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Vážení obyVatelé troje,
n srdečně vás zvu k procházce k Trojskému koni (do konce 
května vystavuje své grafiky Ivan Nacvalač), tentokrát ne ulicí 
Vodáckou, ale přes val aTrojskou louku pod valem, mimo pro-
voz aut, bruslařů a cyklistů. Objevte a užijte si 9 prostorových 
objektů-zastávek na louce u řeky. 
n nábřeží u kanálu bylo doplněno několika lavičkami – pokra-
čování naší spolupráce s nadací Greenways.
n Část parkoviště Zoo v Rybářích bude k dispozici i mimo pro-
vozní hodiny hlídaného parkoviště a zdarma. 
n Pěší cesta mezi Domem spokojeného stáří a Nevolovým stat-
kem dočasně nahrazuje neschůdnou ulici Povltavská. Ta bude 
opravena Technickou správou komunikací.

n 10. května zahájíme druhou část výstavby severního chodní-
ku v Trojské ulici. Prosím o vaší toleranci nezbytných doprav-
ních omezení. Stavba potrvá do konce června. 
n volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají 
v pátek 28. a sobotu 29. května v hale úřadu Mč Praha-Troja. 
Využijte prosím možnosti podílet se na dalším směřování naší 
země.
n zvu Vás na jubilejní Trojský orienťák (pro všechny příchozí – 
možno pojmout jen jako procházku Trojou), startuje se ve 
středu 5. května od 15.30 do 17.30 hodin.

Na viděnou nejen u řeky!

tomáš drdácký, drdacky@mctroja.cz
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Vzhledem k akutnímu nedostatku přísedících Obvodního soudu pro Pra-
hu 7 se na Vás obracíme s výzvou, kdo byste měl zájem o práci přísedícího 
soudu. n tuto zajímavou a společensky prospěšnou práci může vykoná-
vat každý občan, který dovršil věk nejméně 30 let, má státní občanství 
České republiky, způsobilost k právním úkonům, trvalý pobyt či místo vý-
konu práce v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu 
soudu, pro který je do funkce volen. Dále musí souhlasit s případným zvo-
lením za přísedící Městského soudu v Praze, doložit bezúhonnost výpi-
sem z Rejstříku trestů a předložit negativní lustrační osvědčení. n Přísedící 
soudu jsou voleni na čtyřleté funkční období. Pro Obvodní soud pro Pra-
hu 7 stanovil jeho předseda počet 3 přísedících zvlášť pro zastupitelstvo 

Hledáme zájemce o funkci přísedícícH obVodníHo soudu pro praHu 7
městské části Praha-troja s přihlédnutím k tomu, aby přísedící nezasedali 
více než 20 dnů v kalendářním roce. Odměna za výkon funkce přísedícího 
je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb, ve znění vyhlášky č. 313/1995 Sb. 
n U obvodního soudu se přísedící podílejí na rozhodování kauz, jejichž 
aktérům hrozí nejvýše pět let vězení. Přísedící rozhodují v první instanci, 
odvolací řízení vedou výhradně profesionální soudci. Přísedící z řad laiků 
mají vyhrazena dvě místa v tříčlenném senátu. Váha jejich hlasu a hlasu 
předsedy senátu – soudce je stejná. n kdo byste měl zájem o práci přísedí-
cího soudu, můžete si stáhnout přihlášku na webových stránkách městské 
části www.mctroja.cz nebo získat informace u Ing. Markové – 
markova@mctroja.cz, tel. 248 469 121.

Nadále trvá přerušení provozu tramvají 
v Trojské ulici  (předpokládaná délka je při-
bližně osm týdnů, jak jsme uvedli v minulém 
čísle). Linka 112 n v období od května do 
října 2010 platí letní jízdní řád, který je na-
víc v případě nárazového zvýšení poptávky 
posílen o operativní zálohy. V květnu a září 
mohou být vypraveny 3 vozy, v červnu až 
srpnu 4-5 vozů operativních záloh. Tím by 
společně se ZOO busem o víkendech a svát-
cích měla být pokryta poptávka v rozsahu 
jako v loňském roce. n V souvislosti se změ-
nami v jízdních řádech PID k 30. 4. 2010 byl 

na podnět OS Troja dětem a za podpory MČ 
Praha-Troja prodloužen spoj s odjezdem 
v 7.19 z Nádraží Holešovice až do Podhoří 
a následně zpět z Podhoří v 7.34 hod. Úče-
lem je včasný příjezd žáků do základní školy.  
Linka 236 n Tato autobusová linka byla za-
vedena, aby propojila oblasti Zámků, starých 
Bohnic a bohnického sídliště se zoologickou 
a botanickou zahradou v Troji a s Podhořím, 
včetně dvou celoročně provozovaných přívo-
zů v Zámcích a Podhoří. V trase Zoologická 
zahrada – Podhoří nahrazuje každý druhý 
spoj linky 112, na kterou je možné přestou-

informace z mHd V troji
pit u Zoologické zahrady. Proto požadavek 
na vynechání zastávky Zoologická zahrada 
z trasy linky 236, aby zůstala volná místa pro 
cestující od přívozu (někteří cestující využijí 
volného autobusu od ZOO do Podhoří a zů-
stanou na konečné v autobuse a pokračují 
potom do Bohnic), není možné akceptovat.  
Došlo by tím ke snížení počtu spojů od metra 
a tramvají do Podhoří, které linka 236 také 
obsluhuje. Zlepšením návaznosti autobusové 
dopravy na posílený přívoz v Podhoří by bylo 
zkrácení intervalů linky 236 v exponovaných 
časech, o což bude městská část usilovat.

Při příležitosti konání výstavy studentských prací „Trojská kotlina – po-
tenciál a rozvoj“ se v konírně Trojského zámku uskutečnilo 21. dubna 
2010 jednání komise pro obnovu a rozvoj MČ Praha-Troja. kromě 
prohlídky vystavených projektů se komise seznámila s analytickými 
podklady „Územní studie Troja-Pelc-Tyrolka“, kterou zpracovává Ing. 
arch. klement Valouch. Studie pojednává o území od Pelc-Tyrolky až 
k lávce v Troji a přestože nemůže nahradit námi požadovanou Územ-
ní studii trojské kotliny, měla by naznačit rozvoj území pod i nad po-

komise pro obnoVu a rozVoj mČ praHa-troja
vodňovým valem a řešení dopravní obsluhy Troje po stavbě Městské-
ho okruhu a nového Trojského mostu. Dalším bodem jednání, který 
úzce navazoval na zpracovávanou studii, byla diskuse k předložené 
Studii proveditelnosti v úrovni dokumentace k územnímu rozhodnutí 
„Obslužná komunikace ZOO Praha“. Návrh, který mimo jiné přivádí 
automobily do záplavového území mezi trojskou lávkou a zámkem, 
je třeba porovnat z dalšími alternativami dopravní obsluhy Zoo.

ing. arch. t. drdácký, starosta

se sešla na svém jednání také 21. dubna 2010. Ředitelé škol a další čle-
nové se mohli poprvé seznámit s ideovými studiemi rozšíření Základní 
školy Trojská 110 včetně návrhů na řešení školní jídelny. Po prostudo-
vání návrhů předloží základní škola i gymnázium připomínky a své 
priority pro další rozvoj obou subjektů. Dále byly projednávány okol-
nosti spojené se zřízením samostatného vchodu do základní školy a 
grafickou úpravou obou vstupů. Ředitelka Mateřské školy Nad ka-

zankou paní Mgr. Bejčková informovala o zápisu dětí na další školní 
rok. Přihlášku si vyzvedlo o 10 rodin více, než je kapacita školky, ale 
převážná část těchto rodičů má trvalé bydliště v Praze 8. Protože tr-
valé bydliště v MČ Praha-Troja je prvořadým kritériem pro přijetí dětí 
do mateřské i základní školy, apeluje školská komise na rodiče, kteří 
v Troji bydlí a nemají zde trvalé bydliště, aby se do městské části k tr-
valému pobytu přihlásili.                                                  ing. i. marková

Školská komise městské Části praHa-troja

Na jednání dne 29. 3. 2010 bylo přítomno 9 členů, na pořadu bylo 
celkem osm bodů. Jako první byl vysloven souhlas s potenciální vý-
stavbou rod. domu na poz. č. 1479/1 v Podhoří. V dalších třech bo-
dech vzala komise na vědomí informaci o úpravě ÚPn na parcele 
č. 105 a 102 a vydání ÚR na bytový dům v Nádvorní (poz. č. 41/3) 
a restauraci Africký dům v Zoo. Dále byl diskutován návrh nového 
rodinného domu vedle historické usedlosti Pazderka, kde komise po-
žaduje zákres a dořešení dopravní obsluhy.
Odbor městského investora informuje, že na probíhající stavbě měst-
ského okruhu nebudou udělány změny (zahloubení trasy pod Jab-
loňkou) navržené ve studii překrytí části mezi novým trojským mos-
tem a mostem Barikádníků. Zůstává možnost trasu překrýt  i pokud 
bude postavena dle platného projektu. Zahloubení by také znemož-
nilo výstavbu podchodu na nábřeží, který je v dnešní dokumentaci.
Na závěr proběhla debata o nové příjezdové komunikaci pro ná-

vštěvníky Zoo. Dokumentaci návrhu vypracoval Metroprojekt jako 
ověřovací studii a předložil ji se žádostí o vyjádření pro účely územ-
ního řízení. Jedná se o obchvat, který převádí osobní automobilovou 
dopravu z Trojské ulice na nově navrženou trasu podél jižního úpatí 
protipovodňových valů. Nová trasa plní hned několik funkcí. Uvol-
ňuje Trojskou ulici pro MHD a odvádí velké návaly špičkových do-
pravních zátěží mimo obydlenou část městské části. Umožní obsluhu 
všech podél řeky soustředěných sportovních a rekreačních zařízení 
od severu a osvobodí nábřeží od všeho automobilového provozu a 
umožní je vyhradit pouze rekreačním účelům. Debata skončila do-
hodou, že všichni zúčastnění ještě zašlou svá stanoviska, náměty a 
připomínky písemně a předseda komise vypracuje souhrnné stano-
visko, které všem opět rozešle. Celkové kladné stanovisko s několika 
připomínkami bylo vypracováno a všem zasláno na vědomí.

ing. arch. václav valtr, předseda komise pro výstavbu a dopravu

ze staVební komise (komise pro VýstaVbu a dopraVu)
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Volič, který se nebude zdržovat v době vo-
leb ve volebním okrsku v místě svého trva-
lého pobytu, může volit na voličský průkaz 
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na 
území České republiky nebo ve zvlášt-
ním volebním okrsku v zahraničí. Zákon č. 
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR 
v tomto ustanovení upravuje dva způsoby, 
jak lze již dnes požádat obecní úřad přísluš-
ný podle místa trvalého pobytu voliče o vy-
dání voličského průkazu, a to: 
písemnou žádostí opatřenou ověřeným 
podpisem voliče (osvobození od poplatku). 
Žádost musí být příslušnému obecnímu úřa-
du doručena nejpozději 7 dnů přede dnem 
voleb, tj. do 21. května 2010. 
osobně (s občanským průkazem); v tomto 
případě není písemná žádost vyžadována. 
O vydání voličského průkazu lze požádat do 

Volby do poslanecké sněmoVny parlamentu Čr se konají 
V pátek 28. kVětna 2010 od 14.00 do 22.00 Hodin a 
V sobotu 29. kVětna 2010 od 8.00 do 14.00 Hodin

v troji se uskuteční jako obvykle v hale úřadu městské části Praha-troja, trojská 230/96, Praha 7. 

okamžiku uzavření stálého seznamu,
tj. do 26. května 2010 do 16.00 hodin. 
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 
dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 2010, 
předá osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského průka-
zu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou 
adresu. Neprokáže-li volič svou totožnost, 
nebude mu hlasování umožněno.
V případě krátkodobé hospitalizace nebo 
v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny 
voleb bude nacházet (např. předpokláda-
ná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější 
vyřízení voličského průkazu, na který volič 
může volit v jakékoliv volební místnosti na 
území ČR. Voliči hospitalizovaní v době mezi 
odevzdáním údajů do zvláštního seznamu 
obecnímu úřadu (tj. od 21. května 2010 od 

16.00 hodin) a uzavřením stálého seznamu 
voličů (dva dny přede dnem voleb, tj. do 26. 
května 2010 do 16.00 hodin), mohou hlaso-
vat pouze na voličský průkaz, který si zajistí 
prostřednictvím osoby, kterou vybaví plnou 
mocí k podání žádosti o vydání voličského 
průkazu a jeho převzetí, a to u obecního 
úřadu, v jehož územním obvodu mají trvalý 
pobyt a v jehož stálém seznamu voličů jsou 
zapsáni. Dojde-li k hospitalizaci voliče v za-
řízení mimo území volebního okrsku, kde 
má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého 
seznamu voličů, tj. ode dne 26. května 2010 
od 16.00 hodin, je tato skutečnost považo-
vána za faktickou překážku ve výkonu vo-
lebního práva. Informace byly převzaty ze 
stránek Ministerstva vnitra http://www.
mvcr.cz/volby.aspx. Připravila r. zajícová, 

zapisovatel okrskové volební komise
 

život v troji 

trojský kaLendář 

Školní autobus z podHoří
Občanskému sdružení Troja dětem se podařilo po delších jed-
náních s Ropidem zajistit pro děti z Podhoří, které dojíždějí 
do školy Sv. Čecha, nový autobusový spoj. Odjíždí ze zastávky 
v Podhoří ve všední dny v 7.34 hod. Děti se tak bez přestupo-
vání dostanou až ke škole, včas a v klidu dojdou do třídy, kde 
jsou ideálně mezi 7.45 hod a 7.50 hod. Zahájení této linky se 
podařilo vyjednat již od letošního 30. dubna.

ivana kořenská, OS Troja dětem 

trojŠtí Historici V kVětnu
Po dubnové schůzce se Klub trojské historie opět schází 
ve čtvrtek 6. května od 17 hodin v Kavárně u Lávky. Srdeč-
ně zveme všechny zájemce, kteří se chtějí dovědět něco  
o trojské minulosti.                                                                 bok

United Heads

En.Dru
Navigators

Segundo

CoEx 
DJ Heytos

VelkoobjemoVé kontejnery
na domovní odpad  budou přistaveny

od soboty do neděle 15.–16. 5.
na obvyklých stanovištích: 
n dvůr ZŠ Trojská n ulice Sádky 
n pod Salabkou x Trojská 
n Pod Havránkou u čp. 28 n Na Pazderce proti čp. 213 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

starosta mč Praha-troja 
tomáŠ drdáCký srdečně zve 
oBYvateLe troje vŠeCh věkovýCh skuPin na

zahradní slavnost 

u PříLežitosti juBiLejního 10. ročníku 
Pekařské soutěže

v úterý 18. KvětnA 2010 od 17.00 hodin

na zahradě úřadu mč a mŠ
trojská 230/96

Soutěžit se bude v kategoriích:
sladké (pečené, nepečené), „buchta klasik“, slané.

doProvodný ProGram Pro děti, záBava nejen Pro juniorY… 

SLAvnoSt Se USKUteČnÍ ZA KAŽdÉho PoČASÍ
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život v troji

Prvním výsledkem kontaktů s novým 
ředitelem Zoo p. Mgr. Bobkem a i jeho 
účasti na setkání občanů je dohoda  
o úpravách parkovacích ploch pro osob-
ní automobily a pro odstavování zájez-
dových autokarů mezi novými hrázemi 
a Povltavskou ulicí. Parkoviště bude od-
děleno od zástavby pásem zeleně, do 
kterého budou vysázeny nové stromy 
a keře. Autobusy budou odstavovány 
u hráze, co nejdále od obytných domů. 
Plocha bude vybavena buňkami s WC 
a umyvárnou a bude udržována v čis-
totě. Bude umožněn průchod pro pěší 
a cyklisty na stezku po hřebeni hráze a 
odchod návštěvníků Zoo novým chodní-
kem k Povltavské.

parkoViŠtě u rybářské osady
Dohoda platí, první stromky již byly vy-
sázeny, sociální zařízení již jsou k dispo-
zici a též pěší propojení jsou již realizo-
vána. 
 

„Když jsme na popud primátora Pavla Béma 
otevírali 1. září 2005 první přívoz, netuši-
li jsme, jak rychle si lidé na přívozy zvyknou 
a jak je začnou využívat,“ uvedl Zdeněk Berg-
man, který provozuje pět ze šesti pražských 
přívozů. Sezona začala a pro ty, kteří si chtěli 
přívozy vyzkoušet, pořádala Praha, Muzeum 
karlova mostu a První Všeobecná Člunova-
cí Společnost v sobotu 10. dubna zahájení 
sezony volným dnem. „Vyzkoušejte si třeba 
napojení na cyklostezky,“ uvedl Zdeněk Berg-
man. Jednotlivá místa přívozů byla propojena 
mimořádnou lodní linkou salónní rychlolodi 
Nepomuk. 

Na všech přívozech viděli návštěvníci i tra-
diční převoznická řemesla – pletení košíků 
a vrší, hrnčířství, kovářství, práce ze dřeva 
a vosku. V provozu byl zdarma i legendární 
přívoz Pražskými Benátkami, který převážel 
cestující na tajemný ostrov pražských legend 
u křižovnického kláštera. Zde ožily pražské 
příběhy a jejich divadelní zpracování.

Nejvytíženějším přívozem je ten, 

VyzkouŠejte pražské příVozy
který spojuje Sedlec a Podhoří. „Je to téměř 
neuvěřitelné, že pražské přívozy přepravily za 
loňský rok 337 tisíc lidí a právě přívoz Podho-
ří–Sedlec pak celých 128 tisíc pasažérů,“ upo-
zornil primátor Pavel Bém, který slavnostně 
zahájil plavbu s dětmi z Dětského domova 
v Dolních Počernicích. „Je tedy logické, že 
tento přívoz posílil o další loď, protože v se-
zoně tu projede v některých dnech i tisícov-
ka lidí.“ Pražské přívozy jsou součástí MHD 
a Pražské integrované dopravy, na lodích se 
jezdí samozřejmě na jízdenku MHD, a kolo, 
protože jsme v místě, kde se spojují pražské 
cyklostezky, tu lodi vozí zdarma. Přívoz Sed-
lec – Podhoří si žádá novou loď, zvlášť, pokud 
zájem ještě poroste. „Vyzkoušeli jsme tu naše 
základní plavidla a nyní tušíme, jak by ideál-
ní loď pro tento přívoz měla vypadat,“ uvedl 
Zdeněk Bergman, který uvažuje o vyprojek-
tování lodi ušité na míru nejvytíženějšímu 
místu Vltavy. „Každá část řeky má svá specifi-
ka, takže proto musíme vyrobit loď přímo pro 
Podbabu,“ řekl Zd. Bergman. 

„Pro Troju je tento přívoz klíčovým, otevírá 
možnost nové, atraktivní cesty do Troji a do 
zoologické a botanické zahrady, propojuje 
Lysolajské a Drahanské údolí a umožňuje v se-
verní části města strávit příjemný den v příro-
dě,“ upozornil starosta Troje Tomáš Drdácký, 
který sám přívozu hojně využívá k cestě do 
práce. „Místo půlhodinovému cestování me-
trem dávám přednost čtvrthodince s pomocí 
přívozu,“ řekl starosta, který jezdí

po VltaVě  
do zoo

Obyvatele a návštěvníky hlavního města 
čeká na Vltavě nová linka Pražské pa-
roplavební společnosti z přístaviště Na 
Františku do zoologické zahrady v Troji. 
„Novou linku zavádíme po dohodě s ře-
ditelem zoo Miroslavem Bobkem,“ uve-
dl ředítel paroplavební společností Jan 
Hamza. 
Pražská paroplavba dosud jezdí mezí Ra-
šínovým nábřežím a Trojou ve vrcholné 
sezoně třikrát dennně. Nová linka bude 
kratší, ale častější a má ulevit nedostaču-
jící trojské silnici a přeplněným autobu-
sům. Lodě budou vyplouvat z přístaviště 
Na Františku každou hodinu, od května 
o víkendech, od června dennně. Dospělé 
vyjde lodní lístek na stovku, z Rašínova 
nábřeží je o 50 korun dražší.               bok

pražský primátor 
s Vodicím psem 
Ve středu 14. dubna mohli překvapení 
návštěvníci botanické zahrady v Troji po-
tkat primátora Prahy Pavla Béma se sle-
peckým vodicím psem. Vyzkoušel si, jak 
se budou v botanické zahradě cítit nevi-
domí. Botanická zahrada se totiž může 
pochlubit 30 novými informačními cedu-
lemi pro vidící i nevidomé návštěvníky. 
Projekt pod názvem Zahrada bylo možné 
uskutečnit za nemalého přispění MHMP. 
Mezi mnoha dalšími sponzory můžeme 
najít i trojskou Nadaci Quido Schwanka 
Troja – město v zeleni.  

Text a foto bok

P
reServÉ

Každou hodinu

na ČVUT. „Před rokem jsme otevírali novou 
linku č. 236 minibusu, který doplňuje místní 
dopravu a nabízí i obyvatelům Bohnic nechat 
doma auto a vypravit se atraktivním a rych-
lým způsobem do města.“ 

Převzato z www.praha-mesto.cz, kráceno
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zahájení 79. sezony zoo Praha
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trojské studánky V proVozu
V neděli 28. března odpoledne se v Troji Na kovárně vyrojili 
jako každý rok vodní víly a vodníci. Čekal je odpovědný úkol – 
zprovoznit po zimě trojské prameny a spustit dosud spící 
fontánu v Trojském zámku. Zima se bránila: ostrým větrem 
a deštěm na začátku jakoby chtěla odradit natěšené děti od 

účasti. Po chvíli však tmavé mraky zmizely a dokon-
ce se objevilo sluníčko, které posvítilo na vodníky 
a vílu v režii Divadla Červený kohout. Dopadlo to 
podle správného scénáře. Děti donesly do kašny 
vodu a kašna se k radosti všech probudila k životu 
vodotryskem. Tak zase za rok!

bok

mŠe sVatá

v kapli
trojského zámku

se uskuteční

v sobotu 
5. června
v 18 hodin

sloužit ji bude
P. Pavel semela,
farář u sv. antonína
v Praze-holešovicích.

na tuto již tradiční
bohoslužbu
vás srdečně zve

Pastorační rada
svatoantonínské farnosti.

verniSáŽ výStAvy

v SobotU 5. 6. 2010
v 15 hodin

galerie trojský kůň
na louce
u řeky

ze života
trojského
oddílu
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starosta městské části 
Praha-troja
tomáš drdácký

vás srdečně zve na devátý  
ročník dne plného pohybu

trojský den
V sobotu 12. ČerVna
od10 do 20 Hodin
nA trojSKÉ LoUce U řeKy

Sportovní a kulturní program pro všechny  
kategorie opět ve spolupráci s TJ Sokol Troja,
FTVS Uk a dalšími partnery.

V Trojském stanu po celý den program  
z historie, současnosti a budoucnosti Troje.

večer premiérové překvapení
Vstup volný
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výstava studentskýCh PraCí 

trojská kotlina – 
potenciál a rozVoj
vážení příznivci trojské kotliny, trojští občané, 
sousedé!
městská část Praha-troja pořádala od 8. dubna 
do 22. dubna 2010 v konírně trojského zámku 
výstavu semestrálních prací studentů fakulty 
architektury čvut, fakulty stavební čvut – ka-
tedry architektury a fakulty architektury a umění 
technické univerzity v Liberci. vystaveny byly prá-
ce z ateliérů prof. ing. arch. Ladislava Lábuse, ing. 
arch. jana jehlíka, doc. ing. arch. romana koucké-
ho, ing. arch. jana sedláka, doc. ing. arch.zdeňka 
fránka a ing.arch. Ludmily čajkové. součástí 
výstavy bylo i představení prací studentů vysoké 
školy uměleckoprůmyslové v Praze, z ateliéru skla 
pod vedením ak. soch. ronyho Plesla na téma  
„Cena městské části Praha-troja“. 

jedním z cílů přehlídky bylo upozornit na 
příležitosti, hrozby, potenciál a možnou budouc-
nost prostoru trojské kotliny. v čase projednávání 
konceptu nového územního plánu hlavního města 
Prahy jsou studentské projekty neopominutelným 
podkladem pro analýzy i návrhovou část územní 
studie Pelc-tyrolka a připravované územní studie 
trojská kotlina. 
spolupráce se školami architektury je součástí 
snahy městské části Praha-troja o otevřenou 
diskuzi o budoucí podobě trojské kotliny jako 
kvalitního obytného prostoru – domova pro rezi-
denty i vstřícné rekreační a volnočasové zóny pro 
obyvatele hlavního města i návštěvníky Prahy. 

těším se na připomínky i odbornou a občanskou 
polemiku, které, jak věřím, tato výstava vyvolá!
jménem městské části Praha – troja velice děkuji 
panu jaromíru ungrovi a Galerii hlavního města 
Prahy za laskavé poskytnutí prostoru konírny. 
Poděkování dále patří všem, kteří přispěli k reali-
zaci výstavy, pedagogům i studentům, ochotným 
pracovat na projektech pro naši městskou část!

ing. arch. tomáš drdácký, starosta
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trojská louka u řeky
od 6. do 12. dubna 2010 probíhal pod záštitou starosty to-
máše drdáckého a s podporou grantu městské části Praha-
troja, na břehu vltavy týdenní workshop téměř čtyř desítek 
studentů tří univerzit – z norského trondheimu, Prahy a 
Liberce. devět skupin, pod vedením prof. sami rintaly, prof. 
ivana kroupy a doc. zdeňka fránka pracovalo na zhmotnění 
konceptu s pracovním názvem “magic forest“.

domovem pro následující týden bylo místo záplavové louky 
obklopené řadou vzrostlých stromů a vymezené nově po-
staveným protipovodňovým valem. vedoucí profesoři mohli 
zvolit variantu, kdy bude úsilí 36 párů rukou soustředěno do 
jednoho dokonalého projektu. nakonec se přijalo riziko, že 
pracovat na všech devíti konceptech bude časově a mate-
riálově náročné a podaří se udržet kvalitu až do konce, ale 
každý tým bude moci skutečně realizovat to, co sám chce a 
zkušení profesoři je podpoří v návrhu technického řešení. 
troja oplývá spíše atmosférou poklidné švýcarské vesnice 
než pražského hektického velkoměsta. obyvatelé mají  
k sobě blíž, pomáhají si, společně se účastní společenského 
života, což se promítlo i na organizaci workshopu: lidé v 
čele se starostou se všemi silami snažili pomáhat, nic pro 
ně není problém a naše tužby dokázali operativně naplnit 
během několika hodin. 
všech devět projektů, které vznikly během mezinárodního 
workshopu, můžete od 13. dubna 2010 sami zažít 
na trojské louce.

Petr Šmídek www.archiweb.cz, kráceno

Poděkování patří všem, kteří pomohli workshop zorganizo-
vat: studentům a profesorům, kolegům z úřadu, jmenovitě 
panu korbelovi; trojákům, jmenovitě mirkovi knittelovi, 
Petrovi Pernému, jendovi tůmovi, tomáši klinkovi, davidu 
Pollakovi; firmám: Petr Panenka Profiplast; zahradnictví ra-
dek foitl; hauf – zahrada v pohybu; troja Catering; martin 
hruška: stage and Light design.LLC

Při stavbě objektů nebyly zatlučeny žádné hřebíky do stro-
mů, jak trojští jazykové tvrdí,. naopak došlo k úklidu louky  
i přilehlých ploch!
za budoucí uživatele ještě jednou s díky

tomáš drdácký, starosta a příznivec oživeného prostoru u řeky
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život v troji

Ve spolupráci s Městskou částí Praha-
Troja pořádali Trojský klub přátel filmu 
a občanské sdružení Trojskoúhelník již 
iii. ročník filmové (půl)noci tGsč. Zášti-
tu převzal pan starosta Ing. arch. Tomáš 
Drdácký, který spolu s hlavními organi-
zátory a vedením Trojského gymnázia 
celou akci krátce po 17. hodině zahájil. 
Na úvod si všichni symbolicky minutou 
ticha připomněli skvělého kamaráda, 
milovníka filmové kamery a absolventa 
našeho gymnázia Jonáše Voráče, který 
nás navždy opustil díky zákeřné nemoci 
před dvěma lety v lednu.

Loňská 3 promítací místa doplnila ješ-
tě malá tělocvična, kde dostala prostor 
dokumentaristika. Filmy pro tuto sekci 
doporučila společnost east Silver, kterou 
osobně na našem malém festivalu re-
prezentovala paní Anna kaslová. Výraz-

filmoVá (půl)noc se                               mimořádně Vydařila
ným zpestřením bylo rovněž slosování 
doprovodné soutěže o ceny, jež účast-
níkům akce east Silver nabídla. Soupis 
promítnutých filmů v trojské škole je 
uveden na webových stránkách gymná-
zia ve „zprávách“.

Nechybělo ani tradiční občerstvení, 
které připravoval absolvent Trojského 
gymnázia Jakub Los a servírovaly absol-
ventky Báry – Trojskoúhelničky (dnešní 
aktivní členky o. s. Trojskoúhelník). Vel-
ké poděkování patří kromě agentury 
east Silver panu starostovi a všem orga-
nizátorům v čele s maturantem Jardou 
kejřem. Jeho tým šlapal jako hodinky 
a odměnou za to jim může být na 120 
spokojených účastníků filmové (půl)noci 
2010. Věřím, že i z  pozice absolventa 
nám s organizací vypomůže i příští rok, 
na což se už teď všichni těšíme!

Za pořadatele radim jendřejas

Ve dnech 12.–16. 4. 2010 proběhl na Trojském gymnáziu další zajímavý projekt, 
tentokrát ve spolupráci s mezinárodní organizací AIeSeC. Název eDISON – educati-
on drive internationality students opportunity network – je velmi výstižný. kouzlo 
spočívalo v tom, že uvedený týden strávili spolu se žáky vyššího stupně našeho gym-
názia zahraniční studenti z vysokých škol různých zemí celého světa, komunikovalo 
se výhradně v angličtině. kromě cenné výměny zkušeností byl pro zahraniční hos-
ty připraven zajímavý program, který jsme realizovali společně s našimi partnery 
v projektu „Trojské trumfy pražským školám“ – BZ a ZOO Praha a se zástupci měst-
ské části Praha – Troja. Gymnázium při této příležitosti navštívil osobně pan starosta 
Drdácký, se zahraničními studenty z Mexika, Brazílie, Číny, Rumunska, Itálie, Íránu 
a Řecka strávil v družné debatě jednu celou vyučovací hodinu. Učitelům i žákům se 
projekt moc zamlouval a věří v jeho opakování i v příštím školním roce.

poznáVáme sVět, sVět poznáVá nás

mgr. radim jendřejas, manažer Trojského gymnázia

lidoVé zVyky
I letos se velikonoce v Troji 
vydařily, a to i přes chladnější 

počasí. Posíláme pár obrázků 
z výborné kolednické nálady, 
která panovala v okolí Salab-
ky.                      eva havelková

inzerce

nabízí slušnost a pomoc nalézt 
řešení k problémům co přináší život.

Společně vytvoříme životní prostor pro práci 
a uskutečňování dobrých myšlenek.

bojujme za pravdu i po volbách.

in
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Pro ty, co to ještě 
nevědí, máme infor-
maci, že byl v březnu 
otevřen v areálu 
Loděnice – Happy Life Troja.
Že nevíte co to je? Je to místo určené pro 
dobrou náladu nabízející jednak obchod 
pro vodáky, kteří zde naleznou vše, co 
potřebují pro turistiku, slalom i extrém, 
ale také půjčovnu nejrůznějších sportov-
ních a zábavných potřeb.

noVě 
oteVřeno!

Happy life troja

Pro zpříjemnění víkendu či odpoledne si 
můžete zapůjčit segway, brusle a klo-
kaní boty, frisbee, švihadlo, sedmimí-
lové boty, skákací gumu, petanque, 
badminton či kuličky.
Svlažit hrdlo a napapkat bříško si můžete 
na zahrádce pod slunečníky v restauraci 
hned u půjčovny a vaše nejmenší ratolesti 
si mohou zadovádět na dětském hřišti.
Majitelé i zaměstnanci se vám budou sna-
žit vždy vyjít vstříc ve všech vašich přáních 
a osobní přítomnost alespoň jednoho 
z majitelů téměř každý den vám zajistí 
maximální spokojenost. Takže hurá do 
toho, přijďte si prožít svůj happy life.

Happy Life Troja zároveň vyhla-
šuje soutěž Pojmenujte 
„Panáčka“ a „Pejska“. 
Pomozte nám najít 
vhodné jméno pro 
pejska a panáčka z loga 
Happy Life Troja. 
Účastnit se mohou všichni, včetně dětí. 
Prosíme, zasílejte nám vaše návrhy  
na info@happy-life.cz. 
Majitelé Happy Life Troja vyberou z do-
šlých návrhů vítězná jména, která zve-
řejní na stránkách www.happy-life.cz. 
Vítězové obdrží poukaz k 60 minutám 
jízdy na Segway zdarma. Těšíme se na 
vaše nápady.

Půjčovna Happy Life je otevřena 
od pondělí do neděle, 11:00–19:00. 
Všechny aktivity si můžete 
zarezervovat na tel. +420 734 377 683 
nebo +420 266 310 643.  
Podrobné informace naleznete na 
www.happy-life.cz

15. května v Praze – troji opět zazní hudba. 
na pravém břehu vltavy, vedle bruslařské 
a cyklistické stezky, propukne třetí ročník 
jarního festivalu pod širým nebem free fest 
troja 2010. návštěvníkům nabídne pro-
gram tvořený z části novinkami a dílem též 
osvědčenými tvářemi české hudební scény. 
vystoupí navigators s aktuálně pokřtěnou 
deskou my Place a kapely united heads či 
segundo. těšit se můžete dále na jambandy 
složené z dj’s a jazzmanů nebo na sólové 
vystoupení dvojnásobného mistra české 
republiky v beat-boxu en.drua. osvědče-
nou festivalovou tradici podtrhuje skuteč-
nost, že zde není nutné platit vstupné.

Free Fest Troja se tradičně zaměřuje na hle-
dání neobvyklých souvislostí mezi hudební-
mi styly a žánry. Hudba, která se přirozeně 
proměňuje – „zní jinak a přitom blízce“ – 
to je základní charakteristika všech festiva-
lových účinkujících. Na své si opět přijdou 
nejen ti, kteří přijdou, ale i tací, kteří při-
běhnou, připlují, připlavou, přibruslí, přije-
dou na kole, dorazí prostřednictvím MHD 
či autem.

Jako hlavní hvězda festivalového dne 
vystoupí již v 18.00(!) kapela navigators, 
která představí svoji aktuálně vydávanou 
desku My Place. Návštěvníci Free Festu tak 
uslyší jejich nejnovější hudební počin na 
živo exkluzivně jako jedni z prvních. Před-
chozí album kapely nese název Sky Trevel-
lin‘ a vyvolalo rozruch svým americko-ev-
ropským „soundem“, barvitými aranžmá, 

precizními soulovými vokály a nečekaně 
autentickým rapem Jana Pospíšila alias MC 
OneTwo. Soubor má za sebou natáčení ně-
kolika videoklipů a jednoho street videa 
společně s jazzovou dechovkou Bucinato-
res. Navigators jsou přinejmenším v českých 
hudebních vodách velmi originální, a tak 
je docela pravděpodobné, že jejich hvězda 
bude dále stoupat. 

Specifikem festivalu se od loňského roku 
stává fenomén „electric-jambandů“. Speci-
álně pro Free Fest Troja totiž vznikají nové 
improvizační kapely – jambandy využívající 
deejayiskou a jazzovou improvizaci. Vlo-
ni takto uzavřeli festival Tchendos DJ’s se 
zpěvačkou kapely Grape Hanou Říhovou, 
jazzovým trumpetistou Miroslavem Hlouca-
lem a saxofonistou Ondřejem Zátkou. Letos 
se v první části festivalu představí dj heytos 
a na závěr vystoupí deejayiské trio Coex. 

Zároveň s nimi uslyšíme předního českého 
jazzového saxofonistu Petra kalfuse (čle-
na Infinite Quintetu) a známého hráče na 
elektrickou kytaru jiřího Šimka (dále hraje 
v kapelách S.O.I.L., NUO či Limbo). Není též 
vyloučeno, že se k nim přidají i další jazzoví 
muzikanti. Více informací o festivalu Free 
Fest Troja 2010 získáte na internetových 
stránkách www.freefesttroja.cz.       

václav vraný

program
 14.00 –16.00 DJ Heytos
 16.00 –17.00 United Heads
 17.00 –18.00 en.Dru
 18.00 –19.00 Navigators
 19.00 –20.00 DJ Heytos (eJB)
 20.00 –21.00 Segundo
 21.00 –23.00 Coex (eJB)

tUrnAj v Ping-PongU 
o Pohár odS trojA. 

Jménem místního sdružení ODS Troja 
Vás zvu na tradiční 
jArnÍ tUrnAj v Ping- PongU 
za účasti  kandidáta ODS 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
 Ing. Tomáše Duba.

Turnaj se koná v neděli 
23. 5. 2010 od 14 hodin 
v tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha v Troji. 

Pro vítěze všech kategorií  jsou připraveny poháry 
se zajímavými cenami. Pro všechny  zúčastněné je 
zároveň zajištěno občerstvení.

Předseda ODS Troja,
ing. jiří kořenský.    

inzerce
úřad mč 

upozornění
vážení občané, rozsáhlá stavební čin-
nost v Troji umožňuje anonymní pohyb 
pracovníků po celém území Troje a 
s tím je spojený zvyšující se počet vlou-
pání do domů a krádeží. Chtěli bychom 
Vás požádat, abyste si ve vlastním zá-
jmu všímali svého okolí, zvláště pohy-
bu cizích osob u domů, kde dočasně 
nikdo nebydlí nebo kde žijí osamělí 
staří lidé. A pokud zpozorujete něco 
atypického, nahlaste to na operační 
středisko městské policie hl. m. Prahy 
tel. 283 871 292, kde je služba 24 hodin 
denně nebo na linky tísňového volání 
158 nebo 112.                   ing. marková
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Výběr z jízdníHo řádu lodní dopraVy
Provozovatel marina vltava nelahozeves – Petr kožený, 724903473, 
emal: info@marinavltava.cz, www.marinavltava.cz. 
termíny: 13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9. 
Ceník: děti do 3 let zdarma, děti do 12 let 50% sleva při koupi zpáteční 
jízdenky 50% sleva na  jízdu zpět kočárky, kola 20,- kč

Lidé v troji

život v troji

tiP Pro vás

S potěšením jsme přijali zprávu, že trojský 
cestovatel a dobrodruh Jan Lipský stanul  
2. března letošního roku, jak sám říká „s na- 
sazením života“ na nejvyšším africkém vr-
cholu. Rozhodně by stálo za to přemluvit 
ho, aby se se svými cestovatelskými zážitky 
z celého světa s námi podělil.                   bok 

fo
to

 ©
 J

. L
ip

sk
ý

na kilimandžáru

Při příležitosti 160. výročí narození 
prvního československého prezidenta 
byla v Lánech – před budovou muzea 

T. G. Masaryka (Zámecká 197) od- 
halena státníkova bronzová socha 

(výška 316 cm, délka 350 cm) 
provedená ak. mal. Petrem 

Novákem. Muzeum ve špýcharu 
z 18. století je bezbariérové 
a najdete v něm i kavárnu, 

www.muzeumtgm.cz.

zpráVy tj: sokolská VŠestrannost
n O poslední březnové neděli 28. 3. 2010 proběhl další turnaj ze seriálu turnajů ve stol-
ním tenise, tentokrát ve dvouhrách. Hrálo se ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha 
na pěti stolech a turnaj měl dobrý spád. Přes skutečnost, že se v noci přecházelo na letní 
čas, byla účast docela pěkná – 21 hráčů. Suverénem se stal Jiří Morávek, který v celém 
turnaji ztratil jen jeden set. Na druhém místě skončil mladý Filip Barták a třetí místo 
obsadil Štefan Pocz. Nejlepší ze Sokola Troja veterán Rudolf Pišta dohrál na celkovém 
10. místě. n V neděli 11. 4. 2010 proběhl 2. turnaj ve čtyřhrách ze seriálu turnajů ve 
stolním tenise. Sešlo se 13 párů z celé Prahy, hráli jsme v jedné skupině a hra měla dob-
rý spád. Po zásluze zvítězili otec a syn Poczovi, na druhém místě skončili mladí Turek  
s Forejtem a třetí místo obsadil pár Novotný – Buriánek. 
n Další turnaj ve dvouhrách: sobota 22. 5. 2010 od 9.00 hod. n Zájezd v sobotu 
15. května do koněpruské jeskyně, Dobříše–procházka zámeckým parkem a návštěva 
zámku Mníšek pod Brdy ještě není plně obsazen. Pokud máte zájem, přihlašte se na 
tel. číslech: 233 542 908 Sokolovna-kemp, mobil: 736 283 882 Filipová. n Plánujeme 
opět tradiční sportovní odpoledne k MDD pro děti – 3. června, sledujte plakátky. 
Těšíme se na vás!                                                                                       filipová alžběta

Díla šéfa trojské Galerie U lávky Jana kava-
na jsme mohli obdivovat na jeho samostatné 
výstavě v Zámecké galerii města kladna od 
1. dubna letošního roku, je velmi úspěšná 
a byla prodloužena až do června. V dubnu 
bylo možno spatřit jeho práce na výstavě 
pod názvem Májové inspirace v Galerii v Čes-
ké Lípě. Vernisáž proběhla 9. dubna. v 17.00 
hod. v Galerii Vlastivědného muzea v České 
Lípě. Výstava byla věnována umělcům, kteří 
se nechali inspirovat ke své tvorbě Mácho-
vým Májem. Že se Jan kavan zařadil do vy-

nikající společnosti je vidět z toho, že kromě 
něj zde vystavují například i Vladimír Suchá-
nek, Vladimír komárek, Oldřich kulhánek, 
Jindřich Pileček a další přední čeští umělci. 
Do třetice proběhne v Památníku karla Hyn-
ka Máchy 1. máje od 14 hod. slavnostní in-
augurace známkového aršíku s vyobrazením 
Máchova kraje a podobiznou karla Hynka 
Máchy, jehož je Jan kavan autorem výtvar-
ného návrhu. Ale vraťme se do Troje. V úterý  
4. května 2010 v 17.00 hod. proběhne  
v Galerii u lávky další vernisáž pravidelných 
výstav, tentokrát pod názvem MICHAL VITA-
NOVSkÝ / kOMORNÍ FORMÁTY 2000 – 2010 / 
medaile – mince – dekorace – známky. Autor 
(1946) je absolventem sochařského atelié-
ru prof. Jana kavana Vysoké školy umělec-
ko-průmyslové v Praze. Představí své práce 
zaměřené na drobný reliéf, tedy mince, 
medaile a vyznamenání, podle kterých je 
sběratelům znám. Novinkou proti  dřívějším 
výstavám Michala Vitanovského bude v Troji 
také vzorek z jeho tvorby vysokoškolských 
insignií a kolekce poštovních známek.

Cesta se dá různě kombinovat, např. dojet až do Nelaho-
zevsi, udělat si procházku na zámek a vlakem ve 20:21 
hod. zpět na Holešovické nádraží (přijede 21:10 hod.) 
nebo vystoupit v kralupech n. Vltavou, po zelené značce 
vyrazit na vyhlídku nad městem s hezkým názvem Hosti-
bejk a zase po zelené zpět na nádraží. Odtud můžete jet 
vlakem 18:31 hod. (so, ne) nebo 18:38 , 18:41 a 19:41 hod. 
(staví Praha-Holešovice zastávka, Masarykovo nádraží). 

Nelahoz. kralupy Libčice Řež Troja

Nelahoz. 50,- 130,- 150,- 200,-

kralupy 50,- 110,- 130,- 180-

Libčice 130,- 110,- 40,- 100,-

Řež 150,- 130,- 40 50,-

Troja 200,- 180,- 100,- 50,-

odjezd příjezd

Nelahozeves 7,30

kralupy 8,05

kralupy 8,10

Libčice 9,30

Libčice 9,35

Řež 10,05

Řež 10,10

troja 11,45

troja 15,15

Řež 16,10

Řež 16,10

Libčice 16,40

Libčice 16,45

kralupy 17,45

kralupy 17,50

Nelahozeves 18,15

 rudolf hampel, ved. stol. tenisu

j. kaVan na cestácH

okořLibušín

stochov

LánY

kLadno

doksy

unhošť

Buštěhrad

Lidice 7

6
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inzerce

Voda 
adrenalin 
radost 
zábava
– nová možnost vyžití pro trojské rodiny a děti

– super prostředí loděnice a prostranství před ní

– vše, co potřebujete pro perfektně strávený den – nic si nemusíte brát s sebou

–  půjčovna SEGWAYs, bruslí všech velikosti, klokaních bot a megabot, 
ale i pohodového beďásku, kuliček, švihadel, chůd a spousty dalších příjemnosti

– majitelé a personál, kteří vyjdou ve všem vstříc

– možnost zorganizovat i aktivní narozeninovou oslavu ve spolupráci s místní restauraci

Happy Life Troja s.r.o.
Loděnice Troja, Vodácká 789/8, 170 00  Praha 7
Mobil: +420 734 377 683, Tel.: + 420 266 310 643
info@happy-life.cz

www.happy-life.cz 

inzerce 185x257-Happylife.indd   1 20.4.2010   8:27:30



v sobotu 8. 5. 2010
sraz účastníků ve 12:45 h. 
na stanici „výstaviště“
Program: n odjezd ve 13 hod. 
buď historickou tramvají nebo 
tramvají č. 12 do stanice újezd, 
n přestup na lanovou dráhu na 
Petřín, n návštěva bludiště a roz-
hledny, n procházka kolem stra-
hovského kláštera na Loretánské 
náměstí, n poslech Loretánských 
zvonů, n pokračování kapucín-
skou ulicí a u Brusnice k vozovně 
střešovice s návštěvou doprav-
ního muzea n odjezd historickou 
tramvají na projížďku Prahou 
nebo podle přání odjezd domů.

tiP na výLet

trojský kaLendář

zoo pro Vás připraVila
otevřeno denně v květnu od 9.00 do 18.00 hodin

Květen – MěSÍc hLASů PřÍrody

 1. 5.  den šelem – may day i  
Děti z pražských škol představují své projekty na 
podporu kampaně „Nechme šelmy žít“.

 2. 5.  mezinárodní den ptačího zpěvu 
Ornitologická procházka. Sraz v 7.00 u hlavního 
vchodu do zoo. Dalekohledy s sebou!

 8. 5.  den šelem – may day ii
 29. 5. dětský den s kB – spousta her pro děti všeho věku
 30. 5. tatu slaví 3. narozeniny a má nového sourozence – 

pavilon 2 týdny uzavřen.
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polibek pod mácHou 
vážení „májoví“ výletníci a čtenáři, 
historie Petřína by „vydala“ na samostatné číslo časopisu, takže 
uvedeme velmi stručný orientační popis. 

Tři dárky, které Petřín dostal u příležitosti Zemské jubilejní vý-
stavy v r. 1891, byla rozhledna, lanová dráha a bludiště. Petřínská 
lanová drána byla mnohokrát opravovaná a přestavovaná, na-
posledy v letech 1983-85. Je dlouhá 510 m a překonává převýšení 
130,5 metru. Pokud se rozhodnete vystoupat na Petřínskou roz-
hlednu, z výšky 327 metrů nad Prahou si můžete připomenout 
slavné proroctví kněžny Libuše o městu, jehož sláva se dotkne 
hvězd. V podzemních prostorách rozhledny je umístěna výstava 
Jára Cimrman, génius, který se neproslavil. Historie rozhledny se 
začala psát v roce 1889, kdy se v Paříži konala světová výstava 
s hlavní atrakcí – eiffelovou věží. Členové klubu českých turistů 
byli uchváceni její krásou a údajně již na zpáteční cestě vlakem se 
rozhodli postavit její pětkrát zmenšenou napodobeninu.

První písemná zpráva o Petříně pochází z roku 1108, kdy byli na 
zdejším popravišti stínáni poslední Slavníkovci. Ty Slavníkovce, kte-
ré Přemyslovci nepovraždili r. 995 na Libici, vedli jako divou zvěř 
do Prahy a pobíjeli na Petříně. Na severní straně se těžil kámen 
(opuka) a ve zprávě tzv. mnicha sázavského se zmiňuje, že dlažba 
Sázavského kláštera je ozdobena kameny z petřínského vrchu.

V zahradě kinských stojí 300 let starý pravoslavný kostelík sv. 
Michala. Roku 1929 sem byl dopraven z Medvědovců u Mukače-
va k desátému výročí podpisu mírové smlouvy, podle níž připadla 
Podkarpatská Rus Československu. Zrcadlové bludiště sem bylo 
přemístěno od Průmyslového paláce. Zastavte se také v restaura-
ci nebozízku. Najdete zde příjemné posezení a po dobré kávě 
můžete pokračovat k Letohrádku Kinských nebo k Štefániko-
vě hvězdárně. Romantici se vydají od stanice lanovky Nebozízek 
směrem k Hradu ke studánce Petřínka. Podle pověsti je pramen 
léčivý a má afrodisiakální účinky. Že by právě proto byl Petřín mís-
tem milenců? Nedaleko studánky je Myslbekova socha K. h. Má-
chy z r. 1911, tradiční místo zamilovaných. Podle pověsti pár, který 
se 1. května pod sochou políbí a položí sem květiny, má zaručenou 
lásku věčnou a nehynoucí. Proč to nezkusit i v jiné dny?

připravila renata zajícová

vozovna
střešovice výstaviště

nám.
republikyújezd

jindřišská

trasa
historické tramvaječ. 91

tj sokoL troja s mč Praha-troja a sPCCh Pořádají

májoVý Výlet na petřín, 
rozhlednu a do muzea historických tramvají

Srdečně zveme všechny na krásnou procházku  histo-
rickým jádrem naší Prahy.

Cena jízdy historickou tramvají je 35,- Kč, důchodci a děti  20,- Kč. 
Další vstupy si každý zaplatí sám, nebudeme nic předem vybírat.

Vedoucí zájezdu a přihlášky přijímá Filipová Alžběta 
Tel. (Sokolovna) 233 540 307, mobil 736 283 882

Happy Life Troja s.r.o., Loděnice Troja, Vodácká 789/8, 170 00  Praha 7, Tel.: + 420 266 310 643

Happy Life Troja vyhlašuje soutěž. 
Pomozte nám najít vhodné jméno pro pejska a panáčka z loga Happy Life Troja. Účastnit se mohou všichni, 
včetně dětí. Prosíme, zasílejte nám Vaše návrhy na info@happy-life.cz. Majitelé Happy Life Troja vyberou 
z došlých návrhů vítězná jména, která zveřejní na stránkách www.happy-life.cz. Vítězové obdrží poukaz 
k 60ti minutám jízdy na Segway zdarma. Těšime se na Vaše nápady.

www.happy-life.cz

Pojmenujte „Panáčka“ a „Pejska“ 

inzerce 185x44-Happylife.indd   1 20.4.2010   8:21:32

bz připraVila
 1. 5. o lásce šeptal tichý mech
  aneb máchovská pouť  

mezi záhonky 
 8. 5. mezinárodní
 –     výstava
 16. 4.  bonsají

Případné změny v dopravě 
včas oznámíme.

fata morgana hostila tropické motýly


