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Poděkování a prosba

Vážení spoluobčané, velice rád bych úvodem říjnového čísla poděkoval všem organizacím, spolkům i jednotlivcům, kteří svou pomocí zajistili úspěšný průběh zářijových slavností v Troji. Pestrý týden věnovaný
kultuře i trojským památkám k nám přilákal rekordní počet návštěvníků,
mezi nimiž jsme přivítali řadu významných osobností.
Počet trvale přihlášených občanů v Troji za posledních 5 let vzrostl
pouze o 10 %. Tomu odpovídá i podíl, který získává naše městská část
z rozpočtu hlavního města Prahy. Nárůst počtu návštěvníků Troje na
dvojnásobek (téměř 2 miliony osob ročně) za stejné období není nijak
zohledněn. Vyzývám tímto vás, kteří jste se rozhodli mít v Troji svůj domov, též k přihlášení k trvalému pobytu. Získáte možnost zapojit se do
občanského života a lépe ovlivňovat dění v Troji. Podpoříte také naše
úsilí o lepší podmínky pro péči o naši městskou část (úklid, údržba zeleně, opravy silnic, chodníků)a kvalitnější občanskou vybavenost.
Stanete se „Trojáky“! Děkuji vám za zvážení této cesty!
Tomáš Drdácký, starosta
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ZASTUPITELSTVO informuje

Ze zápisu z 30. zasedání
zastupitelstva Mč Praha-Troja
konaného dne 7. 9. 2009
Návrh o doplnění programu o 2 body – bod č. 3 a bod č. 8 (viz níže)–
doplněný program byl schváleno 5 hlasy.
Bod č. 2 – Stanovisko k žádosti Odboru obchodních aktivit
MHMP k pronájmu pozemku parc. č. 457 k. ú. Troja, ulice U lisu,
ve vlastnictví hl. m. Prahy panu Evženu Zápotockému.
Pan Zápotocký žádá o pronájem za účelem užívání pozemku jako
zahrady k rekreačním účelům. Arch. Valtr se domnívá, že není vhodné měnit předmětný pozemek na zahradu vzhledem k biokoridoru,
který se na pozemku nachází. Navrhuje nejprve zažádat o vyjádření
odbor ochrany prostředí MHMP. Pan starosta vzhledem k současnému
stavu pozemku uvítá alespoň jeho částečnou kultivaci. Navrhuje dát
souhlas k pronájmu za předpokladu, že budou stanoveny podmínky
využívání pozemku, který je součástí Uzemního systému ekologické
stability (ÚSES) a s nutností stanovení podmínek využívání. ZMČ schvaluje pronájem pozemku parcelní číslo 457 k. ú. Troja o výměře 1 728 m2
za podmínky, že odbor ochrany prostředí MHMP vydá kladné stanovisko k užívání části biokoridoru jako zahrady k rekreačním účelům.
usnesení č. 138 schváleno 5 hlasy
Bod č. 3 – Stanovisko k žádosti Odboru obchodních aktivit
MHMP o úplatný převod části pozemku parc. č. 1660/3 o výměře 24 m2 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy paní Danuši
Zápotocké.
Ing. Stavovčíková upozorňuje, že by v souvislosti s výstavbou chodníku na Trojské ulici bylo vhodné vyzvat i ostatní majitele přilehlých
nemovitostí k vyřešení majetkoprávních vztahů. P. starosta – někteří
byli již osloveni, ostatní budou vyzváni v nejbližší době. ZMČ schvaluje úplatný převod části pozemku parcelní číslo 1660/3 o výměře 24 m2
k. ú. Troja.
usnesení č. 139 schváleno 6 hlasy
Bod č. 4 – Stanovisko k žádosti Odboru obchodních aktivit
MHMP k pronájmu pozemku parc. č. 1221/3 k. ú. Troja, oblast
Pod Havránkou, ve vlastnictví hl. m. Prahy paní Růženě Chvojkové.
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou o pronájmu
pozemku parcelní číslo 1221/3 k. ú. Troja o výměře 382 m2, za účelem
užívání jako zahrádky k rekreačním účelům. ZMČ neschvaluje pronájem pozemku parcelní číslo 1221/3 k. ú. Troja o výměře 382 m2, za
účelem užívání jako zahrádky k rekreačním účelům, neboť je zahrnut
do generelu pražské Botanické zahrady.
usnesení č. 140 schváleno 6 hlasy
Bod č. 5 – Stanovisko k žádosti Odboru obchodních aktivit
MHMP k pronájmu pozemku parc. č. 1221/2 k. ú. Troja, oblast
Pod Havránkou, ve vlastnictví hl. m.Prahy panu Ing. Jaroslavu
Hlavinkovi.
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu
o pronájmu pozemku parcelní číslo 1221/2 k. ú. Troja o výměře 695
m2, za účelem užívání jako zahrádky k rekreačním účelům. ZMČ neschvaluje pronájem pozemku parcelní číslo 1221/2 k. ú. Troja o výměře 695 m2, za účelem užívání jako zahrádky k rekreačním účelům,
neboť je zahrnut do generelu pražské Botanické zahrady.		
usnesení č. 141 schváleno 6 hlasy
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Bod č. 6 – Stanovisko k žádosti Odboru obchodních aktivit
MHMP k pronájmu pozemku parc. č. 1254/4 k. ú. Troja, oblast
Pod Havránkou, ve vlastnictví hl. m. Prahy panu Radoslavu Liemannovi.
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení pana Karla Novotného o pronájmu pozemku parcelní číslo 1254/4 k. ú. Troja o výměře 717 m2, za účelem
užívání jako zahrádky k rekreačním účelům. ZMČ neschvaluje pronájem pozemku parcelní číslo 1254/4 k. ú. Troja o výměře 717 m2, za účelem užívání jako zahrádky k rekreačním účelům z důvodu nedořešené
koncepce využití území určeného pro rekreaci občanů hl. m. Prahy.
usnesení č. 142 schváleno 6 hlasy
Bod č. 7 – Stanovisko k žádosti Odboru obchodních aktivit
MHMP o úplatný převod částí pozemků parc. č. 1420 o výměře
13 m2 a parc. č. 1415 o výměře 1 m2 k. ú. Troja ve vlastnictví
hl. m. Prahy společnosti PRING s.r.o. za účelem výstavby nové
trafostanice.
ZMČ schvaluje úplatný převod pozemku parc. č. 1420 k. ú. Troja o výměře 13m2 a parc. č. 1415 k. ú. Troja o výměře 1m2.
usnesení č. 143 schváleno 6 hlasy
Bod č. 8 – K návrhu na jmenování zástupce zřizovatele ve školské radě Základní školy Trojská 110
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí ukončení tříletého
funkčního období jmenovaného zástupce zřizovatele Ing. J. Lipského
ve školské radě Základní školy Trojská 110 usnesením číslo 180 ze dne
13. 9. 2005. ZMČ jmenuje Ing. Jiřího Kořenského zástupcem zřizovatele ve Školské radě Základní školy, Praha 7, Trojská 110.
usnesení č. 144 schváleno 5 hlasy (1 se zdržel)
Bod č. 9 – závěr, diskuze
n ÚČOV – pan starosta předkládá řešení nové linky od krajináře Ing.
Sendlera a Hydroprojektu. Došlo k redukci objektu čerpací stanice,
k vypuštění části objízdné komunikace. Celá plocha bude přístupná
veřejnosti, většina cest bude parkových. Zeleň zůstala maximálně zachovaná. Nutnost domluvy Městských částí Praha 6, Praha 8 a Praha-Troja na vyřešení dopravy v této oblasti. Následně bude rozhodnuto
o celkovém řešení ostrova.
n doprava v Troji – rekonstrukce komunikace Trojská a výstavba nového chodníku – letos bude proveden úsek, kterým neprojíždí autobus
od ulice Nad Kazankou po čp. 224. Příští rok se dokončí zbývající část
ke křižovatce s ulicí Pod Havránkou.
n dostavba areálu ZŠ Trojská 110 vč. využití prostor – zahájení školního
roku nebylo odloženo, termín dokončení stavebních prací je 18. září
2009
n rekonstrukce vily Nad Kazankou 222 – práce pokračují podle harmonogramu. Zatím nebyl vydán souhlas odboru památkové péče
MHMP s úpravami apartmánu v patře.
n zadání studentských prací – studenti Fakulty stavební a fakulty architektury ČVUT, Technické univerzity v Liberci, v Lednici a v Suchdole
budou ve svých pracích zpracovávat Troju (Masarykovu čtvrť, plochu
za zdí v Rybářích…), možnost zpracování také obecního domu.
n Protipovodňová opatření – val – úpravy projektu – domluveny vegetační úpravy
n Nová parková úprava Na Salabce x Trojská – získání souhlasu na
úpravu pozemků parc. č. 128 a 129. Zpevněné plochy, terénní úpravy a mobiliář budou realizovány v letošním roce. BZP dodá materiál
na osázení. Děti ze ZŠ převezmou patronát nad stromy. Paní zastupitelka M. Maurerová připraví s panem ředitelem ZŠ Mgr. A. Pacíkem
slavnostní sázení a plán pravidelné péče o nový parčík.
Úplné znění zápisu je na www.mctroja.cz
Ing. arch. T. Drdácký, starosta
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ŽIVOT V TROJI

Proti
povodňové
hráze
Práce na protipovodňových
hrázích, které by měly ochránit Troju před případnou
další povodní, pokračují.
Náš pohled je z vinice
sv. Kláry a ukazuje ukončení
hráze u Trojské lávky.

Starosta
MČ Praha-Troja
Tomáš Drdácký
společně s Galerií hl. m. Prahy
Vás srdečně zvou na

Slavnostní koncert

Foto bok

Václav Havel v Troji
V pátek 18. září bývalý prezident Václav
Havel zasadil v rámci „Kořenů osobností“ okrasnou třešeň sakuru v Japonské
zahradě, která patří k nejatraktivnějším
a návštěvníky nejvíce obdivovaným expozicím Pražské botanické zahrady. Zároveň
v botanické zahradě slavnostně otevřel
tzv. „Stezku osobností“, která propojuje
zajímavé rostliny, které zde od jara vysadili
jejich patroni. Otevření stezky bylo symbolické. Václav Havel odhalil první informační
panel věnovaný sakuře a její symbolice. Na
panelu je samozřejmě i jeho vlastnoruční
podpis a datum výsadby.
Slavnost v botanické zahradě provázel
značný zájem návštěvníků i médií. Přítomen byl i starosta MČ Troja ing. arch. Tomáš Drdácký, který Václavu Havlovi předal
v upomínku publikaci Trojské pohledy.
„Kořeny osobností“ doposud podpořila
zpěvačka Lucie Bílá a herečka Aňa Geislerová, které vysadily exotické orchideje.
Primátor MUDr. Pavel Bém obohatil zahra-

u příležitosti státního svátku
České republiky

TRADICE A PŘÍTOMNOST
V ČESKÉ HUDBĚ

du na první jarní den o vzácnou „živoucí
fosílii“ blahočet čilský. Několik cizokrajných borovic společně zasadily slavné páry,
které v dubnu 2009 očekávaly narození
svých potomků – herečka Bára Kodetová
s partnerem houslovým virtuózem Pavlem
Šporclem, zpěvák Petr Janda s manželkou
Alicí a moderátorka Štěpánka Duchková
s partnerem Janem Hruškou. Do projektu
se zapojil také fenomén české populární
hudby, zpěvák Karel Gott, který zde zasenkoval jeden z nejvzácnějších stromů světa –
wolemii vznešenou.
Text a foto bok

úřad mč informuje

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
10.–11. 10. 2009 14.–15. 11. 2009
pro občany nikoli pro právnické osoby či podnikatele
na obvyklých stanovištích:
n
n
n
n
n
n

Nad Kazankou – dvůr ZŠ Trojská
Sádky – vyhrazené místo pro pojízdnou knihovnu
Pod Salabkou – křižovatka s Trojskou
Pod Havránkou – před zahradou domu čp. 28
Na Pazderce – proti domu čp. 213 (rozšířená komunikace)
V Podhoří – naproti domu čp. 280 – Botanická zahrada (bývalá Octárna)

Připomínáme všem, že odpad můžete vozit také do Sběrného dvoru hl. m. Prahy
(pro občany Prahy zdarma) – nejblíže ve Voctářově ul. v Praze 8-Libni,
tel.: 266 007 299, provozovatel: IPODEC – čisté město a.s.
Provozní doba: Po – Pá 8.30–17.00 hod., So 8.30–15.00 hod.
Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení

v neděli 25. října 2009
v 19.00 hodin
Trojský zámek,
Císařský sál
Program koncertu:
Jaroslav Krček:
Český rok –
Suita na české lidové texty
v podání souboru Musica Bohemica Praha,
sólisté Anna Hlavenková, Karel Jakubů
slovem provází a řídí
umělecký vedoucí souboru
Jaroslav Krček

OBYVATELSTVO
MČ PRAHA-TROJA
Počet obyvatel s trvalým pobytem v MČ
Praha-Troja je 958, z toho 758 dospělých
a 200 dětí do 18 let. Z celkového počtu
obyvatel máme 446 mužů a 512 žen. Tyto
údaje platí k 16. 9. 2009. Za posledních 5
let to znamená nárůst obyvatel o necelých
10 %.
R. Zajícová, evidence obyvatel

Tisková oprava
V předchozím čísle (119) se do popisku erbů na straně 8 vloudilo
na místo písmene K písmenko G.
Správně je Šternberk, respektive
Český Šternberk.
Laskavý čtenář promine.
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Celostátní slavnostní zahájení Dnů evropského kulturního dědictví v ČR 2009 proběhlo ve městě Šternberk od pátku 11. září do
neděle 13. září 2009. Slavnostního zahájení se zúčastnil i starosta
MČ Praha Troja ing. arch. Tomáš Drdácký.
ŽIVOT V TROJI
V sobotu 12. září se i v Troji rozběhly plánované akce – prohlídka
Trojského mlýna, Trojského zámku a Panského statku. Provázel je
slušný zájem publika – ve třech skupinách od 12 do 14 hodin se
jich zúčastnila asi stovka zájemců. Hodně bylo tentokrát i přespolních. Organizací prohlídek byli pověřeni zastupitelé ing. František
Malý a ing. arch. Václav Valtr, spolu s nimi se tohoto úkolu ujal
i PhDr. Bohumil Kudera, kronikář MČ Praha-Troja. Velký zájem byl
o prohlídku mlýna. Účastníky provedla paní Faltýnková a všichni
velmi ocenili, že se mohli do tohoto krásného a zajímavého pro-

storu podívat. Totéž platilo o prohlídce Panského statku, i když
vzhledem k havarijnímu stavu objektu nebylo možno uskutečnit
prohlídku sklepů a interiérů statku. Provázející zástupci majitele
areálu účastníky informovali o budoucím využití statku. Přítomní
architekti představili vizualizace rekonstruovaných a nově plánovaných bytových domů. Nejmenší zájem byl o prohlídku Trojského
zámku. Účastníci zámek většinou znali. Ovšem díky V. Valtrovi se
některým podařilo nahlédnout do věžiček zámku, které nejsou
běžně přístupné.

Foto © Bohumil Kudera

Výstava
u Trojského koně
V sobotu 12. září proběhla velmi neoficiálně vernisáž výstavy historických fotografií
„Plavba na dolním toku Vltavy“ v galerii Trojský kůň na vltavském břehu ved120 ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2009

le slalomového kanálu. Velmi zajímavou
výstavu všech možných historických vltavských plavidel ozdobila svou účastí čtyřčlenná kapela Američanů, která na podiu
před koněm předvedla, jak se správně hraje blues. Všichni přítomní se skvěle bavili.
Když půjdete na procházku k Vltavě, určiDetail poštovní známky 1991 © P. Kraus / B. Sneider

tě se zastavte. Vstup je zdarma. Součástí
zázemí Trojského koně jsou i veřejné toalety a občerstvení, kde lze zakoupit např.
trojské víno z vinice Salabka.
bok
BOHEMIA

5
v Trojském mlýně

na návštěvě u p. Laška, čp. 13 (kulturní památka)




 



n Panský dvůr
n
n
Kaple Trojský
n Vernisáž v galerii
n Kaple
sv. Václava
mlýn
sv. Kláry
Trojský kůň
Viničný sloup n
Trojský zámek n n Viniční dům s vinicí

Květy (z 6. května 1841):

Bohemia, první to parní loď česká,
zhotovená v Praze ku plavbě po Vltavě
a Labi k Drážďanům, byla dne
1. Máje spuštěna do vody.
Tisíce lidu bylo se k tomu podívání
okolo břehů shromáždilo, i hrála hudba
a střílelo se z moždýřů. Jarní povětří
bylo k této památné i radostné události
nadmíru příhodné.
Detailní 3D model parolodi je vystaven v galerii
Trojský kůň.
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ZAJÍMAVOSTI

Vinice sv. Kláry má
svou výrobu vína
Vinice sv. Kláry spadá též pod správu Botanické zahrady hlavního města Prahy.
Svou rozlohou 3,5 hektaru je ze všech
pražských vinic vůbec největší, je památkově chráněná a z pražských vinic nejznámější! Její počátky se datují možná
rokem 1228 sepsáním majetkové listiny
Václava II.... V současné době je na svahu nad Trojským zámečkem zastoupeno
zhruba 80 moštových a stolních odrůd
révy vinné. Díky jižnímu svahu a bohatému oslunění dozrávají hrozny na zdejší
vinici do výborné kvality. Asi tříhektarový vinohrad produkuje
jak vína
odrůdová
jakostní,
tak vína
přívlastková.
Zabydlely se zde
2009
čtvrtek 10. 9.
převážně Ryzlink
rýnský, Sauvignon, Tramín červený, Muškát moravský, Müller Thurgau a Rulandské šedé a modré a Modrý Portugal. Na
dlouholetou tradici výroby vín z Vinice
sv. Kláry bylo navázáno v roce 2003,
kdy zpracování hroznů svěřili botanici vinařství Chloumek na Mělníku.
Odtud odcházely reprezentativní vzorky vín až do
loňského roku.
V roce

Slavnostní otevře

ní

2008 tedy úplně naposled. Botanická
zahrada, která od samého počátku intenzívně pracuje na obnovení pražského
vinohradnictví se rozhodla využít vlastního potenciálu a zpracovávat hrozny
výhradně „doma“, přímo na vinici.
Proto během roku 2008 nechal trojský
soused Ing. arch. Václav Valtr z atelieru
Arkáda zpracovat projekt a v květnu
2009 byla zahájena realizace – stavba
Expozice výroby vína. Ovšem ještě mnohem dříve bylo třeba zažehnat hrozící
havárii sesuvu svahu vinice. Podle geologických odborníků byla hrozba značná,
týkala se nejen vinařské expozice botanické zahrady, ale i bezpečí obyvatel a
návštěvníků Troji.
Ve čtvrtek 10. září mohlo konečně
dojít ke slavnostnímu otevření nového

díla. Úkolu uvést expozici do života
se ujali dva milovníci vína, dva skvělí
umělci, paní Iva Janžurová a pan Václav
Postránecký: slavnosti se zúčastnil i starosta MČ Praha-Troja ing. arch. Tomáš
Drdácký. Expozice je umístěna do prostorové opěrné konstrukce, která tvoří
tři na sebe navazující sklepní prostory
s klenutými místnostmi čtvercového půdorysu. Funkčně jsou rozloženy tak, že
střední místnost slouží jako vstupní prostor, západní místnost je určena výrobě
a východní prostor je využit pro sklad
vína v lahvích s možností degustace. Ve
střední místnosti jsou hned u vstupu situována sociální zařízení, oddělená pro
návštěvníky a pro zaměstnance. Vstupní
prostor je vymezen prosklenou příčkou
s dvoukřídlými dveřmi. Část technologie
je umístěna za prosklenou stěnou ve
střední místnosti – jedná se o vinifikátor,
mlýnkoodstopkovač, rmutové čerpadlo a lis na hrozny. Ve vedlejší západní
místnosti je pak lahvovací a etiketovací
linka a nerezové
tanky s řízeným
kvašením.
Text a foto
bok

Život v troji

Vinobraní ve Zlaté
Praze
Ve čtvrtek 17. září se v podvečer otevřely
dveře Altánu U Rudolfa III., aby uvítaly hosty vinobraní, které tentokrát pořádala vinice Salabka společnosti Zlatá Praha. Její vinař
ing. Lubomír Bilík osobně pečoval o to, aby
všichni měli možnost ochutnat jak letošní
burčák, tak i poznat bílé, růžové i červené
120 ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2009

víno z produkce vinice Salabka. K dispozici
bylo i hojné občerstvení. Spokojení hosté
se rozcházeli až k půlnoci.
Text a foto bok
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Cvičení v tělocvičně
Základní školy
Tělocvična v základní škole je od svého postavení v roce 2003 využívána v pracovní
dny od rána, kdy probíhá výuka základní
školy nebo gymnázia, do pozdních večerních hodin. Využití tělocvičny v tomto
školním roce je patrné z následující tabulky. Nabídka cvičení je velmi pestrá, a ne
všechny hodiny jsou plně obsazené. Pokud byste měli zájem o konkrétní hodinu

Nové cvičení
pohybové výchovy
v tělocvičně ZŠ

a druh sportu, můžete se obrátit na úřad
městské části, kde Vám sdělíme kontakt na
vedoucí cvičení.
Zároveň se všem omlouváme za to, že
letos zatím není přístupný malý sál tělocvičny, který slouží jako třída pro gymnázium po dobu, než bude jejich třída vyschlá
a opravená po havárii vodovodu. Přesný
termín otevření malého sálu zveřejníme
na vývěsce a na webových stránkách.

Nabízíme volná místa na cvičení pohybové výchovy v ZŠ Troja pro věkové kategorie (5-7 let; 7-10 let). Naučíme základům
několika sportovních odvětví potřebných
ke vstupu do výkonnostního sportu, nebo
cvičení jednoduše podpoří zdravý vývoj
vašich dětí. Další informace: Jiří Macek,
tel. 721 450 555.

Ing. I. Marková

Školní rok
Tělocvična v ZŠ trojská 110 Rozvrh cvičebních hodin 2009–10
TROJSKÝ KALENDÁŘ

hodiny

14.00
velký
sál

pondělí

15.00

15.30

Tenisová škola Mgr. Bendlová

16.00

16.30

p. Macek předškolní děti
od 14. 9.

17.00

17.30

úterý
malý
sál
velký
sál
středa
malý
sál
velký
sál
čtvrtek
malý
sál
velký
sál
pátek
malý
sál

18.30

TJ Sokol-odbíjená II

malý
sál
velký
sál

18.00

TJ SokolPILATES

19.00

19.30

20.00

21.00

21.30 22.00

KFCZ - fotbal od
19.10.

TJ Sokol-odbíjená I
TJ Sokol
-aerobik

20.30

pí. Kocábová
Pilates

Basket
p. Macek Slovanka ml. předškolní děti TJ Sokol-odbíjená III
p. Crkva a spol.
TJ Sokol - míčové hry
žáci
od 14. 9.
TJ Sokol
Martin
pí. Gajewska - hudební kurzy
zdr. cvič +
Kopecký
Yamaha pro děti
jóga
tanec 15. 9.
p. Macek TJ Sokol-malá
gymnázium - výuka předškolní děti
TJ Sokol-odbíjená II
TJ Sokol-basketbal
kopaná
od 14. 9.
TJ Sokol TJ SokolTJ SokolKUNG FU Factory o. s. aerobic ml.
aerobik
PILATES
žákyně
základní
TJ Sokol - muži
TJ Sokol-rodiče TJ SokolTJ SokolTJ Sokol Dobřichovice
škola sport. gymnastika
s dětmi
předškolní děti
žactvo
- basketbal
družina
(26. 10. 09-26. 3. 10
TJ Sokol-tenis
žáci

TJ Sokol-st. tenis dospělí

Admira Praha TJ Sokol TJ Sokol - míčové hry
kopaná
6. kopaná od 9.
muži
11. 2009-26. 3. 2010 11.-12. 3. 10
TJ Sokol
kopaná 9. 11.
KUNG FU Factory o. s.
- 12. 3. 10

SK Pražačka
basketbal

Inzerce

Život v troji
uvádí

hudební vzdělání pro děti již od 4 měsíců v malé tělocvičně
základní školy
Kurzy a zápis probíhají od října 2009.

Rozšíření – nástavba základní školy se chýlí ke zdárnému konci.
Slavnostní otevření proběhne po prázdninách –
2. listopadu 2009.

1) Robátka 4–18měsíců
2) První krůčky k hudbě
18 měsíců–4 roky
3) Rytmické krůčky 4–6 roku
(základy flétny)
4) Zobcová flétna 6–8 roku

Flétna je vyučována zkušeným padagogem
Kristinou Martincovou, s uměleckým a pedagogickým vzděláním na prestižní Hochschule
für Musik und Theater Rostock.
Ostatní kurzy jsou pod vedením Gabriely
Gajewské bývalým členem sboru Bambini di
Praga. Gabriela Gajewská tel. 604 250 818
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Tradiční
slavnost
dobrého vína
a burčáku

Foto © Bohumil Kudera
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Trojské vinobraní

Trojské vinobraní se letos poprvé konalo pod patronátem Cechu
českých vinařů, proto jsme požádali tajemníka Cechu pana Stanislava Rudolfského, aby tuto organizaci představil čtenářům
časopisu Troja.

Cech českých vinařů
Česká republika má dvě vinařské oblasti, větší a jižněji položenou
oblast Morava ( 18.000 ha ) a oblast Čechy ( 850 ha ). První písemné zmínky o vinařství na našem území pocházejí z 11. a 12. století,
ale vinařství zde bylo jistě i dříve. Největšího rozmachu dosáhlo
vinařství na našem území v 14. století za vlády císaře Karla IV.,
který mimo jiné dovezl ušlechtilé odrůdy révy vinné z Francie.
Vinařství se dále úspěšně rozvíjelo až do 18. století, kdy se začal
prosazovat rozvoj průmyslu a pivovarnictví, které hodně změnilo
styl života a následoval pomalý ústup vína.
Cech českých vinařů je organizace, která sdružuje téměř všechny vinaře a vinařské podniky z vinařské oblasti Čechy. Tradice tohoto sdružení sahá hluboko do minulosti, ale novodobá činnost
byla obnovena v roce 1968 v Mělníku, kolébce českého vinařství.
V současné době má naše oblast Čechy rozlohu 850 ha vinohradů, která ale neodpovídá historickému významu vinohradnictví
u nás. Vždyť v 16.století jsme měli 12.000 ha vinohradů. Snahou
našeho Cechu je co nejvíce propagovat filozofii pití vína mezi našimi spoluobčany, vzájemně si pomáhat při řešení profesních problémů, vzdělávat naše členy a samozřejmě snažit se o maximální
rozšíření ploch vinohradů.
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Naši největší výrobci, členové Cechu českých vinařů:
České vinařství Chrámce, s.r.o. Most, 70 ha
Klášterní vinné sklepy Litoměřice, 50 ha
Zámecké Lobkowiczké vinařství Roudnice n.Labem, 70 ha
Žernosecké vinařství, s.r.o. Velké Žernoseky, 30 ha
Střední zahradnická škola Mělník, 20 ha
Česká zahradnická univerzita, středisko Mělník, 10 ha
Výzkumný ústav vinařský Karlštejn, 12 ha
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. 5 ha
Vinařství sv.Tomáše, Malé Žernoseky 8 ha
Vinařství Petr Rychtařík, Slaný Kvíc 14 ha
Vinařství Štěpán Weitosch, Kralupy n.Vltavou 6 ha
Vinařství Luděk Vondrák, Liběchov 8 ha
V našich zeměpisných šířkách není tradice výroby kupážovaných
vín (cuvée), ale vín odrůdových. K nejrozšířenějším patří:
bílé – Muller Thurgau, Rulandské bílé a šedé (Pinot), Tramín, Ryzlink rýnský;
červené – Modrý Portugal, Rulandské modré, Svatovavřinecké,
Zweigeltrebe.
Česká republika produkuje cca 50% své celkové spotřeby vína,
druhých 50% se musí dovážet. Vesměs se jedná o levná a málo
kvalitní vína cisternová, která se plní do tetrapacků či PET lahví.
Proto se snažíme mezi našimi spoluobčany probudit úctu a respekt k našim domácím vínům, aby nedávali přednost anonymním zahraničním mokům, ale potěšili své srdce tím nejlepším, co
naše země může poskytnout.
Stanislav Rudolfský, tajemník CČV
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Život v troji a OKOLÍ

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

ltav
V

zámek
Kralupy n. Vlt. 2 km



Zažili jsme příjemnou společenskou akci
pro občany z Troje a Podhoří včetně příbuzných a známých. Nápad Jardy Fliegla
uspořádat tento výlet byl jedinečný. Sešli
se všichni známí sousedi k příjemné plavbě lodí okolní přírodou kolem břehů Vltavy. Všichni obdivovali a divili se, že poznávají na březích místa, které ani z pohledu
od řeky neznají. Seděli jsme na palubě
s mladším Slávkem Sluníčkem z Podhoří,
který nás seznamoval od Podhoří až do
Kralup s budovami a vilkami, kde se co
nachází, kdo je majitel a podobně. Na
lodi jsme měli vyvěšenou vlajku Sokola a
mávali jsme na známé i neznámé kolemjdoucí na břehu. Při plavbě okolo Podhoří
stála na břehu a zdravila nás snad polovina místních obyvatel. Druhá byla na lodi.
Plavbu lodí doprovázela po obou březích
druhá část naší výpravy a to skupina cyklistů, která čítala na 40 členů. Při zastávce
v hospůdce u řeky na nás mávali. Na místo
pak dojeli dřív než parník. Když jsme projížděli Řeží, tak nás radostně překvapili.
Na lávce přes řeku nás vítali transparentem „ Sokol Řež zdraví Sokol Troja“
Na místo jsme připluli přesně ve 12
hodin. Zde nás čekalo pohoštění v restauraci „ Marina“ u přístavu – grilovaná krkovička a klobásy. Po obědě jsme spěchali
k rodnému domu Antonína Dvořáka. Při
prohlídce malého muzea v prostorách
pokojů, kde A. Dvořák žil, nás doprovázela hudba symfonie „ Z Nového světa“.
Potom jsme navštívili ve dvou skupinách
zámek. Rozloha zámku je obrovská, prohlídka trvala 40 minut. Zařízení pokojů a
stavba byla v renesančním slohu. Poslední
majitelé jsou Lobkowitzové. Nejzajímavější bylo nesmírné množství obrazů, jak
portrétů, tak krajin a různých olejomaleb
i grafiky. Opouštěli jsme zámek plni dojmů. Děti a někteří dospělí, kteří nešli do
zámku, hráli na hřišti u restaurace kroket,
houpali se na houpačkách a jiných zařízeních. Čas byl dobře naplánován. Vycházel i na závěrečné občerstvení kávy, piva
apod. – včetně fotografování – v restauraci Marina.

a

Výlet parníkem
do Nelahozevsi
20. 9. 2009

100 m

Nalodili jsme se přesně v 15 hod. a odjížděli zpět. Cyklisté se vystřídali, ti kteří jeli
tam, jeli zpátky lodí a obráceně. Na zpáteční cestě soutěžily děti v kreslení parníku. Kresby budou vyvěšeny ve školní tělocvičně. Slíbenou reprodukovanou hudbu
na lodi, nahradil svým zpěvem a svou
„heligonkou“od poloviny plavby Slávek
Sluníčko starší a my jsme se přidali. Nemohla chybět sokolská píseň „ 6. července
na strahovských hradbách ….“a pak další

Nejzajímavější
bylo nesmírné
množství obrazů,
jak portrétů,
tak krajin.
české národní písničky. Na lodi jsme ještě
využívali bar, kde byl bohatý sortiment
nápojů, párky v rohlíku a zmrzliny.
Při loučení všichni účastníci byli nadšeni, bylo nás přes 120, a navrhovali plavbu někdy opakovat. Rozhodně se zařadil
tento výlet parníkem mezi úspěšné společenské akce v Troji.
Alžběta Filipová a Jaroslav Fliegl

Turnaj ve stolním tenise
Za krásného podzimního počasí proběhl ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha další ze
seriálu turnajů ve stolním tenise – ve dvouhrách. Účast byla poměrně pěkná i když snad
příště bude lepší. Přišlo 17 hráčů a hrálo v poklidné atmosféře a všichni si dobře zahráli.
Přes jednu porážku zaslouženě zvítězil mladý Filip Barták. Na druhém místě skončil Štefan Pocz také s jednou porážkou s prvně jmenovaným. Třetí byl Vladimír Puklický.
Rudolf Hampel
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TROJSKÁ HISTORIE

Troja viděná a propagovaná před
více než osmdesáti léty. Fejeton
byl otištěn v Národních listech
dne 10. 7. 1923. Text ponecháváme v autentickém znění, nechť
svědčí o své době.

Kresba Max Švabinský

Dr. Prokop TOMAN (1872, Podhoří – 1955,
Praha), zdědil po svém otci Hugonovi (který přišel do Podhoří v roce 1872) lásku
k historii. Profiloval se jako historik umění a spisovatel. Jeho celoživotním dílem
je Slovník československých výtvarných
umělců (celkem pět vydání). Tento lexikon
má silné faktografické zázemí o všech výtvarných umělcích v českých zemích a na
Slovensku od středověku až do druhé poloviny dvacátého století.
ŽIVOT V TROJI

Ve čtvrtek 17. září se poprvé
po prázdninách sešel nad fotografiemi z rodinných alb Klub
trojské historie. V příjemné
atmosféře Kavárny u lávky se
identifikovaly nejen osoby z fotografií, leckdy bylo i obtížné určit
i místo, kde byla fotografie pořízena.
Klub vyzývá i další zájemce o trojskou
historii, kteří si dosud z nejrůznějších důvodů nenašli cestu do Kavárny
u lávky, aby se zúčastnili dalšího setkání klubu ve čtvrtek 8. října od 17 hodin.
Vzhledem k tomu, že Muzeum hl. m.
120 ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2009
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Klub vyzývá i další zájemce
o trojskou historii, aby se
zúčastnili setkání ve čtvrtek 8. 10. v 17 h
➸

VLTAVA

Prahy připravuje na jaro příštího roku
velkou výstavu o pražských výletních
restauracích, vyzývá klub i trojské občany, aby přispěli k úspěchu této výstavy zapůjčením různých předmětů

ze dnes již zmizelých trojských restaurací (jídelní lístky, reklamy, ubrousky a
ubrusy apod.) včetně historických fotografií, pokud je mají.
Text a foto bok
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Inzerce

Troja, včera, dnes a zítra Vážení spoluobčané,
Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni dokončuje
práce na vydání výpravné, reprezentativní publikace,
která mapuje život v Troji od historie až po současnost
– cca 300 stránek textu s bohatým historickým i současným
obrazovým doprovodem, kvalitní tisk na křídovém papíru,
vydání se připravuje na začátek 2010 v nákladu 2000 ks.

Nabízíme Vám možnost umístit v knize inzerát
nebo logo Vaší firmy. Kniha bude sloužit jako propagační
materiál při akcích Městské části Troja i Nadace a bude
ve volném prodeji na internetu a v síti vybraných knihkupectví.

Zde předvedenou ukázku z publikace
a podmínky vytištění inzerátu naleznete na na našich
webových stránkách nebo na č. 233 324 165, 728 307 512

www.troja-nadace.cz
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Trojský kalendář
NORSKO

ITÁLIE

Život v Troji
MAĎARSKO

CHORVATSKO

Tak už to ve snech chodí! Než se noc setká s ránem, můžeš plout kouzelnou lodí barevným oceánem.
Ilustrace © Gabriel Filcík 2008, verše © Jan Krejčí 2008. Barevná plavba s pastelkou Vydala Prosperita Travel v roce 2008

Život v troji

Ak. mal. Jan Kavan, trojský občan
vystavuje v Poštovním muzeu
/Nové mlýny 2, Praha 1/
S rozsáhlou známkovou tvorbou,
včetně řešení obálek prvního vydání,
ale i s drobnými grafickými listy /ex libris/
neúnavného organizátora kulturního
dění trojské galerie U lávky se můžete
seznámit do 22. 11. 2009.
Výstava je otevřena denně,
mimo pondělí a státní svátky,
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 h.
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Gabriel Filcík v Galerii u lávky
Ti, kdo se ve čtvrtek 3. září sešli na vernisáž v trojské galerii, určitě nelitovali.
Setkali se s autorem, který svoji tvorbu
zasvětil dětem, dělá to již celá desetiletí a nechává za sebou spoustu dětské
radosti. Gabriela Filcíka jsme měli možnost potkat nejen v mnoha časopisech,
je za ním i knižní tvorba a všechny možné vymyšlenosti, které mají jediný úkol:
pobavit a poučit naše nejmenší. Nevy-

stavuje sám, dal možnost prezentace
i dílu svých spolupracovníků a kolegů.
Opravdu stojí za to navštívit a se všemi
obrázky a různými hejblaty se potěšit.
Vyzkoušely si to i děti z trojské mateřské
školy, které v pátek 18. září výstavu společně navštívily.
Velmi srdečnou vernisáž ozdobili brilantní hrou na housle manželé Součkovi.
Text a foto bok

15
TIP NA VÝLET
Milí čtenáři, do hlasování o přírodních divech světa se za Českou republiku probojovala Pravčická brána (největší skalní
most ve střední Evropě). Přestože se do užšího výběru nedostala (hlasování stále ještě probíhá), návštěva téhle kuriozity se jistě vyplatí a to i díky bezprostředně malebnému okolí
chráněné krajinné oblasti České Švýcarsko. Např. milovníci
vodní tříště se mohou z Hřenska vydat vzhůru proti proudu
říčky Kamenice Edmundovou a poté Divokou soutěskou, kde
si vychutnají jízdu na pramici s převozníkem 1. zónou NP.
Vlakem EuroCity ze stanice Nádraží Holešovice jste za hodinu
a čtvrt pohodlně na nádraží v Děčíně. (Odjezd v 6.40, 8.40 a
dále vždy ve dvouhodinových intervalech.)
Odtud můžete použít autobus 512/ 434
(zastávka mírně vpravo před budovou hl. nádraží).

Dle barevného mědirytu C. Tauberta, kolem r. 1830

Děčín-Hřensko-Mezná a zpět /1. X. – 12. XII. denně/
Děčín aut. n.
5:55
7:55
9:55* 12:55
Děčín nádraží
5:57
7:57
9:57 12:57
Hřensko nábřeží
6:18
8:18
10:18 13:18
Hřensko Soutěsky
6:22
8:22
10:22 13:22
Hřensko Pravčická brána 6:24
8:24
10:24 13:24
Mezní Louka
6:31
8:31
10:31 13:31
Mezná
6:34
8:34
10:34 13:34

17:55
17:57
18:18
18:22
18:24
18:31
18:34

*

14:55
14:57
15:18
15:22
15:24
15:31
15:34

7:17
7:15
6:57
6:52
6:50
6:44
6:41

9:42
9:40
9:22
9:17
9:15
9:09
9:06

11:42*
11:40
11:22
11:17
11:15
11:09
11:06

14:17
14:15
13:57
13:52
13:50
13:44
13:41

17:42
17:40
17:22
17:17
17:15
17:09
17:06

19:42
19:40
19:22
19:17
19:15
19:09
19:06

jen od pondělí do pátku

Z přístaviště pod zámkem vyplouvá denně i linka osobní lodní dopravy do Hřenska /i za hranice/ a zpět
(v 9h30 a dále, více na www.labskaplavebni.cz).
Život v troji

Trojská lanovka
měla narozeniny
Lanovka v pražské zoologické zahradě
vozí cestující už 32 let. Narozeniny oslavila
v pondělí 14. září. O visuté lanovce se začalo mluvit již v roce 1964, kdy podle plánů
měly být v zoo postaveny lanovky tři, jedna z nich měla dokonce vozit návštěvníky
až na výstaviště na opačném břehu Vltavy.
Nakonec se postavila jedna – od dětského
koutku k horní stanici Černohouska. Provoz
byl zahájen až 14. září roku 1977. Na konci
srpna 1978 ale byl po namátkové kontrole
pracovníky technického dozoru ministerstva dopravy provoz lanovky kvůli závaž-

ným nedostatkům zastaven. Nedostatky
byly odstraněny až v létě roku 1981. Tehdy se jí také ujal pražský Dopravní podnik.
Pracovníci podniku, kteří se jinak starají
o eskalátory v metru, se zde střídají ve službách a směnu v zoo si pochvalují. Nemusí
být v podzemí, kolem nich je spousta nadšených dětí, do motoru lanovky křičí ptáci

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zoo bude na Mapách Google
Areál pražské zoo zmapován
v rámci projektu Google Street View

V rámci projektu Google Street
View (panoramatické fotky
měst na Mapách Google) budou zmapovány návštěvnické
cesty v celém areálu Zoo Praha
v celkové délce 11 km.
V pražské zoo se využila technologická novinka, speciální
Street View tříkolka.

Snímání Zoo proběhlo začátkem září, nasbíraná data se
nyní musí zpracovat. Pomocí
speciální technologie se budou
rozmazávat obličeje návštěvníků zoo, aby bylo ochráněno
jejich soukromí. Na virtuální
procházku Zoo se tak uživatelé
mohou těšit v roce 2010.
Výhodou pro zoo bude, že návštěvníci si budou moci projít

z nedalekého pavilonu - skoro exotický zážitek. Těžkou ranou pro dráhu byla ničivá
povodeň v roce 2002. Tehdy voda z Vltavy
v dolní stanici dosahovala až do výše 7,1
metru a celá technologie byla zničená. Nyní
již lanovka vozí cestující spolehlivě. Každého, kdo v dolní stanici usedne na barevné
sedačky dráhy, vyveze na padesát metrů vysokou skálu. Jízda trvá jen chvíli – vždyť jde
o vůbec nejkratší lanovku v Česku. Dopravní rychlost dráhy je jen něco málo přes tři
kilometry za hodinu. Lidé jedou dvě a čtvrt
minuty. Nejvíce lidí lanovku využilo v roce
1988, kdy převezla 288 tisíc cestujíících.
Nyní usedne na sedačku průměrně 150 tisíc
návštěvníků ročně.
Text a foto bok

svou možnou trasu předem na
vlastní oči a rozhodnout se, jak
si prohlídku naplánují. Zároveň
lidem z celého světa, kteří nemají možnost do Prahy dorazit,
služba Street View umožní virtuální výlet do Zoo Praha.
Pražská zoo tak bude vedle
hlavního města Prahy, Českého
Krumlova, Hřenska a Olomouce dalším turistickým cílem,
zmapovaným ve službě Street
View na Mapách Google.
Společnosti Google velmi děkujeme za spolupráci.
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Za hvězdou do Benešova

1

1. Zřícenina kostela minoritů 2. Konopiště
3. Novogotickou podobu dal původně románskému Chvojenu architekt
Josef Mocker počátkem 20.století

2

Tip pro vás
Vážení čtenáři a turisté, v minulém čísle jsme
„zavítali“ na hrad Český Šternberk a dozvěděli jsme se něco o šternberské hvězdě ve
znacích Českého Šternberku i moravského
města Šternberk. Osmicípou šternberskou
hvězdu má rovněž ve znaku české město Benešov. Jedním z majitelů byli Šternberkové
a po nich městu zůstal znak – osmicípá zlatá
hvězda v modrém poli. Při návštěvě pěkného centra Benešova nepřehlédnete kostel
sv. Mikuláše. Kostel se samostatnou zděnou
zvonicí na místě prvního osídlení Karlov pocházející ze 13. století byl mnohokrát přestavován. Na zvonici je doložen zvon František
z r. 1480 od Václava z Velvar, zvon Mikuláš
z r. 1483 od téhož zvonaře a zvon Salvátor
z r. 1603 od Jakuba Konváře. Impozantní
jsou zříceniny klášterního kostela minoritů
tamtéž. Klášter byl založen v 1. polovině 13.
století. V r. 1420 byl společně s celým městem vypálen husity. Při klášteře stojí stará
zděná zvonice. Na zvonici se nachází vzácný
zvon z r. 1322 od zvonaře Rudgera, který
je druhým nejstarším datovaným zvonem
Trojský kalendář

ZOO připravila
Otevřeno denně,
v říjnu od 9.00 do 18.00 h
ŘÍJEN – Měsíc hrocha
Výběr z programu
4. 10. neděle Den zvířat Oslavte
s námi den zvířat na velkém
plesu zvířat! Děti v masce zvířete mají vstup do zoo zdarma.
31. 10. sobota Hroší den Hrošímu
samci Slávkovi je 25 let, přijďte
mu popřát!
Komentované setkání se zvířaty
Každou sobotu a neděli na
mnoha místech v areálu zoo.

v Česku. Zvon byl nalezen při výkopových
pracích v sutinách bývalého Minoritského
kláštera v r. 1799. Piaristická kolej byla založena r. 1703 Franiškem Karlem Přehořovským z Kvasejovic. Celá stavba byla dokončena teprve v r.1717 za Jana Josefa z Vrtby,
nejvyššího purkrabího království českého,
který ke klášteru nechal přistavět kostel sv.
Anny. Nachází se v Piaristické uličce. Na Malém náměstí se nachází zajímavé Muzeum
umění a designu s expozicí grafického designu, fotografie a kolekcí české grafiky 20.
stol. a současného sochařství.
Do Benešova jezdí vlak každou hodinu
z pražského hlavního nádraží. V areálu benešovského nádraží se dochovala pozoruhodná místnost – novobarokní Císařský salonek,
který sloužil jako pohodlná a komfortně vybavená čekárna pro cestující ze zámku Konopiště, především pro arcivévodu Františka
Ferdinanda d´Este a jeho rodinu.
I Okolí Benešova rozhodně stojí za návštěvu – známý zámek Konopiště (od roku 1887
patřilo panství Františku Ferdinandovi d‘Este, následníku trůnu, v letech 1889 – 1894
zámek romanticky přestavěl na arcivévodské sídlo architekt J. Mocker) nebo muzeum motocyklů Konopiště, které dokumentuje tovární výrobu a sportovní
úspěchy českých značek ve
20.století: motocykl Františka
Šťastného na kterém byl ví-

Bz připravila

Výběr z programu
více na www.botanicka.cz
3.–25. 10.	Výstava sukulentů
3.–4. 10. Pracovní dílny – dýně
16.–18. 10. Podzimní aranžovací
		workshop
22. 10. Seznamte se s botanickou
zahradou: Stálezelené dřeviny začátek v 15h!
31. 10. 	Halloween Venkovní expoziční plochy Areál JIH,
		15 – 20 h

cemistrem světa, bílo-zlatá ČZ 500 Vatikán,
Jawa boxer 420, expozice plochodrážních
motocyklů atd. Otevřeno je denně od 10–18
hod., vstup přes recepci penzionu.
Zajímavá je i návštěva původně románského Chvojenu jihozápadně od Konopiště.
Hradiště se nachází na velmi silné pozitivní
zóně, v čemž byli Keltové opravdu mistři,
protože u nich bylo na prvním místě hospodaření a chov hospodářských zvířat, na druhém místě obydlí pro ně samotné. Pobyt na
Chvojně působí blahodárně a relaxačně na
duši. Chvojen je předmětem bádání vysoké
školy ezoterické, což svědčí o mystice místa
samého. Na jižním svahu až do údolí se nacházela poměrně velká vesnice, po které se
dochovaly jen kůlové jamky. Směrem západním stávala dle vykopávek velká kamenná
budova tehdejších svobodných pánů, majitelů Chvojna. Prohlídku lze objednat na tel.
604980442. O Chvojenu a dalších magických
místech napsala Marie Trávníčková knihu
„52 magických výletů“, kterou
vřele doporučuji příznivcům ta3
jemných zákoutí u nás.
připravila Renata Zajícová

Vinotéka na Vinici sv. Kláry
Botanické zahrady hl. města Prahy
otevřena v říjnu o víkendech a svátcích:
10–22 hodin, ve všední dny: 11–22 h.
Od 17 h je vstup do vinice ZDARMA
a pouze od zastávky autobusu 112 –
Kovárna.
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