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Palmové léto
Mezinárodní výstava cykasů

a palem pod záštitou

velvyslance Mexika pana

José Luise Bernala Rodrígueze

Botanická zahrada hl. m. Prahy

skleník Fata Morgana út–ne 9–19 h

Areál JIH denně 9–19 h

V úterý 20. 7. 2010 vysílala čt 24 zajímavou zprávu z trojské PBZ

Juknout se na Juku v květu
Je možné v pražské troJi

Pražská botanická zahrada v Troji se chlubí českým uniká-
tem. V expozici Mexiko tam rozkvetly dvě vzácné stro-
mové juky, jejichž přirozeným domovem je vyprahlá 

mexická prérie. K tomu, aby po mnoha letech opět 
kvetly, je podle botaniků zřejmě vybudilo dlou-

hotrvající horko. To, že jsou rostliny v plném 
květu, je skutečně velkou událostí. Juky totiž, 

než poprvé rozkvetou, sbírají sílu někdy dlou-
hou dobu. V lidovém léčitelství je juka ceně-

na pro čistící účinek, podporuje látkovou 
výměnu a usnadňuje odstranění jedo-

vatých látek z těla. Příz-
nivě působí při kožních 

problémech, při hojení 

ran, snižuje bolest kloubů. Udržuje správnou 
hladinu cholesterolu v krvi a může snižovat 
riziko výskytu nádorových onemocnění.

Na severním svahu botanické zahrady 
v Troji rozkvetly vzácné mýdlové stromy. Řeč 
je o jukách, jimž se díky obsahu látek s čis-
tícím účinkem právě takto říká. Pocházejí 
z Mexika a Texasu a mnohé druhy zdomác-
něly i v Česku. Ne však všechny, některé juky 
totiž nemají rády vlhko. „Raritou je Yucca 
thompsoniana a Yucca elata, které kvetou 
letos poprvé a přečkaly i tu ošklivou zimu,“ 
uvedla vedoucí skleníku Fata Morgana Bo-
tanické zahrady hl. m. Prahy Eva Smržová. 
K tomu, aby stromové juky vykvetly, sbíraly 
sílu desítky let. Elata rozkvetla po patnácti, 
thompsoniana dokonce až po pětadvace-
ti letech. „Vyskytují se málokdy, je to dané 
podmínkami, které tady v Troji panují. Pod-
loží je zde velmi propustné a je tu v zásadě 
tepleji než jinde v Čechách,“ dodala Eva 
Smržová.

Jde především o třicetiarový poze-
mek, na němž botanici vytvořili malou 

mexickou prérii. „Vedle někdy kvetou-
cích opuncií jsou tady juky a další suchomilné 
a přitom mrazuvzdorné rostliny,“ vysvětlila 
mluvčí botanické zahrady Marcela Uhlíková. 
Rostliny v expozici doplňují další artefakty 
prérie, jako je například kostra uhynulého 

zvířete, zkamenělé dřevo nebo erozí vyhlo-
daná torza kaktusů.

 Expozice mexico v trojské bo-
tanické zahradě se stále buduje 

a pro veřejnost je zatím otevře-
na pouze o víkendech.                                                          

ČT 24, reportáž Luďka jíry
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Co PoVažuji Za DůLEžité

Bod č. 2 – Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha-
Troja pro volební období 2010-2014
Pan starosta předkládá zastupitelům návrh na počet 9 zastupitelů, důvo-
dovou zprávu rozšiřuje o seznam všech komisí a výborů. Zastupitelstvo MČ 
Praha-Troja po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu ke stanovení 
počtu členů zastupitelstva městské části pro volební období 2010 – 2014. ZMČ 
stanoví podle ustanovení § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva měst-
ské části Praha-Troja na volební období 2010 – 2014 na 9 členů.

usnesení  č. 160 schváleno 5 hlasy (jeden se zdržel hlasování)

Bod č. 3 – Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 7
ZMČ volí JUDr. Danielu Sezemskou, Ing. Martina Šíra a Mgr. Pavlínu Běhalo-
vou přísedící Obvodního soudu pro Prahu 7.

usnesení č. 161 schváleno jednohlasně

Bod č. 4 – Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1660/19 
k. ú. Troja z vlastnictví paní Slavomíry Mesdomové, Petrovice u Suši-
ce 5 do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha-Troja
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu a schvaluje 
úplatné nabytí pozemku parc. č. 1660/19 o výměře 137 m2 v k. ú. Troja za 
kupní cenu 137 000,– Kč, tj. 1000,– Kč/m2

usnesení č. 162 schváleno jednohlasně
Bod č. 5 – Informace starosty
n Krajinářská studie Praha-Troja – tudie by měla být hrazena z dotace z roz-
počtu hl. m. Prahy. Zadání je připraveno tak, aby v průběhu prací bylo možné 
práci korigovat. Jedním z obsažených pozemků je pozemek parc. č. 60. Další 
téma navazuje na výzkumný projekt ČZÚ, který prověří vytvoření velkého 
parku mimo Botanickou zahradu, třetí konkrétním záměrem je vyhlídková 
cesta mezi ulicí Pod Havránkou a Lisem. n Panu Bejčkovi se nelíbí průjezd 
cyklistů po silnici vedoucí do Bohnic, je pro cyklisty velmi nebezpečné. Problé-
mem se zabývala také cyklokomise Rady hl. m. Prahy. Arch. Valtr se domnívá, 
že by se cyklistům měla udělat cyklostezka mimo silnici, nejlépe okolo Haltý-
ře. Pan starosta navrhuje volit trasu mimo přírodní památku Havránka-cestou 
kolem Hamplů a přes Libuli k ulici K Pazderkám. n Pan Bejček informuje o 
místním šetření Pod Havránkou za účasti paní Vitáskové z ÚMČ P7, zástupce 
MČ Praha 8 a pracovníka MHMP k příjezdu ze strany Prahy 8.  Oprava silnice 
měla začít 1. července. n Pronájem části pozemku parc.č. 1624 k. ú. Troja – žá-
dost o pronájem podána za účelem vytvoření relaxační zóny na břehu Vltavy. 
Nikdo ze zastupitelů v zásadě není proti. n Žádost pana Zápotockého o sou-
hlas s některými úpravami na pronajatém pozemku parc. č. 1449/3 n Zahrada 
úřadu a MŠ – řešení zahradního WC pro MŠ, grant od Nadace Proměny na 
obnovu zahrady, je nutné připravit pořadí v jakém se budou práce provádět.
n Úpravy areálu školy Trojská – arch. Hocke vypracoval dokumentaci k vytvoře-

ní pracoviště speciálního pedagoga a kabinetu. Šatnové skříňky budou přemís-
těny na chodbu k novému vstupu do školy. Přestavbu bude financovat MČ.
n Stavby v Troji
– 20. 7. 2010 proběhlo místní šetření Na Pazderkách ke stavebnímu povole-

ní kanalizace. 
– Kolaudace chodníku v ul. Trojská je 22. 7. 2010.
– Prostor výjezdu z městského okruhu – varianta souběžné zastávky auto-

busu a tramvaje na Trojské, součástí je také doplnění parkování na po-
zemku DiS a možnost odbočení z křižovatky vlevo do Kobylis. Nejprve je 
nutné vyřešit majetkové věci. Pan starosta seznamuje s dopisem z OSM 
MHMP ohledně naší žádosti o výkup pozemku se stávajícím chodníkem 
v Trojské ulici.

– Rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Trojská proběhne v několika eta-
pách, aby nebyl rušen provoz.

– Bylo vydáno územní rozhodnutí na bytový dům Pod Salabkou.
– V ulici Nad Kazankou probíhají dvě nové stavby, v okolí jedné z nich se 

velmi práší, což řeší jak pan Novotný, tak stavební úřad.
– Minulý týden se konalo místní šetření ke změně projektu Panský statek – 

parkování pod zemí.
– Budova zdravotnické záchranné služby HMP v Troji – pan starosta sezna-

muje zastupitele s projektem atelieru Bomart s. r. o., který mu byl před-
staven minulý týden a o kterém se bude jednat dne 21. 7. 2010 na Odboru 
územního plánu MHMP. Pan starosta a arch. Valtr budou celkový záměr 
připomínkovat. 

– Chodník do Podhoří – vypracování dokumentace zadáno arch. Dandovi. 
Pan starosta seznamuje zastupitele s variantami řešení. 

– Ing. Kořenský informuje o požadavku nového majitele pozemku parc. č. 
1482 projednat přístup k jeho pozemku

n Studentské projekty ČZU Praha, FAU TU Liberec pro 3 lokality. Projekty jsou 
k dispozici na ÚMČ n Botanická zahrada požádala o spolupráci při organizaci 
Trojského dne dne 18. 9. v zahradě zámku. n 15. srpna posvícení v BZ, v rámci 
kterého proběhne křest publikace o historii Sokola.

Bod č. 6 – Závěr, diskuze
Arch. Valtr navrhuje urgovat u Metrostavu opravu Povltavské ulice. Pan sta-
rosta informuje, že byl stanoven termín na opravy do konce srpna. Znovu 
projedná s paní Vitáskovou. Pan Bejček se dotazuje na betonové bloky na 
křižovatce Trojská x Pod Havránkou – dočasná úprava do doby zrekonstruo-
vání celé křižovatky. Příští jednání ZMČ začátkem září ještě před Vinobraním. 
Termín navržen na 1. 9. 2010 od 17.00 hod.

t. Drdácký, starosta

plné znění zápisu z 36. jednání ZMČ je zveřejněno na webových
stránkách MČ Praha-Troja www.mctroja.cz/usnesenizastupitelstva

Zápis Z 36. ZaseDání Zastupitelstva mč praha-troJa 
konaného DnE 20. 7. 2010 ZastuPitELstVo mč informujE 

Vážení sousedé,
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja stanovilo na příští volební období počet zastupitelů na devět. Histo-
ricky poprvé bude o důležitých věcech naší městské části rozhodovat větší skupina zvolených zástupců. Dů-
vody jsou např. lepší reprezentace občanů a obyvatel Troje; narůstající objem činností a oblastí, které trojská 
samospráva řeší. V současné době pracuje v Troji 12 výborů a komisí. Ze zákona povinně zřízené: Kontrolní 
výbor, Finanční výbor, Letopisecká komise, Povodňová komise. Další komise Rady MČ: Komise pro obnovu 
a rozvoj, Stavební a dopravy, Kulturní a sociální, Pro obecní majetek, veřejná prostranství a bezpečnost, Škol-
ská a vzdělávání, Sport a volný čas, Redakční rada a v neposlední řadě Grantová komise. Zaměstnanci našeho 
úřadu nad rámec své pracovní náplně a pracovní doby zajišťují úkoly náležející samosprávě obce např. občan-
ská setkání, výstavy, společenské a kulturní akce. Devět zastupitelů pracuje i v městských částech srovnatel-
ných s Trojou z hlediska počtu obyvatel, rozpočtu, velikosti území. Náklady na odměny za práci v komisích, 
pro dva členy zastupitelstva činí za celé čtyřleté volební období dohromady přibližně 100 tisíc Kč.

Křižovatka na Kovárně – projekt, který vznikal za účasti veřejnosti a s podporou grantu Nadace Green-
ways, se dostal do další fáze. Bylo vydáno územní rozhodnutí na projekt, který jsme přizpůsobili nárokům 
Policie ČR, Odboru dopravy P7, Dopravního podniku, organizace Ropid a dalším, a zároveň zachovali kon-
cept tak, jak byl občany pod vedením architekta zvolen a vypracován.

V tomto čísle najdete názory, články, projekty, které se věnují Podhoří, Bosně a prostoru kolem řeky.
Závěrem bych vám rád popřál klidný zbytek prázdnin a dovolených, a těším se na setkání na koncertech 
u Trojského koně nebo na vinici v neděli 15. srpna v rámci Trojského posvícení, kde ve 14 hodin slavnostně 
pokřtíme novou publikaci „Historie sokolského života v Praze Troji 1895–1948“!       tomáš Drdácký, starosta
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úřaD mč informujE

trojskÝ kaLEnDář – PoZVánka

Centrála ZZs
praha v troJi

V těchto týdnech byla zahájena jednání o nové budově Zdravot-
nické záchranné služby hlavního města Prahy a jejím umístění pod 
Dlážděnkou proti vilkám na rybárně poblíž elektrozkušebního 
ústavu. již dříve probleskovaly zprávy, že je něco takového při-
pravováno, ale teprve nyní projektanti z fy Bomart s.r.o. navštívili 
se studií starostu mč troja a následně se o záměru uskutečnilo 
jednání na odboru územního plánu mhmP.
Předložený návrh zahrnuje rozměrnou sedmipodlažní budovu  
o délce 120 m, vysokou 26,5 m, situovanou na jižní straně Povltav-
ské ulice hned vedle nové betonárky. Stavební program budovy 
zahrnuje parkovací kapacitu a servisní služby pro 200 pražských 
záchranných vozů, garáž pro obří záchranný kamion Golem a vý-
jezdové stanoviště pro dva záchranné vozy. Dále dům obsahuje 
kanceláře, parkování pro referenty, které zabírá celé 2. nadzemní 
podlaží,  ubytovací kapacitu, jídelnu, tělocvičnu a školicí a trénin-
kové centrum pro záchranáře.

Naše reakce na jednání byla zamítavá, zejména kvůli velké-
mu objemu budovy, který je pro vybraný pozemek neodpovídající. 
Ve svém dřívějším vyjádření k předpokládané zástavbě v těchto 
místech, navrhované v ÚS Pelc Tyrolka jsme připouštěli maximální 
výšku 4 nadzemní podlaží a drobnější měřítko zástavby. Jednání 
tak skončilo závěrem, že investor musí zvážit omezení programu 
a tedy i objemu budovy a nebo hledat jiné, pro tento záměr více 
odpovídající místo. O případném dalším vývoji v této věci budeme 
opět informovat. O pro všechny prospěšné činnosti ZZS Praha se 
můžete informovat na internetových stránkách www.zzshmp.cz.

Informuje ing. arch. Václav Valtr, místostarosta 

ZastuPitELstVo mč informujE 

5. troJské 
posvíCení 
v neDěli 15. 8.
13–22 hoDin

velkoobJemové konteJnery
na domovní odpad  budou přistaveny

od soboty do neděle 11.–12. 9.
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)

Kromě bohatého programu si 
můžete vyzkoušet výrobu perní-
ku ve formách, ve stánku man-
želů Ajksnerových, ochutnat 
královské pražené mandle od 
pana Šantrůčka, nakoupit voňa-
vá koření u „Báby kořenářky“. 
Nebude chybět oblíbená tom-
bola. O vaše žaludky se posta-
rají Arena a Staročeské dobroty 
pana Velicha.

Posvícení se koná v exklu-
zivním prostředí Vinice sV. Klára, 
kde nabízíme kromě jedinečné-
ho výhledu na Prahu i výborná 
vína, ať tuzemská či zahraniční. 
Nebudou chybět tradiční po-
svícenské koláče!
Celou akcí nás provede moderá-
tor Milan Schmidt.
Od 13 hodin předvede své vy-

stoupení junior dechovka. Pro-
dukce mladých hudebníků měla 
při posledním vystoupení velký 
úspěch, proto ji zařazujeme i le-
tos. Osvědčilo se i vystoupení 
skupiny historického tance am-
brosia. Předvedou nám scénky 
z venkovské krčmy. Jejich vystou-
pení začínají v 16.30 a 18.30 
hod. Na závěr je zařazeno vy-
stoupení skupiny rošáda pod 
vedením Jana Roubíčka. Jejich 
vystoupení patří již mezi tradič-
ní a nadchne hlavně milovníky 
hudby od 60. let do současnosti. 
mč Praha-troja vás srdečně zve 
na slavnostní křest nové publi-
kace „historie sokolského života  
v  Praze troji 1895–1948“, který 
proběhne ve 14 hodin.

Zahradní kancelář starosty je otevřena i v srpnu každé pondělí a 
středu od 16.00 do 19.00 hodin. Těším se i nadále na neformální se-
tkání nad vaší kritikou, připomínkami i vizemi.   tD, drdacky@mctroja.cz

Po opakovaných urgencích a na 
základě námi svolaného jednání 
v ulici Povltavská provedl správ-
ce vozovky (Technická správa ko-
munikací hlavního města Prahy) 
opravu dle našich požadavků. 
Celková rekonstrukce komuni-
kace včetně odvodnění a řešení 
veřejných prostorů v Rybářích 
bude navržena na základě spo-
lupráce s obyvateli naší památné 
osady.                                        tD

oprava
povltavské

mč Praha-troja vás zve na tradiční

v neDěli 12. 9. 2010
V arEáLu trojského Zámku

PROGRAM:
ZahájEní 10:30 hOd.

DiVaDLo Pro Děti n tanEční a šErmířská skuPina 
oBLíBEnÝ sLoVáCkÝ krúžEk a CimBáLoVka 

maLoVání Pro Děti i Vážná huDBa Pro DosPěLé
a mnoho DaLšíCh
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Ve dnech 7.-10. 7. 2010 se v areálu SaBaT  
v Troji uskutečnilo ME v CO-ED slowpitchi. 
Pro méně znalé – slowpitch je jedna z forem 
u nás více známého softballu, která se více 
přibližuje rekreační podobě této hry s tím, 
že družstva jsou smíšená, pravidelně se 
střídají muži a ženy, jak v poli tak na pálce. 
Nadhoz není tak prudký a celkové pojetí hry 
a tím i atmosféra okolo má přátelštější po-
dobu. Turnaje se nakonec zúčastnilo 8 týmů 
z různých konců Evropy. Systém zápasů kaž-
dý s každým nabízel změřit si síly se všemi 
účastníky. Největšími rivaly měla být už tra-
dičně Velká Británie a Irsko. Finálový zápas 

mistrovství evropy v troJi
nakonec spolu svedl největšího favorita Vel-
kou Británii a výběr České republiky. Favorit 
sice vyhrál, nicméně stříbrná medaile byla 
pro české hráčky a hráče velkým úspěchem.

Celá akce, doprovázená slunečným, až 
příliš horkým počasím, byla velmi dobře za-
bezpečena členy SaBaTu. Prokázalo se, že 
vedle kanoistického kanálu se Troja může 
pochlubit dalším sportovním zařízením, kte-
ré obstojí i v evropské konkurenci. (O tuto 
akci se ucházel holandský Harlem – Mekka 
evropského softballu.) Slavnostního zahá-
jení se zúčastnil i starosta Troje, který po-
zdravil všechny účastníky při slavnostním ná-
stupu, prohlédl si celý nový areál a v dalším 
průběhu shlédl probíhající zápasy. Škoda, že 
v tomto týdnu nenašlo cestu na další zápasy 
i více návštěvníků. 

Nejbližší příležitost k Vaší návštěvě bu-
dete mít již v srpnu, na zápasech úspěšných 
družstev SaBaTu, která si vybojovala právo 
postupu do play off. Ženy v naší nejvyšší 
softbalové extraligové soutěži, muži potom 
v českomoravské baseballové lize.

jan Zákora, SaBaT Praha 

V souvislosti s diskusí o obchvatu pod protipo-
vodňovou hrází je zajímavý názor dalšího vý-
znamného, na území participujícího účastníka, 
kterým je univerzita karlova, provozující lodě-
nici a slalomový vodní kanál i sportovní akce, 
na něm probíhající.. Dle následujícího textu a 
první ideové situační skicy předpokládá další 
rozvoj areálu a počítá s jeho rozšířením. Počí-
tá také s příjezdem pod hrází, aby se nábřeží 
osvobodilo od dnešní kolize poměrně hustého 
pěšího, cyklistického, a bruslařského provozu 
s automobily přijíždějícími od ulice Pod ha-
vránkou. 
V návaznosti na zpracování urbanistického ře-
šení lokality Praha-Troja za protipovodňovým 
valem navrhujeme výstavbu multifunkčního 
areálu vodních sportů a aktivního způsobu živo-
ta veřejnosti. V současném stavu je již areál sou-
částí oblasti rekreace obyvatelstva v kontextu 
s Botanickou zahradou, Zoo, Trojským zámkem, 
Stromovkou, holešovickým výstavištěm, a dosud 
vybudovanou asfaltovou stezkou pro cyklisty a 
in-line bruslení.

Celé území se nám jeví jako vhodné pro 
provozování sportovních aktivit a pro rekreaci 
veřejnosti, do čehož výstavba nové umělé slalo-
mové dráhy zapadá. V současné době je v Troji 
k dispozici areál vodního slalomu, fotbalové 
hřiště, vodácká základna, nově vybudované 
softbalové hřiště, asfaltová stezka pro cyklisti-
ku a in-line bruslení. Vzhledem k vzrůstajícímu 
zájmu o sportovní a rekreační využití této loka-
lity navrhujeme vybudování dalších objektů.
Jedná se o: n novou umělou slalomovou dráhu 

informaCe o uvažovaném roZšíření areálu voDníCh sportů 
a rekreaCe v praZe troJi

(areál) pro vodácký sport n přírodní koupaliště 
(umělé jezírko) s odpočinkovou plochou pro ve-
řejnost a s možností sportovního využití (kanoe 
polo, eskymácké obraty, atp.) napájení jezírka 
navrhujeme buď filtrovanou vodou z Vltavy 
nebo z bohatých místních podzemních zdro-
jů vody n dětské hřiště z přírodního materiálu 
sportovního zaměření (nízké překážkové dráhy, 
lanové konstrukce, umělá zařízení pro adrenali-
nové sporty) n malé kulturní atrium – aréna, let-
ní kino n otevřené hřiště pro míčové hry n vybu-

dování víceúčelové plochy pro outdoorové akti-
vity (lanové centrum, hřiště pro děti, venkovní 
posilovna, atp.) n protažení asfaltového povr-
chu od mostu Barikádníků směrem do centra 
Prahy s využitím pro in-line bruslení, cyklisty a 
zároveň lepší dostupnosti pražanů do Botanic-
ké zahrady, Zoo, Trojského zámku a Stromovky 
(v současném stavu je asfaltový povrch vybu-
dován na pravém břehu Vltavy (po proudu) od 
mostu Barikádníků až do Klecan.

Informuje ing. arch. Václav Valtr, místostarosta MČ Troja

trojské PLánY

ChoDník na kovárně
stavba severního chodníku v ulici troj-
ská byla úspěšně zkolaudována a pře-
dána k užívání. současný stav u kovár-
ny bude do doby realizace úprav křižo-
vatky. stavba by mohla být zahájena 
v příštím roce a bude časově navazovat 
na rekonstrukci kanalizace v ulici Pod 
havránkou. (tD)
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Převzato z materiálu zpracovaného pro program Světového poháru ve vodním slalomu ve dnech 18.–20. 6. 2010 
v Troji p. Jiřím Rohanem, ředitelem organizačního výboru SP 2010
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Dne 2. července proběhla v troji dvojice před-
nášek mexického krajinářského architekta a 
pedagoga Pedra Camareny Berruecos z národ-
ní mexické univerzity (unam), hosta městské 
části Praha-troja. 

První přednáška, která se uskutečnila ve 
2 hod. odpoledne v přednáškovém sále ZOO 
Praha, zaštítěná ředitelem Pražské botanické 
zahrady dr. Oldřichem Vackem, nesla název 
„sopečná krajina –  El Pedregal, ochrana pří-
rody, krajinářská architektura, urbánní ekolo-

Dvě oDborné přeDnášky meXiCkého kraJinářského 
arChitekta v troJi

ankEta oBYVatEL

bosna, poDhoří
1. Co považujete za největší problémy
bezprostředního okolí vašeho bydliště?
2. Co považujete za přednosti?
3. jaká je vaše představa o budoucí podobě vašeho bydliště?

1. Asi bruslaři s cyklisty a s chodci, kteří se k sobě chovají tak 
ohleduplně, že se bojíme vystrčit nos za vrátka, aby nás nesejmuli.
2. Příroda, klid a v našem případě samota. Nejbližší soused je gepard 
a ten si neztěžuje.
3. V podstatě jsme spokojeni tak, jak to je. Akorát to dětské hřiště 
tu není.

1. Bezohlednost lidí. Například jak si Fojtl dovolí udělat cestu 
z pěšiny, která tady nikdy nebyla.
2. Krásná příroda.
3. I když mám stálé bydliště momentálně jinde, vyrostl jsem tu a jak 
víte, žili tady generace předků – přeju si, aby se to nezhoršovalo.

1. Pozemky v Podhoří, které spravuje „Pozemkový 
fond“ v oblasti od domu Loskotů směrem k autobusu. Zahrady 
jsou neudržované, vysoká tráva, prošlapané cesty, skládky všeho 
druhu vždy s maringotkou, bez kanalizace, odpadu i elektrického 
proudu. Obyvatelé se často střídají a obývají tyto pozemky víceméně 
celoročně. Odpady se řeší tím, že se jimi plní barevné popelnice na 
tříděný odpad, nebo jednou za čas kontejner od obce. Celkový ráz 
obytné zóny je tak narušen a tato oblast připomíná spíš squatty, než 
zahrádkářskou kolonii. Chladnější dny se z komínků valí hustý dým 
z petlahví a hadrů, Poslední můj nepříjemný zážitek – volně pobíhající 
pár rotvajlerů, který se venčí na silnici, nebo poštěkává z otevřených 
vrátek. Otázka: Proč tato plocha nemůže patřit obci, kde je možné 
udělat jen louku s cestou vedoucí k řece, park s lavičkami, zkrátka 
cokoli jiného, než tuto ostudnou připomínku let minulých, kdy 
pozemky byly nuceně vykupovány a zestátněny.
2. Přednosti krajiny, kde můžete ráno u přívozu vidět ledňáčka jsou 
bohužel zastíněny výše popsanými negativními jevy. Bydlení je zde 
hezké, ale trochu svérázné. Své děti do školy raději vozím autem, 
nebo vyprovázím k autobusu. 
3. Představu o budoucí podobě mého bydliště mám zcela jasnou 
už proto, že oblast Podhoří byla vždy trochu opomíjená. Prostor 
vymezený k anketě by mně nestačil. Věřím, že přijde čas, kdy moje 
vize bude někoho zajímat.

gie“. Pojednávala o projektu záchrany a udr-
žování unikátního ekosystému lávového pole 
El Pedregal de San Angel nyní pohlcovaného 
velkoměstem. Jeho zbytky se zachovaly už jen 
v areálu Národní mexické univerzity UNAM a 
jsou chráněné jako přírodní rezervace. Prezen-
tace byla zakončena živou diskuzí.

Radka Sluníčková

Josef Loskot

helena Poněšická

Na večer na Trojské louce u Vltavy, poblíž ga-
lerie Trojský kůň, proběhla druhá přednáška 
Pedra Camareny o strategii cyklistické dopravy 
pro Mexico City. Šlo o reprízu. Premiéra, kte-
rou shlédlo mezinárodní publikum několik dní 
před tím v Kodaňi na mezinárodní konferenci 
o cyklistické dopravě VeloCity 2010, zazname-
nala velký zájem odborné veřejnosti. Prezen-
tován byl ambiciózní projekt Národní mexické 
univerzity (UNAM), která přizvala ke spolupráci 
ateliér významného dánského architekta Jana 
Gehla. Za rozhodnutím opatřit podobnou stra-
tegickou studii stálo přesvědčení, že nekontro-
lovaný rozvoj automobilové dopravy v Mexiku 
City je již nadále neúnosný a je třeba hledat 
dlouhodobě udržitelné strategie, jak řešit pro-
blematickou situaci dopravy i degradaci život-
ního prostředí města. Rozhodnutím uskutečnit 
přednášku na louce u řeky, na místě, které není 
prakticky dostupné autem, jsme chtěli přispět 
k myšlenkovému poselství tohoto inspirativní-
ho projektu. Přesto dorazili hosté z několika 
významných pražských architektonických ateli-
érů, zástupce mexické ambasády i nově založe-
né vysoké školy architektury v Praze, někdo na 
kole někdo pěšky.

Oba prezentované projekty byly ukázkou 
strategického přístupu při řešení základních 
problémů trvale udržitelného života ve vel-
koměstě. V obou případech zaujala především 
dlouhodobá vize, ale také důslednost a roz-
hodnost při prosazování prvních kroků uvádě-
jících záměry v život. Zvrásněná krajina černého 
lávového pole El Pedregal de San Angel s uni-
kátním ekosystémem, s výskytem přibližně 400 
rostlinných druhů, je již nyní chápána jako je-
den se symbolů univerzity. Devastované území, 
ale i málo využívané tradičně pojaté parkové 
plochy s vysokými nároky na údržbu i spotřebu 
vody, které se nacházejí uvnitř univerzitního 

areálu, jsou postupně revitalizovány, případně 
je na nich po obnažení skalního podloží obno-
ven přírodní biotop. Probíhají školení a jsou 
vydávány informační materiály – jak o takový 
kousek divoké přírody správně pečovat, jak ho 
chránit a nově zakládat.

Podobně je tomu při naplňování strategie 
cyklistické dopravy. To bylo zahájeno několika 
klíčovými projekty, jejichž hlavním cílem je pro-
pagace a rehabilitace bicyklu jako plnohodnot-
ného dopravního prostředku. Každý týden jsou 
v Mexiku City uzavírány 2 významné městské 
třídy a pořádány nedělní cyklojízdy, kdy jeho 
obyvatelé mohou své město zažít jinak – bez 
aut. Ve čtvrti La Condesa s velkým počtem men-
ších kanceláří a ateliérů, ne nepodobné praž-
ským Vinohradům, byl dle francouzkého vzoru 
zkušebně zaveden systém husté sítě bodů, kde 
si lze kolo zdarma na jednom místě na 20 mi-
nut zapůjčit a na jiném opět vrátit. Tím je lidem 
nabídnuta alternativa, omezována jejich závis-
lost na autě a také nutnosti hledat dlouho mís-
to na zaparkování i při krátkém přejezdu. Pře-
kvapivým zjištěním bylo, že kolo v Mexiku City 
s průměrnou rychlostí 17km/ hod je rychlejším 
dopravním prostředkem než automobil, který 
vzhledem k zácpám v dopravních špičkách do-
sahuje průměrné rychlosti 15km/hod. Tento a 
podobné závěry, např. pozitivní vliv pravidelné 
jízdy na kole na lidské zdraví, jsou součástí me-
diální kampaně. Stejně tak výzva k sociální so-
lidaritě. Město, v němž se dá jezdit na kole, je 
přátelské také vůči chudší vrstvě obyvatelstva, 
která je jinak nucena dávat za hromadnou do-
pravu nezanedbatelnou část svých příjmů. 

Pedro Camarena na závěr přítomné vy-
zval: Nenechte dojít situaci tak daleko jako my, 
mnoha dopravním problémům lze v Praze stále 
ještě úspěšně předcházet.

štěpán špoula

žiVot V troji
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navštivte
troju

výhodně
1. 4.–3. 10. 2010

žiVot V troji

žiVot V troji

biograf troJa u voDy 12. 6.–4. 7. 2010
Na zahájení provozu biografu u vody jsme uvítali 25 diváků. Celkově úspěch sklízely hlavně 
staré české filmy, nicméně zahraniční produkce přilákala vždy nové tváře z řad mladší gene-
race. Vše probíhalo bez problémů a díky Vltavě kino zůstalo kinem u vody a ne na vodě.

jan tesař, redakčně upraveno

Den s troJskou kartou 5. června 2010
V sobotu 5. června 2010 se v areálu Troj-
ského zámku uskutečnil Den s Trojskou 
kartou, jehož pořadatelem byla Galerie 
hlavního města Prahy. Den s Trojskou 
kartou byl jednou z bonusových akcí, 
které jsou určené pro držitele Trojské 
karty, ale programu se mohli zúčastnit  
i všichni ostatní návštěvníci zámku.
Po celý den byla u zámeckého schodiš-
tě rozložená výtvarná dílna, kam si ze-
jména ti nejmenší přicházeli namalovat 
obrázky, které si pak mohli na památku 
odnést. Dětem se zde věnovala výtvarná 
pedagožka Lucie Haškovcová. Další ce-
lodenní tvůrčí aktivitou byla sochařská 
dílna Dáši Chladové, kde si návštěvníci 
měli možnost vyzkoušet modelování ze 

sochařské hlíny. Příjemnou kulisou byly 
dva koncerty v zahradě zámku, od 11.00 
vystoupilo JazzKombo ZUŠ Libčice nad 
Vltavou, od 13.00 pak zahráli žáci ZUŠ 
Libčice nad Vltavou.
Zajímavým zpestřením v průběhu od-
poledne byla exhibice „freestyle foot-
bag“, která představila tento sport na 
profesionální úrovni. Každou celou ho-
dinu mohli držitelé Trojské karty navští-
vit zdarma komentovanou prohlídku 
zámku. další akce spojená s Trojskou 
kartou, tentokráte ve spolupráci se Zoo, 
MČ Praha-Troja, Botanickou zahradou 
a TJ Sokol Troja se uskuteční v sobotu 
18. září 2010.

www.trojskakarta.cz

tiP Pro Vás

WilD WonDers of europe
Open-Air Photo Exhibition

inzerce

Camp sokol troJa

stuDenty – brigáDníky

n  dopolední prodej drobného zboží ve stánku 8.00–11.00
n  odpolední úklid sociálního zařízení kempu 17.00–20.00
nástup možný ihned, dohoda o provedení práce. odměna 
80,– až 100,– kč na hodinu hrubého, so + ne přípl. 25 %. 
Brigády možno i jednotlivě do 25. 8. 2010. 
Dotazy a informace jar. fliegl (tm) 602 150 374.

hledá

Mezinárodní putovní výstava 100 fotografií ve velkém formátu (s doprovodnými texty a 
plánky lokalit výskytu), samostatná expozice NP Šumava, Alšovo nábřeží u Rudolfina, Praha 1,
do 22. 8. 2010 www.wild-wonders.com vstup zdarma

2010 Mezinárodní rok biodiverzity

Podhoří se díky posílenému přívozu (k dis-
pozici dvě lodě), přístavnímu molu parníků 
Mariny Vltava (viz časopis Troja 127), díky 
nové lince 236 a oblíbené cyklotrase lépe za-
pojuje do městské struktury a je dostupnější 
pro obyvatele i návštěvníky. Stalo se důleži-
tou vstupní branou do Trojské kotliny, a dá 
se říci celé Prahy. Nově otevřený prostor KO-
LONIÁL, s občerstvením, veřejnými toaleta-
mi, půjčovnou koloběžek a bruslí i dětským 
koutkem, odráží naší snahu umožnit místo 
setkávání obyvatel, doplnit zázemí pro spor-
tovce i návštěvníky naší městské části. V září 
projednáme s obyvateli Podhoří návrh na 
nový chodník a možné parkování u přívozu. 

tD

trojskÝ kaLEnDář

huDební večery
u troJského koně
  4. 8. michal Prokop,

Luboš andršt, jan hrubý

13. 8. Vlasta třešňák

Začátky vždy od 20:00 h.
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trojskÝ kaLEnDář

Z VašiCh DoPisů

Ještě k WC
na náDraží
holešoviCe

V minulém čísle jsme vás informovali o tom, 
že po dlouhotrvajícícm usilování našeho 
souseda pana Ťoupalíka byly opět otevřeny 
veřejné záchodky u stanice autobusu 112 
na nádraží Holešovice. Pan Ťoupalík nám 
k tomu napsal:
„Naivně jsem byl přesvědčen, že probudím 
rytíře na nádraží a po letech bude WC zpro-
vozněno. Starosta Prahy 7 na moje dopisy 
reagoval, že to není jejich věc. Napsal jsem 
tedy našemu starostovi Tomáši Drdáckému. 
Říkal jsem si ale: tomu to opravdu nenáleží, 
i když čekající na stanici jedou do zoo, do bo-
tanické zahrady a do zámku. A ejhle – trojský 
starosta zafungoval, podrbal odpovědné lidi 
za ušima a už to šlape.
Díky pane Drdácký!“

kth o práZDnináCh
Na své pravidelné schůzce se první čtvrtek 
v měsíci – 1. července – sešel Klub trojské his-
torie. Přibyly opět vzácné fotografie, tento-
krát i z prostorů i okolí podhořské octárny. 
Klub získal k reprodukci vzácný plán Prahy 
(tedy i Troje), se kterým chodili policisté 
v roce 1948. Troja se od těch dob velmi změ-
nila. Další setkání klubu bude opět první 
čtvrtek další měsíc, tedy

5. SRPNa 2010

V 17 hOdIN

V KaVáRNě u LáVKy.

Srdečně zveme všechny zájemce o trojskou 
historii bez rozdílu věku. 

Text a foto bok

trojské PLánY

vystavuJe petr melan
Pod názvem uzavřené grafické dílo byla 8. 
července zahájena posmrtná výstava grafika 
Petra Melana. Zajímavou výstavu ilustrací, 
ex-libris a volné grafiky na vernisáži otevřel 
RNDr. Karel Žilkovský.                  text a foto bok

Galerie u lávky je z technických důvodů 
uzavřena. Předpokládaný termín ote-
vření je konec prázdnin 2010.

!parníkem Do nelahoZevse!
Oddíl kopané TJ Sokol Troja pořádá společně s Botanickou zahradou
a Městskou částí Praha-Troja v SOBOTu 18. Září 2010

CeloDenní výlet motorovou loDí
Předpokládaný program: 9.00 nalodění na Trojském ostrově, nástup možný i na molu V Podhoří, 
plavba směr Mělník. 12.00 vylodění v Nelahozevsi zde možnosti: n pěší výlet 4 + 4 km do zahrady 
zámku Veltrusy n návštěva zámku Nelahozeves n návštěva muzea A. Dvořáka n hry pro děti na 
dětském hřišti n posezení v zahradní restauraci přístaviště n krátký pěší nebo cyklistický výlet 
16.00 nalodění v Nelahozevsi a vylodění v Troji cca v 19.00. Na lodi bufetové občerstvení, živá 
nebo reprodukovaná hudba, pro děti hry, malování, soutěže zručnosti. možnost jedné cesty 
s kolem za 50 % ceny.            n Cena výletu: členové TJ 160.– , důchodci, děti od 5 do 18 let 105,–, 
nečlenové TJ 230.–, důchodci, děti od 5 let do 18 let 160,–. Přihlášky, platba předem (bonus 5 %) 
a dotazy u jaroslava fliegla. Tel.: 602 150 374 nebo mail: tj-sokol-troja@volny.cz

Děkuji za pochvalu, která náleží též paní 
Ireně Markové, tajemnici našeho úřadu, 
která nám pomohla. Jsem rád, že auto-
busová nástupiště mají po letech opět  
k dispozici fungující sociální zázemí. 

t. Drdácký

ChoDník Do poDhoří
Na základě výběrového řízení byla zadána studie nového chodníku do Podhoří atelieru AND, který se 
územím již zabýval v souvislosti s projektem nového slonince Zoo, jehož součástí byla i část chodníku 
podél oplocení zoologické zahrady.
Cílem studie je získat podklad pro projekt a investiční přípravu na bezpečné pěší napojení Podhoří a 
Bosny na ostatní části Troje a zároveň zpřístupnit tyto části s přívozem pro ostatní obyvatele. Vlastní 
Podhoří by se mělo proměnit v pěší zónu, kde provoz pěších a vozidel nebude oddělen obrubníkem. 
Jiná je situace v ulici Na Hrachovce, kde je v dnešní době nebezpečně sloučen provoz automobilů, auto-
busů MHD, cyklistů a pěších. Stoupající počet obyvatel Podhoří, rozšíření MHD o další linku a stoupající 
využívání přívozu do Podbaby činí ze záměru vyřešit řádné pěší propojení důležitou prioritu Městské 
části Praha-Troja.
Rozsah zadaného řešení: Část a – je cca 342 m dlouhý úsek podél ulice Pod Hrachovkou od odbočky  
do areálu Zoo až k otočce autobusů u ulice V Podhoří. Úsek, který by měl být doplněn zastávkou auto-
busů, navazuje na vyprojektovaný chodník podél Zoo (projektová dokumentace atelier AND) na který 
bylo vydáno ÚR. Chodník, na který je potřeba navázat, je po jižní straně 6 m široké vozovky a má šířku  
2 m. Nově navržený chodník by měl dále sledovat trasu ulice Pod Hrachovkou, která má ale dnes šířku jen 
4,7 m. Situování chodníku by mělo umožňovat rozšíření vozovky také nejméně na 6 m a případně zvážit 
rozšíření profilu o cyklistický pás jako variantní řešení. Část B – je úsek ulice V Podhoří mezi otočkou 
autobusů a přívozem. Délka úseku je cca 150 m. Předmětem řešení by měl být návrh uličního profilu, 
vycházející z šířky uličního prostoru. Měl by zde být chodník, obousměrná vozovka a parkovací pás po 
jižní straně ulice. Opět by měla být zvážena možnost vložení pásu pro cyklisty a zohledněno krajinářské 
působení případné doprovodné zeleně. Prioritou řešení je chodník, který zprostředkuje spojení mezi 
přístavištěm přívozu a otočkou autobusů MHD.

Na základě tohoto zadání byl již vypracován návrh, který má MČ Praha-Troja k dispozici a který 
bude veřejně projednán s občany Troje a zejména Podhoří. Termín projednání oznámí starosta v nejbliž-
ší době. Po diskusi budou připomínky vyhodnoceny a zapracovány do výsledného řešení.                    VV

(Poté bude otevřeno v obvyklou dobu: pátek 13–17, sobota a neděle 10–18 h.)
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bZ pro vás připravila
v srpnu otevřeno denně 9–19 hodin
skleník fata morgana od úterý do neděle

Zoo PRO VÁS PŘIPRAVILA

7.–29. 8. káva. Oslava druhého nejoblíbenějšího nápoje...
 denně od 9 do 19 h výstavní sál
    15. 8. V. trojské posvícení Obnovená tradice
 od 13 do 22 hodin
    20. 8. české saxofonové kvarteto večer mezi květinami
 nad Prahou Vinice sv. Kláry 
 dospělí 100,– Kč, děti do 12 let zdarma

1.–30. 9. historické 
vinohradnické nářadí Vinařovo 
„haraburdí“ ve výstavním sále
více na www.botanicka.cz

otevřeno denně v srpnu od 9.00 do 18.00 hodin

Tváře kampaně „Seznamte se!“ se představují 
      14. 8. sobota. Den hmyzožravců Seznamte se s Kvídou!

Samice hrabáče kapského Kvída, si pochutnává na 
hmyzu. Přijďte i vy ochutnat, co potěší její mlsný ja-
zýček.  

16.–22. 8. komentované jízdy vláčkem Vydejte se vláčkem po-
zorovat naše zvířata. Tentokrát s výkladem našich 
průvodců. Komentář zdarma navíc – k ceně jízdného. 
Horní část zoologické zahrady
více na www.zoopraha.cz

www.khm2010.cz. Stačí zaslat vlastní záži-
tek z návštěvy hradu či jiných míst spojených 
s K. H. Máchou (nebo z četby jeho literárních 
děl). Formy příspěvků jsou: n záznam z návště-
vy hradu (próza) n pozdrav Máchovi (próza) 
n verše n fotografie n kresba/malba (uvede-
né dvě předchozí kategorie ve formátu jpg, 
gif, png, max. velikost souboru 5 MB). Soutěž 
probíhá do 15. září 2010 a hlavní výhrou je 
víkend pro dvě osoby v Benátkách.

Ale zpátky do Litoměřic, totiž vlastně 
do Prahy – NG se chystá ještě v tomto roce 
představit na Pražském hradě dílo barokního 
malíře Karla Škréty (1610-1674), velká plátna 
budou právě z katedrály v Litoměřicích.

A pro úplnost: k. h. mácha 2010 – výsta-
va Památníku národního písemnictví v leto-
hrádku Hvězda je otevřena do 31. 10. 2010.
www.litomerice.cz
www.vyletnivlacek.cz
www.labskaparoplavba.cz
www.zernosecke-vinarstvi.cz
www.ceskestredohori.cz
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cézní, oblastní muzeum, prohlídky podzem-
ních sklepení, plavby lodí (gastronomická 
nebo vinařská – k vinicím Dolní Žernoseky), 
několik koupališť atd. atp. – až po Máchův 
pokojík – ten lze ovšem navštívit jen skupino-
vě (5 a více osob) – podrobnosti a vstupenky 
v informačním centru na Mírovém náměstí.

Zajímavých míst je na Litoměřicku celá  
řada, nechte se jimi inspirovat – například 
k účasti v soutěži „Zemi krásnou, zemi 
milovanou“ – vyhlášené při příležitosti zmí-
něného výročí. Zapojit se můžete (a pravidla 
soutěže najdete) prostřednictvím stránek 

Do polabí 
Vážení čtenáři, v listopadu uplyne 200 let od 
narození Karla Hynka Máchy – romantické-
ho básníka 19. století, zakladatele moderní 
české poezie.
Vydejme se po jeho stopách – např. do krá-
lovského města Litoměřic, kam nás může 
zavézt i některý spoj odjíždějící z autobuso-
vého nádraží Praha-holešovice: v 8:00, 9:00, 
10:00 (pracovní dny), 9:30 (sobota + neděle), 
10:30 (neděle) a v 11:30 h (sobota do 31. X.), 
nástupiště č. 7 (jízda trvá 60 minut).

Město na labském břehu má nezamě-
nitelné kouzlo, zvýrazněné, díky dotaci EU, 
zrekonstruovaným náměstím. Ale turisticky 
atraktivních nabídek je tu víc – a to i mimo 
samotné historické centrum. Vyberte si – od 
jízdy výletním vláčkem kolem pamětihod-
ností, přes panoramatické vyhlídky do České-
ho středohoří (Dům Kalich, věž u katedrály 
sv. Štěpána), řádku galerií výtvarného umění, 
z nichž nejznámější jsou Severočeská a Die-


