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slovo starosty úvodem
NA STRANĚ 2

ovlivněte koncept
Územního plánu
TAmTéž

Úspěšné akce objektivem
nadšených účastníků  
STRANA 4–5

navštivte kth
STRANA 6 (5. 11. 2009)

ať malí nebo velcí,
NA STRANĚ 7 si vybere každý

pestrý výběr pokračuje
lákavou nabídkou
pro každého
NA STRANĚ 8

Státní svátek České republiky jsme si v Troji připomněli již 
tradičním slavnostním koncertem v neděli 25. října v Císař-
ském sále Trojského zámku. Program zahájil krátkým proslo-
vem starosta MČ Praha-Troja Tomáš Drdácký. Účastníci kon-
certu ocenili vystoupení souboru MUSICA BOHEMICA Praha 
pod vedením jeho uměleckého vedoucího Jaroslava Krčka 
velkým potleskem. 

Listopad v datech

4.–5. 11. stavba mobilní 
části Protipovodňové zdi 
v Rybářích
5. 11. klub trojské historie
7.–8. 11. Florbalový turnaj
organizovaný občanským 
sdružením Trojskoúhelník 
9.00 hala ZŠ
12. 11. Vernisáž u lávky
14. 11. koloběžka 1
18. 11. Diskusní večer
k 20. výročí
sametové revoluce,
18.00 aula ZŠ
21. 11. Grand Prix Troja
autodráhy ve škole, 12.00  
setkání nejen juniorů
23. 11. koncept 
územního plánu – náměty, 
připomínky – 17.00 aula 
základní školy
25. 11. setkání seniorů 
v Sokolovně, 17.00 
vystoupení Miroslava 
Palečka
26. 11. Prezentace 
projektu SGSČ „kudy tekla 
Vltava“ 17.00 aula ZŠ
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Co PoVažuji za DůLežité

Vydání nového Územního plánu hl. m. Prahy je nyní ve fázi 
konceptu. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy včetně vy-
hodnocení vlivů navrhovaného řešení na udržitelný rozvoj 
je předložen k Veřejnému ProjeDnání, které proběhne  
23. listopadu 2009 v 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále 
Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
Kromě toho se ve dnech 9. 11. 2009 od 17 hodin a 16. 11. 2009 
od 10 hodin na tomtéž místě uskuteční DVě PřeDnášky Pro 
Veřejnost, spojené s uceleným výkladem konceptu nového 
územního plánu.
koncept Územního plánu hl. m. Prahy a vyhodnocení udržitel-
ného rozvoje území budou vystaveny k veřejnému nahlédnutí 
od 2. listopadu 2009 u pořizovatele OUP MHMP V InfOCEn-
TRU ROZVOJE Hl. M. PRAHy, Jungmannova 29, Praha 1 (pří-
zemí Škodova paláce, vchod také z Charvátovy ulice) otevře-
no včetně konzultačních hodin pro veřejnost do 2. 12. 2009 
po–čt 8–18 hod., pá 8–16 hod.
u projektanta v ÚTVARU ROZVOJE Hl. M. PRAHy, Vyšehrad-
ská 57, Praha 2 (velký sál budovy A).

Koncept územního plánu hlavního města prahy
po, út, čt  8–16 hod., st 8–17 hod., pá 8–15 hod. 
konzultační hodiny pro veřejnost u projektanta 2. 11.–2. 12. 
2009, po 9–12 hod., st 13–17 hod.
Podrobné informace jsou také zveřejněny na webové adrese 
www.uppraha.cz nebo
http://magistrat.praha.eu/uzemni-planovani-a-rozvoj. 
Námitky a připomínky ke konceptu ÚP bude možno podávat 
od 2. 11. do 9. 12. 2009.
Městská část Praha-Troja připravila také veřejné setkání k se-
známení občanů městské části s konceptem ÚP, kde budou 
vysvětleny navrhované změny týkající se přímo městské části.

zveme Vás proto na toto setkání, které se uskuteční
V PonDěLí 23. ListoPaDu 2009 
oD 17 hoDin V auLe zákLaDní škoLy 
trojská 110

Vaše námitky a připomínky budou zapracovány do připomí-
nek Městské části Praha-Troja, které budou projednávány na 
jednání Zastupitelstva městské části Praha-Troja 1. 12. 2009.

Vážení spoluobčané,
Část protipovodňových opatření v Troji – železobetonová stěna 
před osadou Rybáře je dokončena. Bude na zkoušku doplněna 
mobilním hrazením, které bude stavbou sestaveno 4.–5. listopadu 
a demontováno již Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, 
který hrazení tímto převezme.

Dokončujeme stavby rekonstrukci suterénu v rezidenci korejského 
velvyslance, nástavbu základní školy a novou kanalizaci na far-
kách.

níže na této straně je detailně popsán další postup projednávání 
Konceptu nového Územního plánu. naše podněty k územnímu 
plánu, dotazníkové šetření mezi obyvateli Troje a veřejná setkání 

mají s ročním zpožděním své pokračování. nezapomeňte se s kon-
ceptem seznámit a připomínkovat ho např. na veřejném setkání 
23. 11. od 17.00 hodin v aule školy.

Výstava v galerii Trojský kůň, Sokolský výlet parníkem, rekondiční 
pobyt seniorů, závod na koloběžkách, Grand Prix Troja 2009 – mají 
společné to, že byly podpořeny finančními granty z rozpočtu naší 
městské části. na protější straně naleznete oblasti, ve kterých mů-
žete přihlásit své projekty na rok 2010. Konkrétní témata budou 
navržena a projednána v poradních komisích starosty a vyhlášena 
do konce listopadu.

Přeji Vám prosluněný, pestrobarevný podzim a těším se na vidě-
nou při listopadových akcích v Troji.

tomáš Drdácký, starosta
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ÚřaD mč inFormuje kuriozita 

InFo o sluŽeBně městsKÉ polIcIe
Připomínáme všem občanům, že každé úterý 
od 15 do 16 hodin najdou „své“ strážníky na 
Okrskové služebně Městské policie v Trojské 
ul. čp. 632/173b, 17100 Praha 7 (z druhé strany 
pošty v areálu Diplomatického servisu),
telefon: 233 544 157.

V případě mimořádné nepřítomnosti strážníků volejte jejich 
mobilní čísla, která jsou uvedena na vstupních dveřích služeb-
ny (antonín kopecký 737 564 875 nebo miroslav hamza 774 
530 660), popř. jim můžete napsat e-mail: info@mppraha.cz.
Pokud se vám nehodí ani tato možnost, můžete navštívit pří-
mo obvodní ředitelství MP v Argentinské ul. 1098/17, (telefon: 
283 871 592, e-mail: operacni.p7@mppraha.cz), pod které 
„trojské problémy“ spadají.                                  r. zajícová

život nás někdy zaskočí smut-
nými a neuvěřitelnými zpráva-
mi. jedna taková přišla v mi-
nulých dnech. odešla mladá 
žena, kterou jsme někteří pa-
matovali už jako okatou ško-
lačku, někteří jako milou lé-
kařku a z poslední doby jako 
usměvavou maminku dvou 

krásných holčiček. Dlouhá léta 
působila ve cvičitelském sbo-
ru tj sokol troja. Vůbec nás 
při cvičení nešetřila, s milým 
úsměvem nám jmenovitě vy-
týkala chyby, procházela mezi 
cvičenkami a důsledně dbala 
na to, abychom se při cvičení 
alespoň snažily být pružné a 
vytrvalé, jako byla ona. nemě-
ly jsme na to, ale za její úsměv 
jsme se snažily ze všech sil. 
Dne 2. 10. nás opustila míša 
tomková, roz. hamplová, ve 
věku 42 let. zní to neuvěřitel-
ně, protože byla na vrcholu sil, 
mladá a krásná. na její milý 
úsměv a velké „hamplovské“ 
čokoládové oči nikdy nezapo-
meneme.

Barbara králová

Pro zajímavost: statistika jmen 
a příjmení v mč Praha-troja

nejčastější ženské křestní jmé-
no je jana (30), eva (20), o tře-
tí místo se dělí anna s marií 
(17). U mužů vede jan (33), jiří  
(29) a jaroslav (27).

Z ženských příjmení vede krá-
lová (7), nováková a hamplo-
vá (6) a hájková a Petkovová 
(5). Pořadí u mužů je hájek 
(9), Pokorný (8), novák a Va-
lenta (6).

statistiku připravila
r. zajícová, evidence obyvatel

Snímek kvetoucího a plodící-
ho keříku rajčete byl pořízen 
v pátek 16. 10. 09 před vcho-
dem do ZŠ u přechodu pro 
chodce těsně vedle odpadko-
vého koše, v asfaltu a v nepa-
trném nánosu zeminy  …

pŘIstavení velKooBJemovÝch KonteJnerŮ  
14.–15. 11. 2009
pro občany  nikoli pro právnické osoby či podnikatele   

na obvyklých stanovištích:

n	nad kazankou – dvůr ZŠ Trojská
n	sádky – vyhrazené místo pro pojízdnou knihovnu
n	Pod salabkou – křižovatka s Trojskou
n	Pod havránkou – před zahradou domu čp. 28 
n	na Pazderce – proti domu čp. 213 (rozšířená komunikace)
n	V Podhoří – naproti domu čp. 280 – Botanická zahrada (bývalá Octárna) 

Co patří do velkoobjemového kontejneru: např. starý nábytek, koberce a 
linolea, staré lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla a WC mísy. 
(Baterie, akumulátory, barvy, lednice apod. patří mezi nebezpečný odpad).
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

městská část Praha-troja připravuje

grantovÉ Řízení pro roK 2010
na podporu projektů v oblasti rozvoje městské části,
občanské společnosti a volnočasových aktivit

v prostoru trojské kotliny
Vyhlášení grantů do konce listopadu 2009 
Ukončení přijímání žádostí do 29.1. 2010
V těchto tematických oblastech:

i. kvalita životního prostředí, krajina, ekologie
ii.  život ve veřejném prostoru, občanská společnost 
iii.  Cestovní ruch a propagace městské části
iV.  kulturní a společenské akce 
V. sport, tělovýchova, volný čas
Vi. Vzdělávání
Vii.  sociální oblast
Viii. infrastruktura, doprava a občanská vybavenost

ing. arch. tomáš  Drdácký, starosta Městské části Praha-Troja

detailní informace a přihlášky budou k dispozici na úřední desce, webo-
vých stránkách www.mctroja.cz a v podatelně úřadu mč Praha-troja.
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žiVot V troji

InFo tJ soKol troJa
Přinášíme vám několik záběrů z úspěšné 
plavby do nelahozevsi a zpět, o níž jste se 
mohli podrobně dočíst v minulém čísle.  
n Výprava se skládala ze dvou částí: – lodní
a čtyřicítky cyklistů.
n Sportovci v Řeži nás mile uvítali.
nPlavba i prohlídka zámku byly kouzelné. 

autobusový zájezd do tep-
licko-adršpašských skal 10. 
října 2009 za účasti 57 osob 
se vydařil. Pro velký zájem 
jsme použili kromě autobusu 
karosa ještě mikrobus. Počasí 
nám tentokrát moc nepřálo, 
dopoledne občas mrholilo, 
ale procházce v adršpachu 
to příliš nevadilo. odpole-
dne jsme dojeli k teplickým 
skalám, kde je trasa trochu 
náročnější, takže někteří to 
vzdali, ale  mladší a zdatnější 
se vydali do kopce a ušli asi 
polovinu cesty včetně vyhlíd-
ky, kde byl výstup 300 dřevě-
ných schodů, ale stálo to prý 
za to. Potom začalo vydatněji 
pršet, tak se všichni vrátili 
a využívali pohoštění v hote-
lu a restauraci severka. zají-
mavý byl velký počet turistů, 
celé skupiny hlavně z Polska, 
měli i své průvodce, takže 
při zastavování u zajímavých 

skalních útvarů jsme se mezi 
nimi úplně prodírali. Přes-
tože počasí nebylo dobré, 
parkoviště bylo přímo narvá-
no autobusy. odjížděli jsme  
v 16.30 hod. přes hronov, ale 
plánovanou zastávku v hro-
nově k domku aloise jiráska 
jsme museli vynechat pro 
úpravu silnice do středu měs-
ta. Přesto, že se nám zájezd 

adršpašsKo-teplIcKÉ sKály

pokazil deštěm, shlédli jsme 
monumentální krásy skal, 
obrovských balvanů, vodo-
pádů a jezírek. Projížděli 
jsme krásnou krajinou, hýřící 
barvami podzimu. Do Prahy 
jsme se vrátili v 19.30 hod.

ela Filipová

městská část Praha-troja pod záštitou starosty městské části 
ing. arch. tomáše Drdáckého uspořádala letos poprvé velmi 
zajímavou akci. Při příležitosti zadání semestrálních prací na 
školách architektury byli do konírny trojského zámku 16.–
17. října pozváni studenti Fakulty architektury čVut, Fakulty 
stavební čVut – katedry architektury, Fakulty architektury 
a umění technické univerzity v Liberci a české zemědělské 
univerzity, aby se formou workshopu seznámili s minulostí 
a budoucností trojské kotliny. Přednášeli a diskutovali zá-
stupci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, asociace urbanismu a 

16.–17.10.
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Fotoozvěny
z troJsKÉho

vInoBraní
aneb
vzorně připravený
program malování
pro nejmenší
s lektorkou
GhmP.

trojský kaLenDář 

FlorBalovÝ turnaJ
open FlorBal troJa 2009
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční florbalový turnaj 
s novým názvem a termínem. Pořádá ho občanské sdruže-
ní trojskoúhelník  s podporou městské části Praha-troja.
turnaj proběhne ve dnech 7. a 8. 11. 2009 ve sportovní 
hale čechovy školy. Přihlášeno je devět týmů, 7 pražských 
a 2 mimopražské. troju budou reprezentovat studenti 
trojského gymnázia, kteří se budou snažit navázat na ne-
dávné úspěchy v zápasech Pražské středoškolské florbalo-
vé ligy. Vše vypukne v sobotu 7. 11. v 9:00 hodin, kdy bu-
dou rozehrány zápasy ve 3 základních skupinách. V nedě-
li 8. 11. proběhnou finálové zápasy, týmy budou bojovat  
o celkové pořadí. Vítáme všechny diváky na galerii spor-
tovní haly.

radim jendřejas, milan titěra, Barbora Pyšková, Barbora 
kreuzerová, hlavní organizátoři turnaje, členové výkonného 

výboru o. s. Trojskoúhelník

vII. ročníK troJsKÉ draKIády
Dne 18. 10. 2009 proběhl již sedmý a již tradiční ročník 
trojské drakiády – pouštění draků. Do poslední chví-
le před druhou hodinou odpoledne, časem startu, si 
s námi hrálo počasí, zda akce vůbec proběhne či niko-
liv. nakonec v jednu hodinu odpoledne bylo rozhod-
nuto, přestalo pršet, sluníčko povykouklo a lístky na 
stromech se začaly houpat. to bylo dobré znamení. 
narychlo se balily všechny potřebné věci, draci, špulky, 
provazy, vlasce a šlo se opět na kopec. V komornější 
atmosféře dvaceti nadšenců se létalo, létalo a létalo.
a tak tedy, díky všem, u kterých touha pouštět draky 
zvítězila nad rozmary počasí a přišli si zalétat. Budiž jim 
odměnou, že vítr foukal a všichni draci se dostali tak vy-
soko, co jim provázek na špulce dovolil.                     hz

Foto © ing. Tůma
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územního plánování, Fakulty humanitních studií univerzity 
karlovy, usk Praha, Botanické zahrady hl. m. Prahy, krajinní 
architekti, zástupci a spolupracovníci městské části Praha-
troja a pedagogové uvedených fakult. studenti načerpali 
řadu informací a kontaktů, aby mohli své semestrální práce 
zaměřené do troje zpracovat tak, aby je mohla využít měst-
ská část Praha-troja pro přípravu plánovaných akcí a rozvoje 
městské části. Workshop byl všemi velmi kladně hodnocen a 
těším se,  že budeme moci práce několika desítek studentů 
vystavit v příštím roce v troji.                                   i. marková

troJsKá KotlIna
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žiVot V troji

bohoslužby, které mají své pravidelné 
návštěvníky. Kromě toho do kaple na-
kukují i návštěvníci botanické zahrady. 
Jsem rád, že jim můžu něco říci o historii 
kaple i celé Troje.“

Ve věžičce kaple sv. Kláry je také zvon. 
Je ho slyšet v neděli při svolávání na 
bohoslužbu. Používal se také v minu-
losti k vyzvánění umíráčku. Děje se tak  
i v současnosti?
„V současnosti je to spíše výjimečné. na-
posled si nechala zvonit umíráček polská 
rodina, která bydlí v trojském obytném 
parku. Kdyby i v současnosti o tuto službu 
byl zájem, rád ji poskytnu.“

Působíte velmi pozitivně a optimisticky. 
Je vůbec něco, co vás dokáže naštvat?
„To víte že ano. Podle mě je velká ostu-
da, že poblíž nástupní stanice autobusu 
112 na holešovickém nádraží jsou už 
několik let zavřené toalety. nějaký čas 
tam byla cedule, že je to z technických 
důvodů. Pak zmizela a dnes je již jasné, 
že se toalety změnily v jakési sklady pro 
stánkové obchodníky, působící v okolí 
nádraží. Psal jsem na všechny strany, nic 
se ale neděje. Je mi trapně, když vysvět-
luji cizincům, že musí pochodovat přes 
celou stanici metra na nádraží.“

Text a foto bok

náš soused jiří Ťoupalík, 
v současnosti kostelník a kustod z kaple 
sv. kláry, se narodil v roce 1932 v Praze 
na karlově náměstí v rodině pracovníka 
Úrazové dělnické pojišťovny pro čechy a 
moravu. V rodném domě pana Ťoupalíka 
bydlela také jistá anna Vlčková, která se 
přátelila s jeho babičkou. anna Vlčková 
se později stala první dámou čsr – jako 
manželka druhého československého 
prezidenta edvarda Beneše. Byla všem 
známá jako hana Benešová a byla u ná-
roda velmi oblíbená. V roce 1935 rodiče 
pana Ťoupalíka začali v troji stavět do-
mek. tak se vlastně jiřík Ťoupalík do troje 
dostal. je hluboce věřící člověk. jak sám 
říká, k víře ho přivedl zázrak stvoření, 
úžasný systém života, ve kterém všechno 
do sebe zapadá a všechno má svůj smysl, 
a proto nic z toho nemůže být náhoda. 

Jaké je vaše původní povolání?
„Vyučil jsem se jemným mechanikem – 
optikem. Opravoval jsem dalekohledy, 
divadelní kukátka a všechny možné jiné 
optické přístroje. Původní soukromou fir-
mu, v níž jsem se vyučil, pohltilo znárod-
nění a stala se z ní Druopta. To bylo na 
začátku padesátých let. Později jsem pů-
sobil na různých místech, zajišťoval jsem 
i opravy a údržbu složitých promítacích 
přístrojů v pražských kinech jako zaměst-
nanec filmového podniku Praha. Praco-
val jsem později i v Botanické zahradě.“
 
Víme, že je možné vás vidět v několika 
starších českých filmech.
„To bylo koncem padesátých let, kdy 
jsem byl v invalidním důchodu. Hrál jsem 
v komparzu, dostával jsem i malé role. 
Byly to filmy jako Princezna se zlatou 
hvězdou, Přežil jsem svou smrt, Páté kolo 
u vozu, Smrt v sedle, Povodeň. Při této 
práci jsem měl možnost setkat se vedle 
známých herců i s takovými osobnostmi 
českého filmu, jako byl třeba filmový re-
žisér Martin frič. Rád na to vzpomínám a 
jsem na tuto životní etapu hrdý.
 
O kapli sv. Kláry se staráte už pomalu 
dvacet let…
„Začalo to skutečně někdy okolo roku 
1990. Kaplička je v majetku Pražské bo-
tanické zahrady a přísluší k bohnické 
farnosti, o kterou se v současnosti sta-
rají salesiáni. V kapli se konají nedělní 

setKání pamětníKŮ
Ve čtvrtek 8. října se v kavárně 
U lávky znovu sešli milovníci 
trojské historie. 

Tentokrát byl na programu život v Troji 
za předmnichovské republiky, za 2. svě-
tové války i těsně po ní. O Klub trojské 
historie je slušný zájem. I vy budete vítá-
ni i na dalším setkání, které se uskuteční 
ve čtvrtek 5. listopadu od 17 hodin 
v kavárně U lávky. Vzhledem k výstavě 
„Pražské výletní restaurace“, kterou při-
pravuje Muzeum hlavního města Prahy 

na jaro příštího roku, se těšíme na vaše 
fotografie, jídelní lístky, pohlednice 
apod., týkající se trojských restaurací. 

Text a foto bok

5. 11. další setKání
Kudy teKla vltava – projektová výuka na gymnáziu
V rámci grantů MČ Praha-Troja obdrželo Trojské gymnázium finanční prostředky na 
podporu realizace projektové výuky s názvem „Kudy tekla Vltava“. Odehrává se v prů-
běhu podzimu 2009 a klade za cíl zmapovat místa, kterými v minulosti protékala řeka 
Vltava a jejich bezprostřední okolí. Výsledkem má být zjištění, jak se tato místa promě-
nila poté, co koryto Vltavy změnilo svůj tok. Půjde nejen o geologicky vzdálené období, 
které můžeme  zdokumentovat díky existenci bývalé pískovny na naučné stezce vedoucí 
okolím botanické zahrady, jež se dnes nachází vysoko nad úrovní dnešní Vltavy. Histo-
ricky ne tolik vzdáleným obdobím je minulé století, kdy dnes již zaniklé slepé rameno 
Vltavy vytvářelo ostrov, na němž si hráli mnozí z dosud žijících obyvatel Troje a často na 
něj vzpomínají. Součástí projektu bude i zdokumentování života osady Rybáře, ve které 
se její obyvatelé živili tak, jak jim umožnila řeka.
Vybrané dílčí projekty: 1. literárně-historický (básně, fejetony, povídky a jiná próza o Vltavě, 
rozhovory) 2. Historicko-hudební (se záběrem na Osadu Rybáře) 3. Výtvarně-estetický (obrazy  
a díla spojená s Vltavou) 4. Ekologický I (co přinesla Vltava – živé i neživé) 5. Ekologický II (čistička 
odpadních vod, muzea v Podolí a Podbabě) 6. Geograficko-informační (geografické informační 
systémy, vltavské terasy, vltavské kaskády, tok řeky) 7. Statistický a informativní  (portály, odkazy, 
www-stránky, elektronické encyklopedie) 8. Sportovní se zaměřením na vodu a bezprostřední 
okolí (vodáctví, kanoistika, cyklostezky, rekreace, kempy) 9. fotografický (Trojské pohledy dnes  
a v minulosti – srovnání s pohlednicemi v publikaci O. Doubka a f. Malého. Doprovodný pro-
gram – Usedlosti a farnosti podél Vltavy.       mgr. radim jendřejas, manažer Trojského gymnázia

Zjištěné informace žáci představí na veřejné prezentaci ve škole  26. 11. 2009 
od 17:00 hodin, ale postupně i na stránkách měsíčníku Troja.
Všichni trojští občané jsou srdečně zváni!                                               
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MČ Praha-Troja srdečně zve
všechny starší trojské občany na přátelské

setKání senIorŮ
které se bude konat
ve středu 25. listopadu 2009 od 17 h.
v restauraci CamP  troja.
Posezení a popovídání s občerstvením 
vám opět zpříjemní vystoupení
Miroslava Palečka.

těšíme se na vás
Zastupitelé MČ Praha-Troja

tJ soKol troJa InFormuJe
n Cvičenky aerobiku, Pilates, zdravotního cvičení a jógy, uvíta-
ly opět od 1. října cvičení v malé tělocvičně. náhradní prostory  
v halách školy se většinou nelíbily, takže byla docházka značně 
oslabena. Ostatní cvičení ve velké tělocvičně probíhalo normál-
ně. Přírůstek členů je opět u rodičů s dětmi a předškolních dětí.

Připravujeme opět již tradiční zájezd, začátkem ad-
ventu, na sobotu 5. prosince do německa – města 
amberg na vánoční trhy s návštěvou kouzelných 
lázní. Plakáty budou včas vyvěšeny, 
přihlášky přijímá filipová Ela. 

n	Zveme všechny příznivce jízdy na koloběžce a
kolečkových bruslích na koloběžkové klání 

 KoloBěŽKa 1
sraz u LáVky
V SObOTU 14. 11.
od 13:30

Dotazy na telefonu: 723 607 070 s sebou: koloběžka nebo brusle, pití

Jsou připraveny soutěže v rychlosti i zruč-
nosti. Soutěžit může každý – malí i velcí. 
V případě nepřízně počasí se akce nekoná!

Dne 21. 11. 2009 od 12 h. se 
uskuteční ve velkém sále tě-
locvičny ZŠ, NULTý ROčNík 
AUTODRáhOVých ZáVODů 
v Troji.
Akce je určena pro širokou ve-
řejnost, s cílem prožití hezkého 
sportovně-kulturního dne.
V rámci této akce bude připra-
veno několik autodráhových 
okruhů pro pobavení, stejně 
tak i 1–2 okruhy pro opravdo-
vé závody. Upozorňuji však, 
že pro účastníky akce, kteří 
se chtějí zúčastnit závodů, je 

nutná předběžná registrace, 
do 11. listopadu telefonicky 
na tel. 603 821 822, či přes 
internetové stránky. Jde  
o závody amatérské, tedy 
závody továrních autíček 
bez úprav! nicméně o závo-
dy se vším, co k tomu patří. 
Akce je také vhodnou pří-
ležitostí pro zviditelnění 
trojských i mimotrojských  
občanů, sdružení, podni-
katelů a firem.
Kategorie, ve kterých se 
bude soutěžit a další in-
formace o průběhu akce 
se dozvíte na interneto-
vých stránkách www.
autodraha09.cz.
Přezůvky s sebou.  

jan zobal – honzo

autodráha

Svaz postižených civilizačními 
chorobami pod vedením ing. 
Jaroslava Tůmy a za spolupráce 
jeho manželky Jany zorganizoval  
v letošním roce opět dva rekon-
diční pobyty: jarní na přelomu dubna a května se konal na Vy-
sočině v kraji Ždárských vrchů v penzionu „Blatiny“ a podzimní,  
v jižních Čechách, v kraji rybníků, v Chlumu u Třeboně, v penzionu 
„Hejtman“, u stejnojmenného rybníka.

Rekondiční pobyty mají svůj řád a určený denní program sledova-
ný lékařkou, která při vstupní prohlídce rozdělí účastníky podle 
zdravotního stavu do skupin na vycházky a na cvičení. Den začíná 
ranní rozcvičkou venku. Po snídani, po krátkém odpočinku se sku-
piny vydají na vycházky. na vycházkách obdivujeme krásné louky, 
kopce s různými druhy stromů, skalní útvary – Dráteníčky, Devět 
skal, Palice, Perníčky aj.
Po obědě je odpolední klid a po něm individuální procházky ve 
skupinách. Po 16 hod. všichni spěchají na odpolední cvičení, kte-
ré probíhá ve třech skupinách: dvě skupiny se střídají, na cvičení 
v leže „Jóga“ a na cvičení venku v lese u stromů, nebo na hřišti.
Po cvičení následuje večeře a potom volná zábava. někdy se na 
Blatinách v hotelu „Devět skal“ a v Poděbradech objedná bazén. 
Obohacením večera bývají také během pobytu přednášky. Velmi 
zajímavá byla přednáška místního profesora o historii Chlumu.
Dalším zpříjemněním pobytu bývá většinou zájezd na některý 
s blízkých hradů. na jaře jsme navštívili hrad Svojanov, částečně 
zříceninu s novou budovou zámku. Při pobytu v Chlumu se konal 
zájezd do Jindřichova Hradce s návštěvou zámku, který patří mezi 
největší v Čechách.
Rekondice se konají 2x ročně a ještě mimo je ozdravný pobyt 
v lázních Poděbrady. Jezdí členové s průměrným věkem 75-78let, 
nejmladší je 55 a nejstarší 90 let. Atmosféra je velmi přátelská, 
o zábavu není nouze. O příjemný průběh rekondice se pečlivě 
stará ing. Tůma s manželkou, která je cvičitelkou jógy a řídí celý 
pohybový režim. Z Troje je 38 členů a většina chodí také cvičit do 
Sokola Troja na zdrav. cvičení s jógou. Mezi nimi vznikají skupinky 
žen, které provozují turistiku do různých zajímavých míst Prahy 
a okolí. Používají hole nordic Walking, které byly doporučová-
ny právě na rekondici ing. Tůmou. Vedoucí kolektivu turistek 
je Helena Klíčová.
Mnoho občanů Troje si udržuje svoji kondici pohybem a záslu-
hou Svazu SPCCH.
Proto patří dík MČ Praha-Troja za finanční podporu této činnos-
ti, na kterou každoročně přispívá.                 

Filipová alžběta            

pohyBem protI stárnutí
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otevřeno denně, v listopadu od 9.00 do 16.00 h.
22. 11. adventní dílny (začátky v 11, 12, 13 a 14 hodin)
29. 11. Vyrobte si vlastnoruční adventní věnec 
 Poplatek 150,–, 

je nutné se předem objednat na tel.: 296 112 230.

Výběr z programu, více na www.botanicka.cz 
 4. 11.–31. 12. Výstava ptačích krmítek
 7.–29. 11. Výstava koření a bylinek
 11. 11. od 11 hodin Svatomartinské víno

Botanická zahrada hl. města Praha
nabízí na prodej DříVí – cena 440,– kč/prm 

(prostorový metr) s možností odvozu za úplatu.
kontaktní osoba: ing. martin šír 736 621 725

inzerce

Vážení čtenáři a turisté, dnes se vydáme 
na krásně opravený zámek v Mníšku pod 
Brdy. V roce 1487 získal Mníšek významný 
rod pánů z Mitrovic, který spravoval sídlo 
s dvorem po celé 16. století. V roce 1639 
švédská vojska zámek vyplenila a vypálila. 
V roce 1655 panství od Mitroviců kupuje 
pražský měšťan, původně koželuh pochá-
zející z flander, Servác Engel z Engelsflus-
su (autor tvrzených podrážek a dodavatel 
obuvi pro Valdštejnovo vojsko), který v le-
tech 1656-1672 nechal zámek opravit. Po-
slední majitel – baron kast z ebelsbergu, 
přistoupil k zásadní obnově zámku podle 
projektu z roku 1910-1911, který vypraco-
vala přední pražská kancelář vedená Matě-
jem Blechou.

V roce 1945 byl zámek vypleněn a násled-
ně došlo k jeho konfiskaci. Poté se objekt 
dostal do správy ministerstva vnitra (1946), 
v roce 2000 byl vyklizen a postoupen ná-
rodnímu památkovému ústavu, který v r. 
2000 přikročil k rozsáhlé obnově. V prvním 
patře zámku je prohlídková trasa, která 
seznamuje návštěvníky se stylem života 
a bydlením drobné šlechty v období mezi 
světovými válkami. 
Manželé hraběnka Terezie a baron Theo-
dorich Kast byli velmi moderní rodina, za-

do mníšKu pod Brdy, za KáJou maŘíKem a na sKalKu

nechali po sobě i řadu technických vymože-
ností (rozvod el. energie, fonograf, telefon, 
gramofon, přenosný vařič a další) a když se 
dozvěděli např. o balónovém létání, hned 
se rozhodli spolu vzlétnout.
Přístup: autem z Prahy po rychlostní ko-
munikaci R4 směr Strakonice nebo autobu-
sy PiD č. 317 (9,30 h. PD+so), č. 321 (kaž-
dou půlhodinu v pracovní den (PD), v so  
10,31 h.) od metra B Smíchovské nádraží do 
stanice Mníšek p. Brdy – náměstí, pojedete 
asi 30 minut. Zpět můžete těmito busy v PD 
každou půlhodinu, v so + ne: č. 321 v 15,30, 
16,30, č. 317 v 16, 17 hod. z náměstí. 
zámek – otevřeno: listopad, prosinec den-
ně mimo pondělí od 10-16 hod. Prohlídky 
v r. 2009 končí dnem 13.12.2009.
V sousedství zámku se nachází bývalý pivo-
var. Budova byla dlouho opuštěna, začala 
chátrat a hrozila jí demolice. na počátku 
21. století bývalý pivovar opravil moderá-
tor jan rosák, který zde vybudoval kultur-
ně-společenské centrum – Dům káji maříka 
(děj románů o dětském hrdinovi Kájovi Ma-
říkovi je posazen do rodiště autorky Marie 
Wagnerové píšící pod pseudonymem felix 
Háj – do Mníšku a okolí). Dnes je zde hosti-
nec „u káji maříka“, cukrárna, byty a diva-
délko. Divadélko „kája“ slavnostně otevřeli 
v r. 2001 J. Bohdalová a K. Gott – „nejslav-
nější Kája v Česku“... 

za návštěvu rozhodně stojí barokní areál 
skalka, kam vás bezpečně dovede zelená 
turistická značka od zámku nebo z náměs-
tí. První stavbou zde byl kostelík sv. Maří 
Magdalény, vybudovaný v letech 1692-1693 
Kryštofem Dienzenhoferem na náklady En-
gela z Engelsflussu. Vzorem pro vybudová-
ní kostelíka byla kaple ve francouzském Aix 
en Provence. Zvláštností těchto staveb jsou 
vnitřní omítky napodobující krápníkovou 
jeskyni. Původní podlaha byla dlážděna 
oblázky z nedaleké Berounky. V blízkosti 
kostelíka se nachází od téhož autora kláš-
ter a na samém vrcholu Skalky poustevna, 
stavby určené pro benediktinské mnichy. Od  
r. 1762 až do konce 2. světové války působil 
na Skalce řád františkánů. Kostelík i areál 
utrpěly necitlivým poddolováním v padesá-
tých letech. S postupem těžby železné rudy 
se ve zdech kostelíka i ostatních staveb za-
čaly objevovat trhliny a v okolním terénu 
propadliny. Ačkoliv byl po 2. světové válce 
celý areál zrekonstruován, po 10 letech byl 
zdevastován a zcela opuštěn. Po ukončení 
těžby v r. 1967 došlo ke stabilizaci hornino-
vého masívu a začátkem 80. let započaly 
rekonstrukční práce na kostelíku a obnova 
kapliček křížové cesty. Dochází i k postup-
né obnově kláštera, která trvá dodnes.

připravila renata zajícová
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