předešlé-
ho roku). O několik století později –  
20. 7. 1969 ve 20:17 h UT přistáli na 
povrchu Měsíce v Mare Tranquillita-
tis první pozemšťané v lunárním mo-
dulu eagle lodi Apolla 11.

Planetárium hl. m. Prahy u výsta-
viště (Královská obora 233) uvádí, 
kromě výstavy Projekt Apollo, každou 
středu od 19:30 program Měsíční sen. 
více na http://www.planetarium.cz.  
Otevřeno denně kromě pátků, v pon-
dělí a v neděli 11–18 h, ostatní dny 
11–20 h. (vstupné na výstavu 20,- Kč, 
děti polovic, důchodci s průkazkou 
PID 1,- Kč).
Při příležitosti 40. výročí přistání prv-

ního člověka na našem nejbližším 
vesmírném sousedovi nabízí štefáni-
kova hvězdárna na Petříně speciální 
výstavu Návrat na Měsíc (do 23. 8.). 
Otevřeno od úterý do pátku 14–19h 
a 21–23 h, v sobotu a neděli 11–19 h  
a 21–23 h. coby doplněk výstavy den-
ně od 16 hodin pořad Měsíc – sen a 
skutečnost (25 minut), v období do 
6. 8. je součástí programu i pozoro-
vání Měsíce dalekohledy hvězdárny. 
www.observatory.cz

Hvězdnou oblohu můžete pozo-
rovat i bez dalekohledu. Zvlášť v ob-
dobí mezi 10. a 13. srpnem je nebe 
každoročně plné „padajících hvězd“ –  
drobných částic uvolněných z kome-
ty Swift-Tuttle, hořících při průchodu 
atmosférou planety Země. Protože 
částečky meteoritu vylétají jakoby 
z jednoho místa – souhvězdí Persea 

na severovýchodě – dostaly název 
Perseidy. někdy, protože se objevují 
kolem 12. srpna, se jim říká slzy sva-
tého Vavřince.

hezké léto

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

Galileo Galilei, 4 akvarely (1620)
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Zoo pŘipravila
Otevřeno denně od 9 do 19 h
červeneC a srPen – měsíC 
severní a jižní amerikY – 
od prérie k pralesu 
8. 8. 
Den ABc – pestrý program ne-
jen pro čtenáře časopisu ABc
17.–23. 8. 
vláčkem napříč pralesem ko-
mentované jízdy vláčkem v dolní 
části zoologické zahrady
22. 8. 
Den Jižní Ameriky – Seznam-
te se se zvířecími obyvateli Jižní 
Ameriky!

inzerce

inzerce

amazonský
prales – největší 
deštný prales světa – 
se rozprostírá na ploše 
kolem 2 milionů km2

Jan KolářJan Kolář


