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Vzácná návštěva v Troji – Gustavo Araoz (USA), 
prezident Mezinárodní rady pro památky a sídla ICOMOS

Vážení spoluobčané,
snad nikým nezpochybnitelnými hodnotami Troje jsou přírod-
ní památky, kulturní krajina s řekou, stráněmi, roklemi. Toto 
prostředí jedinečně dotváří kulturní památky v čele s Trojským 
zámkem, panským statkem a vinicí s kaplí svaté Kláry- „naše 
Hradčany“. V současné době se projednávají projekty, které 
mohou velmi ovlivnit budoucí podobu našeho bohatství, naší 
chlouby, a velmi zředit zájem o Troju a její oblibu mezi Praža-
ny. Jsou to: odkládaná rekonstrukce statku, projekt novostav-
by na vinici mezi viničním domem a kaplí sv. Kláry, obslužná 
komunikace pod valem do parkovacích domů v Zoo, postup-
né zastavování vinice Salabka a jejího okolí a další.

U přívozu v Podhoří jsme pronajali pozemek a zřizujeme 
další zastavení na nábřežní cyklotrase- bude vybaveno veřej-
nými toaletami, půjčovnou bruslí a koloběžek, dětským kout-
kem s dílnou a občerstvením. V průběhu června „připluje“ 
také molo pro výletní parníky, a tak bude cesta do ZOO a 
Troje pro návštěvníky zas o krůček snazší. Tím spíše až bude 
postaven chodník do Podhoří, který pro nás projektuje atelier 
AND, s. r. o.

 Život u řeky s sebou nese i hrozby. Tragické povodně na 
Moravě jsou připomínkou i trojské zranitelnosti. Nezapo-
mínejme na trojské poslední povodně v letech 2006 a 2009, 
kdy voda zaplavila naštěstí jen plochy podél řeky a nezasáh-
la žádný obytný dům. Nezapomněli jsme, že i po dostavbě 
protipovodňových hrází zůstává více než polovina trojského 
břehu nedostatečně chráněna. Praha–Troja má aktualizovaný 
povodňový plán i aktivní povodňovou komisi.

V minulých dnech se vám do schránek dostalo vyjádření 
Občanského sdružení Troja Trojou a další listy o Troji. Občan-

ská sdružení někdy užívají angažovaný jazyk a vidí potenci-
ální hrozby, ke kterým třeba nedojde, myslím, že na to mají 
právo. V případě zastupitele a místostarosty je šíření nepravd 
a dezinformací alarmující a dokládá politickou kulturu v roce 
2010. O tom i o věcných faktech kolem projektu silnice pod 
valem a skutečném stavu i dalších trojských věcí budeme dis-
kutovat 7. června od 18.00 hodin v aule trojské školy. Přijď-
te, a jak je mým zvykem, budu Vás opět obšírně informovat  
o mých dalších „tajných krocích v tříletém nicnedělání…“

Přeji vám klidnou mysl, nadhled a věřím, že se letos ko-
nečně dočkáme slušných a slunečných dnů v našem trojském 
sousedství! 

P. s. nezapomeňte, že otevíráme Biograf troja u vody již 12. 
června u příležitosti trojského dne, srdečně zvu všechny troj-
ské i vaše přátele!                                        tomáš drdácký, starosta

Foto © T. Drdácký
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V krátkém čase po skončení výluky tramvajového provozu v Trojské ulici dojde ke 
změně v provozu tramvají, které budou projíždět zastávkou Trojská. Důvodem jsou 
rozsáhlá výluková opatření (především v centru města v oblastech kolem Anděla, 
Masarykova nábřeží a s vlivem i zásadních omezení na Praze 6 - výstavba městského 
okruhu) a následný dopad na kapacitu, resp. průjezdnost křižovatek a traťových 
úseků.  

Od 1. června 2010 proto budou zastávkou Trojská projíždět linky 17 (jejíž trasa 
se mění pouze mezi Národním Divadlem a Výtoní, kde bude odkloněna přes Karlo-
vo náměstí) a linka 20, jakožto náhrada za linku 14, která bude po dobu výluko-
vých patření zrušena. Hlavní příčinou je nutnost odlehčení uzlu Karlovo náměstí, 
kudy budou odkloněny mj. linky 17 a 18 z nábřeží, resp. nutnost odklonu linky 20 
z Malostranské dále po nábřeží směrem na Holešovice, vzhledem k omezením na 
Prašném Mostě. 
Trasa linky 20 bude od 1. 6. 2010 následující: VOZOVNA KOBYLISY - … - Kobylisy - 
… - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstaviště - Veletržní - Strossmayerovo náměstí - 
Nábřeží Kapitána Jaroše (T) -  čechův most - Malostranská - Malostranská - … -  
Arbesovo náměstí - Anděl (v Plzeňské ul.) - Na Knížecí - Plzeňka - ... - SÍDLIŠTĚ BAr-
rANDOV. 

Při cestě do centra města je nutno přestoupit na Nábřeží Kapitána Jaroše na linky 
č. 5, 8 a 26, popř. využít linku 17, jež bude projíždět oblastí Karlova náměstí.

Toto opatření potrvá do 1. července 2010, odkdy dojde v souvislosti s výlukovou 
činností k dalším úpravám v provozu tramvajových linek v Praze. Ty zatím nejsou 
upřesněny. Podrobnosti na www.dpp.cz.

Jistě jste zaregistrovali, vážení čtená-
ři, že ve vytipovaných místech městské 
části Praha-Troja byly téměř stotisíco-
vým nákladem nainstalovány krásné 
lavičky. Zastupitelé věří, že vynalože-
né nemalé finanční náklady vynahradí 
pěkné posezení a odpočinek a že lavič-
ky budou dlouho sloužit všem našim 
občanům i návštěvníkům Troje.                             

V květnu 2010 se sešli členové Kulturní a so-
ciální komise (KSK), aby projednali žhavá kul-
turní témata v Troji a přispěli svojí pomocí při 
pořádání akcí. KSK děkuje Botanické zahradě 
za pořádání komentovaných prohlídek, které 
mají velký úspěch nejen u seniorů. Prohlídky 
s výkladem p. Ing. Skálové u příležitosti výsta-
vy bonsají se zúčastnilo 10 seniorů.
n	Další prohlídka (pro trojské seniory 
zdarma) „trvalkové dny“ se uskuteční 
v pátek 11. 6. 2010 od 14 hod., sraz je 
na Kovárně.        tajemník komise r. zajícová

V průběhu měsíce června do-
stane každý obyvatel Troje do schránky an-
ketní lístek Policie čr, Místního oddělení 
Výstaviště. Vyplněné anketní lístky – dotaz-
níky můžete odevzdat na těchto místech:
n	 Místní oddělení Výstaviště, budova J, 
n   Úřad městské části Praha-Troja, 
  Trojská 96, 171 00 Praha 7
n   Pošta 71, Trojská ul.
n		Prodejna Žabka, Trojská 765/183

martina umlaufová

troja, město v zeleni připravila k vydání 
barevnou publikaci o rozsahu 360 stran pod 
názvem „Pražská čtvrť Troja“. Křest této kni-
hy se uskuteční v sobotu 19. června odpoled-
ne ve viničním domku na vinici Svatá Klára. 
Trojští občané obdrží pozvánku na tuto akci 
v předstihu do svých poštovních schránek. Na 
pozvánce bude také poukázka na slevu při ná-
kupu této knihy při příležitosti jejího křestu. 
Slevu bude možno využít i po několik dalších 
dnů při nákupu knihy v sídle nadace. 

Spodní korpus 80 x 90 dvoudveřový 250 Kč    
Spodní korpus 40 x 90 100 Kč  
Spodní korpus 80 x 90 dvoudveřový 250 Kč
Spodní korpus 40 x 90 se šuplíky 100 Kč

Horní korpus  80 x 70 dvoudveřový 150 Kč
Horní korpus  60 x 70 100 Kč

TRAMVAJE V TROJI PO 1. ČERVNU 2010

NABÍDKA DROBNÉHO MAJETKU*MČ PRAHA-TROJA
* vYřazeného a neuPotřeBiteLného

Z objektů, které Městská část Praha – Troja pronajímá, byl vyřazen následující inventář, kte-
rý již nájemce nepotřebuje a nahradí ho svým vlastním. Protože se jedná o věci zachovalé 
a použitelné a městská část je již nepoužije, nabízíme je k odprodeji zájemcům z řad občanů 
městské části.

Případní zájemci si mohou přijít věci prohlédnout od 7. června 2010 v pondělí a středu 
v úředních hodinách 8-12 a 13-17 a v případě zájmu mohou hned zaplatit a věc si odvézt.

K prodeji nabízíme kuchyňskou linku, která se skládá z následujících částí:

Přednost bude mít zájemce o kuchyňskou linku jako celek v ceně 3 000 kč.

Veškeré informace Vám na Úřadě městské části podá pan Karel Novotný tel. 724 156 144, e-mail: 
novotny@mctroja.cz  a Ing. Marková tel. 284 691 121, e-mail: markova@mctroja.cz. 

Horní korpus  80 x 70 dvoudveřový 
prosklený 200 Kč
Horní korpus  80 x 35 150 Kč
Deska v délce 2,40 m s otvorem pro varnou
desku a dřezem s odkládací plochou 250 Kč
Varná deska sklokeramická FAGOr 2 000 Kč
Digestoř ZANUSSI 150 Kč

OSM NOVÝCH LAVIČEK

KULTURNÍ
A SOCIÁLNÍ KOMISE

ANKETA POLICIE

život v troji

KŘEST KNIHY
O TROJI
nadaCe Quido sChWanka

redakce

bok

První jednání komise zahájil Ing. arch. 
Drdácký. Komise byla ustavena, protože 
sportovní a volnočasové aktivity se v Troji 
množí a je třeba si pomáhat a vzájemně 
je koordinovat. činnost komise by měla 
být ve dvou úrovních – práce koncepční, 
ve spolupráci např s FTVS UK, ZOO a BZ, 
při přípravě grantů a dále práce na kon-
krétních projektech, jako např. program 
Trojského dne. Ing. Tůma – informace 
o připravované výstavě „Po stopách Sto-
py“, otevření 5.6. v 15 hodin, součástí ob-
čerstvení, hraní u ohně, drobná zábava 
pro děti. ÚMč poskytne šapito, pivní sety, 
velký stan a 4 ks malé stany.

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS
Trojský den – dohoda s Loděnicí – rafty, 
fitness. Sportovní disciplíny TJ Sokol, ZŠ, 
TGSč v rozsahu jako loni, část disciplín 
připraví oddíl Stopa a využijí i objekty 
z workshopu. Soutěžní disciplíny -vědo-
mostní kvíz oslovíme OS Troja Trojou ( 
body), rafting ( minimálně 4 lidé musí 
jet), šplh na laně ( čas nebo metry),  švi-
hadlo, překážková dráha, koloběžky( 
nejlepší a nejhorší čas), gymbaly, ko-
líkovka, bungee running. Týmy o 4-6 
členech. V šapito – možná prezentace 
partnerů a nabídka spolupráce s firma-
mi v Troji. 

tomáš drdácký 
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SRDEČNĚ ZVEME
VŠECHNY SOUČASNÉ I BÝVALÉ 
PLANTÁŽNÍKY A PŘÁTELE ODDÍLU 
STOPA NA SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY

aneb

GALERIE TROJSKÝ KŮŇ
U VODÁCKÉHO KANÁLU 

Výstava je otevřena 
do neděle 27. června 2010.

5. 6. v sobotu 

v 15.00 hodin

zahajujeme 
5. června Obrazovými doku-
menty z činnosti L. O. Stopa  
trojská premiéra
12. června v rámci Trojské-
ho dne oficiální zahájení 
projekcí legendárního filmu 
sedmikrásky režisérky a troj-
ské obyvatelky V. Chytilové. 
V průběhu června bude pro-
voz kina pokračovat, pro-
mítneme další z titulů zla-
tého fondu Českosloven-
ské kinematografi, např. 
ecce homo homolka (režie 
J. Papoušek), kdo chce za-
bít jessie? (režie V. Vorlíček), 
happy end (režie O. Lipský), 
mezinárodních hitů po-
sledních let – valčík s Baší-
rem (režie A. Folman), na 
sever (režie r. D. Langlo), 
dokumentární filmy rené 
(režie H. Třeštíková), občan 
havel (režie P. Koutecký, M. 
Janek), auto*mat (režie M. 
Janeček) a další. 

Podrobný program
biografu a časy projekcí 
najdete na 
www.mctroja.cz 

1. července od 19.00 Pedro Camarena (MEX)- Bicycle Infrastructure for Mexico City, UNAM - GEHL 
2008 - 2009 /Systém cyklistické dopravy pro megapoli 
Mexický krajinářský architekt a pedagog představí inspirativní projekt návrhu systému cyklistické dopra-
vy pro jednu z největších metropolí světa. Na projektu spolupracoval s proslulým dánským architektem 
a sociologem Janem Gehlem.
http://www.flickr.com/photos/febobalam/4111135636/in/photostream/
diskuze bude tlumočena

trojskÝ kaLendář 

TROJSKÁ LOUKA

DISKUSNÍ VEČER VE STANU

Vážení spoluobčané, v pondělí 7. června od 18.00 hodin se v aule trojského gymnázia koná každoroční 
setkání se starostou MČ Praha-Troja ing. arch. Tomášem Drdáckým. Diskutovat budeme o aktuálních 
tématech, která vás zajímají….co se v Troji děje a neděje!
Kritiku, nespokojenost, názory, připomínky, dotazy můžete adresovat i anonymně prostřednictvím an-
ketních lístků, které jsou stejně jako loni k dispozici v zádveří úřadu MČ Praha–Troja, trojské škole, 
kavárničce, galerii U lávky a Trojský kůň. Všichni jste srdečně zváni!
tomáš drdácký, drdacky@mctroja.cz

TROJA V ROCE 10
VEŘEJNÁ DEBATA SE STAROSTOU

VEČER FILMOVÉ

 PŘEKVAPENÍ

starosta městské části Praha – troja tomáŠ drdáCkÝ

vás srdečně zve na osmÝ ročník dne PLného PohYBu

v soBotu 12. června 2010 od 11:00 do 22:00 hodin 

na trojské LouCe u řekY a u GaLerie trojskÝ kůŇ

soutěž tÝmů (4-6 čLenů) v tradičníCh i novÝCh disCiPLínáCh:

1) rafting 2) šplh na olympijském laně 3) skákání přes švihadlo 4) kolíkovka 

5) fitness 6) překážková dráha na klokaních botách 7) závody na koloběžkách

8) vědomostní kvíz 9) chůze po laně 

další nesoutěžní disciplíny: dětský park pro nejmenší, souboje, kladina, nízké lanové 

překážky, malování…a další

v trojském stanu po celý den program věnovaný historii troje, aktuálním projektům a aktivitám 

pro obyvatele naší městské části ( první pomoc, nordic walking, půjčovny sport. vybavení, progra-

my vzdělávání atd.)          vstup zdarma více na www.mctroja.cz 

sportovní a společenský program opět ve spolupráci s tj sokol troja, ftvs uk, zŠ trojská, tGsč, os troja trojou, 

L. o. stopa, Goodsport, happy life, víno salabka a trojský kůň.
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život v troji

3. eva Hahnová
4. Jana Tůmová

Kategorie sladké nepečené
1. eva Hahnová

Kategorie buchta klasik
1. Alžběta Filipová

Cena za umělecký dojem
Pavla Šeborová

2010

Letošní Trojská buchta, při příležitosti 10. ročníku pojatá jako za-
hradní slavnost se nejen podle mého názoru velmi vydařila. I přes 
chladné počasí se akce zúčastnilo téměř dvě stovky sousedů a jejich 
známých. Propojení zahradní slavnosti s oblíbenou soutěží byl dob-
rý nápad pana starosty Tomáše Drdáckého. Dětem se líbilo vystou-
pení budoucích herců z letenského PIDIVADLA a mohly si i zasou-
těžit na louce se členy Sokola Troja. Porota hodnotila 30 výrobků a 
neměla to vůbec jednoduché. Objevily se zde výrobky se zajímavými 
názvy „Trojská ZOO“, „Korejský Kimpab (Japonské Maki)“, „Štrúdl 
Podhavránkový“, „čokoládové řezy od Maruš, Ingredience: nezná-
mé“ a další. Mimo soutěž věnovala vyhlášená podhořská cukrářka 
paní Věra Matušková překrásný dort. Hudební skupina hrála nejen 
country muziku a bavila účastníky až do pozdních večerních hodin. 
Foto: B. Kudera, J. Kavan, T. Drdácký, r. Zajícová                         

ing. otakara stavovčíková, předsedkyně Kulturní a sociální komise

Určitě mnozí uvítají zveřejnění vítězných receptů. Se soutěžícími je 
ale potíž, drtivá většina je nedodala. Redakce má jejich příslib k ná-
pravě, takže je budeme zveřejňovat postupně.

Cena za umělecký dojem připutovala Pavle Šeborové
za nápaditý piškotový dort „trojská zoo“  
Piškot: 500 g hl. mouky, 480 cukru moučka (2x240), 8 vajec,  
300 ml oleje, 200 ml vroucí vody, 1,5 prášku do pečiva, kakao
Postup: ušleháme bílky, přidáme polovinu cukru (240 g). v dru-
hé míse šleháme žloutky s dalšími 240 g cukru, můžeme přidat 
vanilkový cukr. Postupně přiléváme olej, vodu a mouku zamí-
chanou s práškem do pečiva. nakonec vmícháme sníh. třetinu 
těsta dáme zpátky do nádoby, kde jsme šlehali bílky a obarví-
me ji kakaem. do vymazané a vysypané formy střídavě klade-
me těsto po lžících. dáme na střed formy jednu lžíci tmavou a 
na to dvě lžíce světlého těsta. takto to stále opakujeme, až do 
spotřebování těsta. nemícháme! tento postup způsobí to, že 
se těsto pomalu rovnoměrně rozlévá a vytvoří po rozkrojení 
jakési vrstvy či proužky. Pečeme ve vyhřáté troubě (150 °C) asi 
jednu hodinu. rozpis je na hluboký plech. 
náplň: 200 ml mléka, 2 vrchovaté lžíce polohr. mouky, příp.  
1 lžíci kakaa, 50 g 100% tuku (ztuženého, na smažení), 200 g 
čokolády na vaření, 250 až 50 g másla nebo hery nebo kombi-
nace obou tuků, cca 100 g moučkového cukru. nejprve si uvaří-
me hustou kaši z mléka a z mouky. Pokud budeme dávat másla 
více než jednu kostku (na větší dort), přidáme do mléka ještě 
i tmavé kakao. uvaříme hustou kaši, do které hned po stažení 
z plotny vmícháme 100% tuk a na kousky nalámanou čoko-
ládu. mícháme do úplného rozpuštění a necháme kaši zcela 
vychladnout. máslo a heru necháme změknout při pokojové 
teplotě a s cukrem vyšleháme do světlého krému. Pomalu za-
šleháváme po částech i čokoládovou kaši.
obměny: místo čokolády na vaření můžeme použít i jiné dru-
hy – hořkou, mléčnou, oříškovou nebo mandlovou, ledové 
kaštany, milenu, kofilu. Piškot je potažený hmotou White 
icing, figurky jsou vyrobeny také z této hmoty.

POŘADÍ
Kategorie sladké pečené
1. Veronika Dvořáková
2. Helena Luttererová
3. Veronika Šiklová
4. Pavla Běhalová
5. Jitka Drdácká

Kategorie slané:
1. Helena Klíčová
2. Jan Kavan

128 čerVeN 2010
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život v troji

V sobotu 15. 5. proběhl jar-
ní festival pod širým nebem 
free fest troja. Vedle hlavní 
hvězdy v podobě funk-soulo-
vé kapely Navigators, která 
přilákala nejvíce návštěvní-
ků, měli úspěch United Heads 
s třemi vokalistkami a zpívají-
cím basistou, nebo třeba cha-
rismatický beat-boxer en.dru. 
Hřejivou atmosféru do chlad-
ného počasí přineslo veselé 
trio Segundo svými rychlými 
rytmy a bohatým aranžmá 
skladeb. Festival zakončil 
jam session elektronického 
tria Coex, s nímž se skvěle 
představil citlivě improvizu-
jící kytarista Jiří Šimek. Jaz-
zový saxofonista Petr Kalfus 
s trombonisty Janem Jiru-
chou a Štěpánem Janouškem 
zde ukázali pozoruhodnou 
souhru. 

Ačkoliv se na návštěvnosti 
festivalu podepsalo nepříz-
nivé počasí, free fest troja 
2010 může hovořit o úspě-
chu, protože na mokrém 
festivalovém trávníku se na-
konec sešlo nečekaně velké 
množství lidí.                      

je v současnosti známá svým 
angažmá v kapele Toxique 
nebo jako moderátorka hu-
debního pořadu české televi-
ze Medůza. rytmus a hudební 
tvar tohoto pozoruhodného 
elektro-akustického hudební-

ho projektu na pomezí stylů 
udává bubeník a skladatel 
Tomáš Herian. Nenechte si ujít 
další porci toho nejlepšího ze 
současné české hudby v Praze-
Troji na pravém břehu řeky Vl-
tavy.                         václav vraný

Hudební produkce festivalu 
Free Fest Troja v červnu (17. 6.) 
pokračuje dalším koncertem 
tentokrát v Galerii Pod Troj-
ským koněm koncertem dua 
Montage. Zde působí zpě-
vačka Klára Vytisková, která 

KAPELA MONTAgE POD TROJSKÝM KONěM

trojskÝ kaLendář17
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život v troji

Poslední dubnový týden je pro většinu žáků 5. ročníku naší 
školy vyvrcholením jejich pětileté docházky na naši školu. Tak 
jako každý rok se snaží uspět na některém z osmiletých gym-
názií. V tomto školním roce má pátá třída 17 dětí a 11 z nich 
si podalo přihlášky ke studiu. 6 žáků  na státní školy, zbývají-
cí na soukromé. Všichni uspěli, někteří byli úspěšní i na více 
školách. Od loňského roku si žáci mohou podávat přihlášky 
na tři školy a většina z nich tuto možnost využila. 
Tato novela zákona dává na jedné straně možnost 
napravit případný neúspěch na škole první, na 
druhé straně ale výrazně zvyšuje počet uchazečů 
na jednotlivých školách. Průměrný počet zájemců o 
studium se na státních gymnáziích blíží číslu 300 na  
60 přijatých. O to víc vyniká úspěch našich žáků, 
který ještě zvyšuje skutečnost, že většina z nich byla 
v první polovině mezi přijatými. U soukromých škol je trend 
spíše opačný a některé již přijímají žáky jen na základě je-
jich prospěchu na základní škole. Úspěšnost našich žáků při 
přijímacích zkouškách se dlouhodobě pohybuje v pásmu 
více než 80% přijatých. Tento stav svědčí o velmi dobré práci 
všech pedagogických pracovníků, kterým bych rád veřejně 
za jejich práci poděkoval.                                               

ve čtvrtek 13. května se 
v ranních hodinách na hřiš-
ti školy sv. čecha objevily 
sanitky záchranné služby 
Praha. nešlo však o žádnou 
záchrannou akci. jednalo se 
o iniciativu naší ods troja. 
zařídila pro žáky i studenty 
obou trojských škol názor-
nou ukázku toho, co je třeba 
udělat při záchraně lidských 
životů. žáci i studenti si moh-
li ve skupinkách vyzkoušet 
na figurinách umělé dýchání, 
masáž srdce i další techniky 
potřebné v situacích, kdy je 
lidský život ohrožen. děti 

byly velmi aktivní a měly na 
přítomné záchranáře spoustu 
dotazů. akce, které byl příto-
men i poslanec Parlamentu 
čr tomáš dub a senátor zde-
něk Švarc se vydařila. 

text a foto bok

SANITKA V TROJSKÉ ŠKOLE

Ve středu 5. května odpoledne náhodní či pravidelní návštěvnici lesního areálu 
nad Trojou zaznamenali nebývalý ruch. V lese pobíhali děti i dospělí s mapou 
a někteří i s buzolou v ruce a cosi hledali. V lese probíhal orientační závod, a pro 
nezúčastněné – zdánlivě chaotické pobíhaní, mělo svůj řád. Pravda, zkušenější 
běželi s jistotou, méně zkušení váhali. n Závodu se startem a cílem Pod Havránkou 
se zúčastnilo 273  účastníků – číslo které dosvědčuje, že příznivci a zájemci o tento 
sport do Troje chodí rádi. Orientační běh umožňuje aktivní soutěživou účast ve 
všech věkových kategoriích a tak každý najde tu svou trasu, která odpovídá věku 
i kondici. Pořadatel připravil celkem 8 tratí pro 11 věk. kategorii. n Potěšila účast 
dětí a mladých sportovců, pro nejmenší byla připravena trasa vyznačená fáborky, 
na kterou se mohli vydat s dětmi i rodiče. n Tuto pěknou sportovní akci připravili 
členové oddílu orientačního běhu Sokola. Pořadatele by chtěli poděkovat 
Botanické zahradě za vstřícnost a pochopení a Mč Troja za spolupořadatelství 
a podporu.                                                                                                           tahotný

mgr. alois Pacík, řed. školy

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
ZPRÁVY Z TJ SOKOL TROJA 

Měsíc květen byl naplněn zajímavými akcemi sokolské vše-
strannosti. 

8. května se pořádal Májový výlet na Petřín spojený s jíz-
dou historickou tramvají č. 91, návštěvou Muzea historických 
tramvají a procházkou krásným jádrem Prahy. Byl krásný slun-
ný den, ale účast byla pouze 16 osob včetně dětí. Skupina od-
jela ze stanice „Výstaviště“, ale pak se rozdělila podle zájmů 
účastníků. Májový výlet se vydařil a vřele doporučujeme všem 
si tento výlet někdy projít, Prahu máte před sebou jako na 

dlani již pohledem ze Strahovské zahrady.
Další sobotu 15. 5. se uskutečnil zájezd do Koněprus 

s návštěvou jeskyně a procházkou okolím 
s nádherným výhledem na krajinu a lom. Do 
Dobříše jsme nejeli, protože řidič odmítl jet 
autobusem  kopcovitou krajinou přes Brdy, 
takže jsme jeli i na oběd do Mníšku pod Brdy, 
kde probíhala oslava „Staročeské máje“. 
Před prohlídkou zámku jsme shlédli na ná-

dvoří zámku taneční skupiny v krojích s doprovodem 
hudebních souborů. Na náměstí byly stánky, jako o posvícení. 
Před odjezdem jsme se zastavili pod zámkem ve vyhlášené pe-
kárně s cukrárnou, každý si vybral nějaké dobroty a nápoje 
a jako návštěvníci zámku jsme dostali slevu. V Mníšku pod 
Brdy mají velmi často různé slavnosti a programy. Počasí nám 
přálo, nepršelo a zima byla skoro menší než v Praze, dokonce 
se chvílemi objevilo mezi mraky sluníčko.

Na víkend 28.–30. 5. pojede parta známých cyklistů pod ve-
dením Jardy Fliegla do chaty v Orlických horách, zájezd je již 
obsazen.
n V neděli 30. 5. pořádáme tradiční cyklistický výlet, pod 
vedením Jany Krejčové, na hrad Okoř, v délce cca 56 km. 
Sraz v 9.30 hod. u lávky. Za deště se výlet nekoná, náhradní 
termín bude upřesněn.
n Ve čtvrtek 3. 6. od 16.00 hodin dětské sportovní odpoledne 
v areálu Camp Sokol Troja – na hřišti u Sokolovny s klasickými 
soutěžemi pro děti.
n Na Trojském dnu v sobotu 12. června se budeme podílet na 
programu sportovními i zábavnými soutěžemi.

Blíží se již konec školního roku a tak končí i cvičení v tě-
locvičnách, pouze některé míčové hry budou využívat školní 
hřiště. V září se opět bude pravidelně cvičit v tělocvičnách. 
rozvrhy cvičebních hodin budou včas vyvěšeny.

Těšíme se na setkání se všemi opět v tělocvičně a přejeme 
všem pěkné prožití prázdnin a dovolených.                                                                     

Za TJ  filipová alžběta
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VITANOVSKÝ U LÁVKY
V netradiční den v úterý 4. května o tra-
dičním čase v 17 hod. se konala vernisáž 
z díla významného českého výtvarníka 
Michala Vitanovského. Že se z trojské 
Galerii u lávky již stala prestižní praž-
ská galerie, zmínil ve své úvodní řeči 
na vernisáži Jan Kavan. O Michalu Vita-
novském hovořila Stanislava Kavanová. 
Michal Vitanovský se po skončení studií 

věnoval převážně volné medailérské 
a sochařské tvorbě. Vytvořil několik de-
sítek plaket a medailí zpodobujících his-
torické události a jejich aktéry, přede-
vším z období středověku. V 80. letech 
se vedle volných litých medailí uplatňují 
ve Vitanovského tvorbě ražené medaile. 
Doposud jich realizoval přes dvě stovky, 
což v součtu s více než sedmi sty litými 
pracemi představuje rozsáhlé medailér-
ské dílo. Zabývá se i mincovnÍ tvorbou. 
Účastní se veřejných soutěží na návrhy 
pamětních mincí už tradičně vyhlašova-
ných českou národní bankou. Šest jeho 
návrhů postupně v soutěžích uspělo 
a byly realizovány ve stříbře nebo zlatě. 
V 90. letech mu přibyl další obor – in-
signie. Je autorem primátorských řetězů 
a městských klíčů tří měst, autorem rek-
torských či děkanských řetězů a žezel 
pěti univerzit. V roce 1990 získal první 
cenu v soutěži na československý Řád 
T. G. Masaryka a v roce 1994 na český 

Doprava do Blatin na českomoravské vyso-
čině proběhla sjednaným autobusem za slu-
nečného počasí  krásnou českou krajinou. 
Do penzionu Solitary jsme dorazili před po-
lednem a obsadili nepříliš teplé pokojíky. 
Po lehkém obědě jsme absolvovali vstupní 
pohovory, oblíbené vážení a rozdělení do  
skupin.

Další program pro 39 účastníků 
(z toho bylo 7 Trojáků) probíhal každý 
další den dle osvědčeného schématu. ran-
ní rozcvičky na slunci na asfaltovém hřišti 
a v případě přeháněk v přilehlém „taneč-
ním pavilonu“. Po snídani, při které jsme 
si všichni pochutnávali na místním výbor-
ném chlebu, jsme vyráželi podle skupin na 
vycházky do okolí. Postupně jsme se se-
znamovali s krásnou krajinou, s místními 
zajímavostmi a kulinářskými specialitami. 
Hluboké vzpomínky v nás zanechalo od-
poledne v blízkém Jezdeckém klubu, kde 
dvaadvacet statečných bojovalo s jedenác-
ti pečenými koleny vydatně zalévanými 
různými druhy piva z pivovaru Bernard. 

Po obědě a poledním odpočinku jsme 
mohli naše porouchaná těla až do neděle 
vystavovat slunečním paprskům před pen-
zionem. V podvečer jsme se scházeli pod-
le skupin na cvičení. část účastníků cviči-
la jógu v tanečním pavilonu, další skupina 
cvičila v lese s pružinou u stromů. Skupina 
hůře chodících účastníků cvičila dle počasí 
na židlích venku nebo uvnitř ubytovny. 

Z hlediska hodnocení rekondičního 
pobytu nelze vůbec nic vytknout zdej-
ší krajině. Navždy nám zůstane v paměti 
pohled na chalupy v Blatinách nebo osada 
Samotín se svými ručně kosenými louka-
mi. Procházky hlubokými lesy kolem krás-

oBčanská sdružení
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Řád Bílého lva, kte-
ré byly realizovány. 
Do této oblasti patří 
i čtyři rezortní vyzna-
menání Ministerstva obrany čr a kolek-
ce skautských dekorací. Sochařskou tvor-
bu M. Vitanovského reprezentují kromě 
volných plastik, také realizace sousoší 
Selská vzpoura 1775 v nadživotním mě-
řítku v Konopišti, plastika Sv. Vojtěcha 
v Libici nad Cidlinou, portrétní busta 
Václava II. v Kutné Hoře a další. Výstava 
je přístupná v obvyklých časech v pátek, 
sobotu a neděli až do 27. 6. 2010 a urči-
tě stojí za návštěvu.              Text a foto bok

KLUB V ČERVNU
Prudký déšť byl příčinou toho, že se 
trojských historiků nesešlo ve čtvrtek  
6. května tolik jako obvykle. Přesto se 
přítomní s chutí věnovali květnovému 
tématu – rybářské osadě v Troji. Pro-
běhla jakási „pasportizace“ této oblasti 
v Troji (kde a kdy která rodina bydlela), 
objevilo se i pár vzácných historických 
fotografií. Další setkání klubu se usku-
teční ve čtvrtek 3. června v kavárně  
u lávky od 17 hodin. Jsou srdečně zváni 
všichni, které trojská historie zajímá. 

Text a foto bok

V červnu se v trojské soukromé školičce 
Maata uskuteční několik akcí pro děti a 
jejich rodiče. n Ve čtvrtek 10. 6. od 16:30 
hodin proběhne přednáška MUDr. Kamily 
DIMOVé na téma „Očkování proti klíšťové 
encefalitidě a meningokovým nákazám“. 
Přednáška s následnou diskuzí je organizo-
vána za podpory Městské části Praha Troja 
a ve spolupráci s MŠ Nad Kazankou. Pro děti 
je připraven doprovodný program. n V pá-
tek 18. 6. od 16 hodin jsou pak děti se svý-
mi rodiči srdečně zváni na LOUTKOVé PŘeD-
STAVeNÍ „O nepořádném křečkovi“ Diva-

SOUKROMÁ ŠKOLIČKA

dla jednoho edy. Během obou akcí je možné 
prohlédnout si prostory školičky a pohrát si 
s dětmi v herně či na zahradě. Více informací 
o programu školičky na www.maata.cz či 
na telefonním čísle: +420 739 415 070.

OZDRAVNÝ POBYT SPCCH 25. 4. – 6. 5. 2010
ných rybníků a rozmanitých skalních útva-
rů a se nám vryly do paměti.

Počasí nám opravdu přálo do nedě-
le. Po zbytek pobytu se slunce schovalo za 
mraky, z kterých občas padal déšť různé 
intenzity, ale i tak se nám dařilo každý den 
jít na procházku.

Ubytování a stravování nebylo bez 
chyby. Občas netekla teplá voda a v prv-
ních dnech jsme si zvykali na způsob vy-
tápění objektu. Na jídle jsme si většinou 
pochutnali, ale někdy se kuchařkám ne-
povedl moučník. K pití byla nejlepší čistá 
voda z kohoutku a Starobrno z pípy. Ne-
dostatky ale nahrazovala vlídná obsluha 
a přítomnost malé elišky.

Závěrem chceme poděkovat perfekt-
nímu a vlídnému vedení tohoto kurzu. 
rovněž děkujeme všem účastníkům, kteří 
nás mile přijali mezi sebe.

Blatiny 5. 5. 2010 
hana racková a alena hulešová, účastnice pobytu
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BZ PRO VÁS PŘIPRAVILA

 5.– 30. 6.  motýli české republiky Areál SeVer – stan, informační panely,  
 naučná stezka

 5.– 6. 6.   dětské dny 10 – 17 h Areál JIH a stráň nad zahradou.

10. –11. 6.  dny pravěkých technologií 9–16 h, archeologická lokalita   
 Na Farkách

11. –13. 6.  trvalkové dny
19. –20. 6.  zahrada patří ženám Víkend kosmetiky, léčivých bylinek, 
   krásných šatů a rostlin...po oba dny ve 14:00 h módní 
   přehlídka „Krása v každém věku“
   Pastva v chráněných územích
   10. 6 –20. 6. Pustá vinice, 20. 6. – 3. 7. Salabka, 3. 7. – 14. 7.  

 Poodhoří
   www.botanicka.cz

v červnu otevřeno denně 9–19 hodin
skleník fata morgana od úterý do neděle

ZOO PRO VÁS PŘIPRAVILA
otevřeno denně v červnu od 9.00 do 18.00 hodin

ČERVEN – Měsíc MláďaT

 1. 6.  den dětí – vyhlášení výsledků May Day a vernisáž 
soutěžních obrázků ke kampani „Nechme šelmy a 
dravce žít“. Finále dětské konference ke kampani 
„Nechme šelmy a dravce žít“.

 25. 6. večerní procházka za vlky – Vydejte se za úplňku za 
naší vlčí smečkou! Je nutné se předem objednat na 
tel. čísle 296 112 230 nebo na pr@zoopraha.cz.

 26. 6.  den mláďat – zoologická zahrada je plná mláďat, přijď-
te si vyzkoušet, co všechno musí zvířecí mláďata umět!

7.–10. 7. 2010 softballový a baseballový areál saBat
Troja bude hostit vůbec první mezinárodní turnaj ve slowpitchi 
v čr za účasti 7 evropských týmů. 

Slowpitch je odnož softballu, kdy jsou pravidla upravena tak, 
aby byla hra divácky atraktivnější a herně zajímavější. Diváci se 
mohou těšit na dlouhé odpaly a kombinační zákroky v poli.  
Turnaj bude probíhat na dvou hřištích paralelně po celé dny 
od 8. do 10. července, kdy vyvrcholí odpoledním finále. české 
družstvo vstupuje do turnaje s medailovými ambicemi. 
n Zápasy po celé dny n Každý večer BBQ party s hudbou n 
Občerstvení v příjemném clubhousu s výhledem na hřiště z vy-
suté terasy n Dětský koutek

Mistrovství evropy ve slowpitchi 2010 je pořádáno klubem SABAT Praha pod 
laskavou záštitou Hlavního města Prahy a za podpory Městské části Praha 7.

MISTROVSTVÍ EVROPY VE SLOWPITCHI

26. 6.

Milí čtenáři a turisté, méně 
známé Národopisné muzeum 
v Třebízi bylo veřejnosti zpří-
stupněno v roce 1975. Upro-
střed návsi se zachoval rybní-
ček s brodištěm a v jeho sou-
sedství stojí jednoduchá barok-
ní stavba kostelíka sv. Martina 
z roku 1754 s pozdně barokním 
oltářem s obrazem Nanebevze-
tí sv. Martina. Poblíž kostela je 
v rozsoše malá zvonička. Na-
jdeme tam také výklenkovou 
barokní kapličku Nejsvětější 
Trojice z 18. století s kašnou,  
do níž přitéká voda z „třebíz-
ské studánky“, známé z pověs-
ti Královka, jak ji ve svém díle 
zaznamenal rodák Václav Be-
neš Třebízský, vlastenecký spi-
sovatel a kněz  (1849–1884), 
který si podle svého rodiště vy-
bral literární přívlastek.

Cífkův statek č.p. 1 má pro-
storný dvůr, zaujme i uspo-
řádáním obytných a skladišt-
ních prostor se zachovanými 
pavláčkami. Jádro pochází 
z konce 16. století a jsou zde 
zachovány pozdně gotické 
portály a kamenné ostění 
okénka na špýchaře. Docho-
vala se i černá kuchyně. Statek 
sloužil jako „formanský mo-
torest“. Pro tělesnou potře-
bu byla určena stavba, co na 
tomto snímku poněkud při-
pomíná transformátor. 

Je to ale kombinace kadibud-
ky a holubníku. 

Selská usedlost č. p. 4  je ve 
stylu vesnického krámku se 
vším, co se v krámku prodáva-
lo (nádobí, nitě, knoflíky, cy-
lindry, košťata, školní potřeby, 
petrolej atd.). Ševcovna patří 
ke statku č. p. 10. V těsném 
sousedství je výměnkářská 
chalupa č. p. 63 pocházející 
z první poloviny 19. století. 

rodný dům V. B. Třebízské-
ho č. p. 19  je  jedním ze tří 
řemeslnických domků zacho-
vaných v původní zástavbě 
návsi. V patře, přístupném 
ze dvora po dřevěných scho-
dech s pavláčkou, jsou vysta-
veny památky na spisovatele 
včetně jeho díla. 

Otevřeno květen–říjen: út – 
ne 9–16 hod., vstup 35 Kč, se-
nioři 20,– Kč. Spojení busem 
so, ne: z Florence nástupiště 
č. 25 v 9.10 hod., z Dejvické 
nást. č. 3 – v 9.28 hod., zpět 
15.35 a 16.46 hod.

Kousek od návsi směrem 
k hlavní silnici se nachází 
okrasná zahrada a zahradnic-
tví Bambus centrum Kastner, 
otevřeno mají od 9–18 hod. 
denně. Běžte se pokochat 
okrasnými rostlinami a bon-
sajemi dováženými přímo 
z Japonska a i když si zrovna 
nic nekoupíte, určitě  je na co 
se dívat! (info na www.bam-
buscentrum.cz). 

připravila r. zajícová

TRANSFORMÁTOR,
KADIBUDKA ANEBO HOLUBNÍK?

Přijďte fandit českému týmu! Přijďte příjemně strávit 
začátek prázdnin v novém areálu saBaT u Vltavy!


