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MČ Praha-Troja vyhlašuje grantové řízení

n Kvalita životního prostředí, krajina, ekologie n Život ve
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Proslov Tomáše Drdáckého po zvolení starostou
MČ Praha-Troja Trojský zámek, 11. 11. 2010
Vážení trojští zastupitelé,
děkuji vám za důvěru, kterou mi dáváte jednohlasnou volbou na post starosty Prahy-Troje. Slibuji vám i trojským občanům poctivou službu, svědomitou pozornost všem úkolům, které úřad starosty přinese. I nadále budu
věnovat úsilí všem oblastem života, o kterých jsem přesvědčen, že k práci
starosty patří. Roli starosty neodvozuji od významu MÍT STAROSTI, nýbrž
především STARAT SE, pečovat o Troju, kvalitu života obyvatel, kultivovanost vztahů ve společnosti, přívětivost veřejných prostorů, kulturní, společenskou i sportovní nabídku v obci, pečovat o kvalitu školství, bezpečnost,
zvelebovat zázemí, vybavenost a dobrou infrastrukturu v městské části,
která je blízko centra města a zároveň v jedinečném krajinném prostředí
Vážení přítomní,
dovolte mi připomenout, že Troja je již 90 let součástí Prahy, z toho posledních 18 let samostatnou městskou částí. Připomínám zároveň, že trojská samospráva nikdy nebyla, není a v našem působení nebude rebelií ani

samoúčelným vzdorem vůči vedení Hlavního města Prahy. Naši předchůdci
na sebe vzali tíhu spoluodpovědnosti za část hlavního města a my budeme
v tomto pozitivním přístupu a účasti při správě hlavního města pokračovat.
Vážení zastupitelé,
buďme dobrým pracovním týmem při správě Troje. Buďme příkladem pro
své okolí v odpovědném přístupu k trojským věcem, dobrými hospodáři se
svěřeným majetkem městské části. Každodenním působením se zasaďme
o dobrou náladu v trojské společnosti, informujme o projednávaných obecních věcech, naslouchejme potřebám občanů, věnujme pozornost i otázkám, které jsou mimo naše rodiny a bezprostřední okolí!
Šiřme dobré jméno Prahy, Troje!
Těším se na společnou práci pro naši Troju, těším se na účast našich občanů
při rozhodování o obecních věcech v městské části, přeji zdar našemu budoucímu působení a ještě jednou vám děkuji!
Tomáš Drdácký, starosta

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Praha-Troja
pro volební období 2010–2014 konaného dne 11. 11. 2010
Přítomni: Ing. arch. T. Drdácký, Ing. T. Bryknar, Ing. O. Stavovčíková, JUDr.
K. Čadská, Ing. J. Kořenský, J. Bejček, K. Foitlová, J. Kavan, M. Knittel –
přítomno 9 zastupitelů, zastupitelé jsou usnášeníschopní. Zápis: M. Umlaufová
Bod č. 1 – Zahájení
Jednání zastupitelstva zahájil a jednání předsedal dosavadní starosta
městské části pan Ing. arch. Tomáš Drdácký.
Proti výsledkům voleb v MČ Praha – Troja nebyla u krajského soudu vznesena žádná stížnost a nově zvolení členové Zastupitelstva městské části
Praha-Troja převzali osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městské
části.
Bod č. 2 – Složení slibu členů zastupitelstva MČ Praha-Troja
Slib přečetla tajemnice úřadu městské části Ing. I. Marková. Nově zvolení
zastupitelé složili slib do rukou dosavadního starosty Ing. arch. Tomáše
Drdáckého, který následně složil slib do rukou nejstaršího člena zastupitelstva pana J. Bejčka.
Bod č. 3 – Schválení programu
S navrženým programem ustavujícího zasedání ZMČ vyslovili členové zastupitelstva jednomyslný souhlas.
Bod č. 4 – Volba předsedy a členů volební komise
Předsedkyní volební komise byla zvolena paní K. Foitlová, členy paní JUDr.
K. Čadská a pan M. Knittel – schváleno 6 hlasy, 3 se zdrželi hlasování.
Bod č. 5 – Volba členů návrhové komise
Členy návrhové komise byli zvoleni pan J. Kavan a paní Ing. O. Stavovčíková – schváleno 7 hlasy, 2 se zdrželi hlasování.
Bod č. 6 – Volba ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání
Ověřovateli zápisu 1. ustavujícího zasedání byli zvoleni pan Ing. T. Bryknar
a paní JUDr. K. Čadská – schváleno 7 hlasy, 2 se zdrželi hlasování.
Bod č. 7 – Schválení volebního řádu ZMČ Praha-Troja
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání schvaluje volební řád Zastupitelstva městské části Praha-Troja, který je přílohou tohoto usnesení.
usnesení č. 1 schváleno 9 hlasy
Pro následující volbu starosty městské části a zástupců starosty nechal
předsedající hlasovat o způsobu volby. 9 hlasy byla schválena veřejná volba aklamací.
Bod č. 8 – Volba starosty městské části Praha-Troja
Jménem volební strany Trojský kůň 2010 byl na funkci starosty městské
části navržen pan Ing. arch. Tomáš Drdácký, který s kandidaturou souhlasí.
Pokud bude zvolen, je připraven dál pracovat pro MČ Praha-Troja a pro
kvalitní život v Praze-Troji. Volební komise po sečtení hlasů konstatuje, že
pan Ing. arch. Tomáš Drdácký získal 8 hlasů, 1 se zdržel hlasování. Starostou MČ Praha-Troja byl právoplatně zvolen pan Ing. arch. Tomáš Drdácký,
který dále pokračuje v řízení zasedání. Pan starosta nyní přednáší svůj slib
MČ Praha-Troja. K volbě starosty městské části přijalo ZMČ
usnesení č. 2 schváleno 9 hlasy
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Bod č. 9 – Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva městské části Praha-Troja
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání stanovuje počet dlouhodobě
uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha -Troja na 1 člen, a to
usnesení č. 3 schváleno 9 hlasy
starosta městské části.
Bod č. 10 – Volba zástupců starosty městské části Praha-Troja
Byl předložen návrh: 2 neuvolnění zástupci starosty: 9 hlasů pro. Za volební stranu Trojský kůň 2010 byl na funkci 1. zástupce starosty navržen Ing.
Tomáš Bryknar, který souhlasí s návrhem a přednesl ke kandidatuře svůj
příspěvek. Probíhá veřejná volba – 8 je pro návrh, 1 se zdržel hlasování. Ve
veřejné volbě byl 1. zástupcem starosty zvolen pan Ing. Tomáš Bryknar.
usnesení č. 4 schváleno 9 hlasy
Jako kandidát na funkci zástupce starosty byla volební stranou Trojský
kůň 2010 navržena Ing. Otakara Stavovčíková, která s návrhem souhlasí
a přednesla ke kandidatuře svůj příspěvek. Probíhá veřejná volba – 8 je
pro návrh, 1 se zdržel hlasování. Ve veřejné volbě byla zástupkyní starosty
zvolena Ing. Otakara Stavovčíková.
usnesení č. 5 schváleno 9 hlasy
Bod č. 11 – zřízení finančního výboru a volba předsedy finančního
výboru ZMČ
Na předsedkyni finančního výboru byla navržena paní Klára Foitlová, která
s návrhem souhlasí. Probíhá veřejná volba – 8 je pro návrh, 1 se zdržel hlasování. Paní Klára Foitlová byla zvolena předsedkyní finančního výboru.
Bod č. 12 – zřízení kontrolního výboru a volba předsedy kontrolního výboru ZMČ
Na předsedkyni kontrolního výboru byla navržena paní JUDr. Květoslava
Čadská, která s návrhem souhlasí. Probíhá veřejná volba – 8 je pro návrh,
1 se zdržel hlasování. Paní JUDr. Květoslava Čadská byla zvolena předsedkyní kontrolního výboru.
ZMČ ukládá předsedům výborů ZMČ předložit starostovi městské části návrhy na kandidáty místopředsedů a dalších členů výborů ZMČ uvedených
v tomto usnesení do 22. 11. 2010
usnesení č. 6 schváleno 9 hlasy
Tímto byl program ustavujícího zasedání vyčerpán a pan starosta dává
prostor k diskuzi a příspěvkům veřejnosti. Dále informuje o současných
majetkových vztazích mezi Galerií hl. m. Prahy a panem Ungrem, kde došlo k dohodě o vykoupení podílu pana Ungra. Vyjadřuje, jakým přínosem
jsou pro MČ Praha-Troja dobré vztahy s GHMP – díky kterým mohou v prostorách Trojského zámku probíhat důležité akce městské části.
Pan Bejček gratuluje panu starostovi ke zvolení a podtrhuje důležitost slibu pana starosty, že bude dobře hospodařit.
Pan starosta informuje, že na posledním zasedání ZMČ v uplynulém období poděkoval všem odstupujícím zastupitelům. Nyní pronáší děkovná slova
před veřejností. Dále hovoří o významu funkce zastupitelů MČ Praha-Troja. Pan starosta veřejnost také informuje o první prezentaci Krajinářské
studie Troja, o grantovém řízení pro příští rok a plánované výstavě Trojské
plány IV.
Příští zasedání ZMČ se bude konat 30. listopadu 2010 v 18.00 hod.
Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta
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zastupitelstvo informuje

Ing. arch.Tomáš
Drdácký, starosta,
veřejná správa,
rozvoj MČ, výstavba,
doprava, urbanismus

Jan Kavan,
kultura, sport
a volný čas

Ing. Tomáš Bryknar,
1. zástupce starosty,
správa obecního
majetku

JUDr. Květoslava
Čadská,
kontrolní a právní
oblast

Zastupitelstvo Městské části Praha-Troja má devět členů, kteří
tvoří pracovní tým na další čtyři roky. Zastupitelé Trojského koně
2010 budou mít svěřené oblasti činnosti tak, jak jsme příslíbili
před volbami. Byli jmenováni předsedové trojských odborných
komisí, v průběhu prosince budou doplněni členové těchto poradních sborů starosty. Na 13. prosince svolávám první FÓRUM
občanských sdružení, novou platformu pro vaše názory a doporučení pro zastupitele!
Tomáš Drdácký, starosta
Ing. Otakara
Stavovčíková,
zástupkyně starosty,
sociální a zdravotní
oblast

Jaroslav Bejček,
bezpečnost, veřejná
prostranství

V současném devítičlenném zastupitelstvu MČ Praha-Troja má většinu sedmi členů sdružení Trojský kůň, které převzalo veškeré funkce řízení a kontroly chodu MČ Praha-Troja. Jako jediný zastupitel
zvolený za ODS budu sledovat a zároveň vyhodnocovat činnost nového trojského zastupitelstva. Budu se samozřejmě snažit prosadit
alespoň některé body z programu ODS Troja.
Ing. Jiří Kořenský

Mou snahou bude prosadit co nejvíce z volebního programu
kandidátky, za kterou jsem byl zvolen. Důraz kladu na zlepšení
a usnadnění životních podmínek spoluobčanů v okrajových částech naší obce.
J. Bejček
Úřad MČ informuje
Nad Kazankou
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Knihovna
Miroslav Knittel,
životní prostředí,
péče o zeleň

Klára Foitlová,
finance, granty

Ing. Jiří Kořenský,
školství

Od 9. září 2010 v Troji poskytuje
své služby pojízdná knihovna Městské knihovny v Praze každý sudý

čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin
v ulici Sádky.
Oproti loňskému roku zůstává stejné místo i den – sudý čtvrtek, upravuje se výpůjční doba od 14 hodin
(v loňském roce byla od 13 hodin).
Aktuální informace o provozu bibliobusů najdete na webových stránkách MKP na adrese:
www.mlp.cz.
bezbariérový
přístup

Jak bude Úřad mč Praha-Troja otevřen na konci roku 2010
Vážení občané,
jak se již stalo tradicí, chtěla bych vás včas informovat o tom, jak bude pro vás otevřen Úřad městské části Praha-Troja
okolo vánočních svátků a Nového roku. Pro vaše podání a informace bude úřad otevřen každý den a všechna oddělení
budou normálně fungovat do 22. 12. 2010 do 18 hodin. V době od 27. 12. 2010 dochází k určitému omezení, jak je uvedeno níže, proto bych vás chtěla požádat, abyste pokud možno nenechávali vyřízení záležitostí až ke konci roku.

Pokladna bude pro veřejnost naposledy otevřena 22. 12. 2010 do 18.00 hod.
Jedná se převážně o úhrady nájemného, rekreačních a ubytovacích poplatků, úhradu poplatků
ze psů, poplatků za zábor veřejného prostranství atp..
Bezhotovostní platby, úhrada v hotovosti na přepážkách bank na účet městské části jsou
dle dispozic jednotlivých bank možné do konce roku.
Ověřovat podpisy a listiny budeme naposledy ve středu 22. 12. 2010 do 18.00 hod., po dohodě a
objednání je možné přijít i ve čtvrtek 23. 12. 2010 dopoledne.
Podatelna úřadu bude do 23. 12. 2010 otevřena v normálních úředních hodinách 20. 12. 2010 8–12 a
13–17, 21. 12. 2010 8–12 a 13–15, 22. 12. 2010 8–12 a 13–18, 23. 12. 2010 8–12 a 13–15, v týdnu od 27. 12.
2010 podle následujícího rozpisu: 27. 12. 2010 8–12 a 13–15, 28. 12. 2010 8–12 a 13–15, 29. 12. 2010 8–12
a 13–15, 29. 12. 2010 8–12 a 13–15, 30. 12. 2010 8–14, 31. 12. 2010 8–12.
Vzhledem k čerpání dovolené jednotlivými zaměstnanci úřadu bych vás chtěla požádat, abyste si návštěvu na
úřadě ve dnech od 27. 12. do 31. 12. 2008, mimo podatelny, předem domluvili s jednotlivými úředníky.
Děkuji za pochopení a přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém
roce.
Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja
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Městská část Praha-Troja vyhlašuje

Trojský kalendář

grantové řízení pro rok 2011
Městská část Praha-Troja
ve spolupráci s GHMP vás zve na

na podporu projektů v oblasti rozvoje městské části, občanské společnosti a
volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny

		 Harmonogram
Vyhlášení grantů: 30. 11. 2010
Ukončení přijímání žádostí:
Schválení orgánem městské části:
Oznámení výsledků:
Uzavření smluv:

14. 1. 2011, 13.00 h
do 28. 2. 2011
do 4. 3. 2011
do 31. 3. 2011

Tematické oblasti
Od 16 hodin v Trojském zámku

Vystoupí Komorní
smíšený pěvecký
sbor ROSA
pod vedením Lukáše Kovaříka
Program upřesníme
v příštím čísle

PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ
čtvrtek 9. 12. 2010
od 16 hodin
v restauraci Sokol Troja
Přineste své nejlepší vánoční
recepty k možné výměně.
Čeká na vás ukázka výroby
adventních věnců
i malé občerstvení!
Restaurace
TJ Sokol Troja
pořádá
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c 501, systém
dvoji
žkami.
s dvěma porá
. 12. 2010
v sobotu 11
.
od 14.00 hod
.

dnotné ceny
Kč za tým, ho
Startovné 50,.3
.00-14 0.
Prezentace 14
raci.
rmace v restau
fo
Přihlášky a in
sulc,
ý
ov
př
ve
y,
ik
í domácí pašt
en
tv
rs
če
ob
K
lina.
smažená zmrz
PUMELENICE
: FOTBALOVÁ
bava, tombola
dba, tanec, zá
hu
0,
.0
19
k:
Začáte
Sokol Troja
díl kopané TJ
Pořadatel: od

Večer zábava

I. Kvalita životního prostředí, krajina, ekologie
1) kvalita obytného prostředí, čistota obce
2) péče o zeleň městské části (důraz na ekologické a tradiční formy)
3) péče o krajinu, geologické, přírodní památky
4) péče o kulturní památky, jejich využití a provoz
5) řeka, prostor a život u řeky
II. Život ve veřejném prostoru, občanská společnost
1) život ve veřejném prostoru – místa setkávání
2) vzhled a vybavení veřejných prostranství (umělecké objekty, mobiliář, dětská hřiště...)
3) rozvoj občanské společnosti (podpora spolků a sdružení)
III. Cestovní ruch a propagace městské části
1) rozvoj šetrného cestovního ruchu v Troji
2) prezentace městské části (tisk, audio, video, digitální media)
3) informační služby (informační tabule, naučné stezky...)
4) publikační činnost (příprava a vydání materiálů o MČ Praha-Troja)
5) vazby na okolí a partnerství (trojská kotlina, Praha, ČR, Evropa)
IV. Kulturní a společenské akce
1) pořádání kulturních a společenských akcí, festivalů
(přednostní podpora akcí organizovaných více pořadateli)
2) pořádání společenských setkání, vycházek, výletů
3) výstavní a umělecká činnost
4) tematická setkání, výtvarné dílny, semináře
V. Sport, tělovýchova, volný čas
1) pořádání sportovních akcí (přednostní podpora akcí organizovaných více pořadateli)
2) podpora činnosti sportovních klubů
3) pořádání cvičení pro zdravý životní styl
4) sport a hry v přírodě (letní tábor u řeky...)
VI. Vzdělávání
1) pořádání přednášek, kurzů, kroužků apod.
2) spolupráce škol a vzdělávacích institucí (základní, středoškolské, VŠ)
3) vzdělávací programy pro obyvatele městské části
VII.
1)
2)
3)
4)
5)

Sociální oblast
podpora péče o předškolní děti, pomoc mladým matkám
aktivity dětí a mládeže
podpora aktivního stáří
aktivity porozumění (mezi generacemi, noví občané Troje, menšiny)
program protidrogové prevence a prevence kriminality

VIII. Infrastruktura, doprava a občanská vybavenost
1) pěší cesty a cyklistické trasy
2) alternativní formy dopravy, bezpečnost
3) podpora rozvoje obchodu, služeb a podnikání – zaměření na obyvatele a návštěvníky
4) provozování tržiště s místními produkty v Rybářích, v Podhoří
V Praze dne 22. 11. 2010
Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta Městské části Praha-Troja
Detailní informace a přihlášky jsou k dispozici na úřední desce, webových stránkách
www.mctroja.cz a v podatelně úřadu MČ Praha-Troja.
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život v troji

65. výročí mš v Troji
Mateřská škola v Troji oslavila koncem října
letošního roku 65 let svého trvání. K dlouhé historii tohoto zařízení uvádím několik
významných dat a událostí: Dne 27. 10.
1945 – došlo předání budovy účelům mateřské školy. Tomuto stručnému konstatování
ovšem předcházelo nemalé úsilí tehdejších
osobností a místních organizací, byl to např.
předseda tehdejšího NV p. Trousil, dále nejmenovaní trojští občané, kteří odpracovali
1500 brigádnických hodin, darovali škole
věcné dary a 14 000,- Kčs v hotovosti.

Mateřská škola právem patřila Trojákům,
bez jejich účinné a aktivní spolupráce by nebylo možné mateřskou školu tak brzy uvést
do provozu. Vzpomenout musím i na první
ředitelku paní A. Chvátalovou a kolektiv
učitelek a vychovatelek, které se zasloužily
o „rozběhnutí“ mateřské školy a její další
rozvoj.

Přátelské vztahy k naší mateřské škole měla
choť tehdejšího prezidenta paní Hana Benešová, která se zúčastňovala různých
slavností mateřské školy a darovala dětem
dárky, zejména hračky. Rok 1951-52 – bylo
zřízeno oddělení s celotýdenní péčí pro
děti matek samoživitelek a matek, které
pracovaly na noční směny. Později sem byly
zapisovány i děti ze sociálně slabších rodin.
Červen roku 1981 – došlo k uzavření mateřské školy z důvodů celkové rekonstrukce.
Děti i pedagogické pracovnice byly umístěny
do různých mateřských škol v Holešovicích.
Dokonce jsme v září do těchto škol již nastoupili. Nebylo to k uvěření, ale za dva měsíce jsme otvírali provizorní mateřskou školu
v prostorách základní školy. Největší zásluhu
na tomto rychlém řešení měl tehdejší poslanec Ing. arch. Miloš Drdácký, který byl iniciátorem této akce, pomáhal mu jeho kolega
Ota Doubek, také poslanec. Oba pánové se
podíleli na této akci i vlastní fyzickou prací.
Opět se zapojili trojští občané, rodiče předškolních dětí a zaměstnankyně mateřské
školy. Základní škola poskytla jednu třídu,
dva kabinety a část chodby, jako šatna a sociální zařízení sloužily tzv. MB buňky. Původně jsme měli v provizoriu působit 18 měsíců
– tak dlouho měla totiž trvat rekonstrukce

původní mateřské školy – ale nakonec jsme
tam zůstali pět let! Tak opět trojští občané
vybudovali svým dětem mateřskou školu
v místě bydliště. Za této situace se vytvořily
mezi mateřskou školou a rodiči velmi pěkné
vztahy, rovněž mezi mateřskou a základní
školou. Chtěla bych ještě jednou poděkovat
všem, kteří se na tomto jedinečném díle podíleli, zejména tehdejším poslancům, panu
M. Drdáckému a O. Doubkovi. Rok 1986 –
došlo k znovuotevření mateřské školy Nad
Kazankou po rekonstrukci. Provoz byl zahájen opět ve třech odděleních, byl zajištěn
i celotýdenní provoz. Rok 1993 – bylo zrušeno celotýdenní oddělení pro malý počet dětí
a ekonomické důvody. Jedno podlaží mateřské školy bylo nabídnuto OÚ MČ Praha-Troja, který jeden rok působil v nevyhovujícím
domě v Trojské ulici. Přestěhoval se v červnu
1993. Došlo k zavedení plynu do mateřské
školy a bylo vybudováno plynové vytápění
budovy. Rok 2002 – rok povodně, kterou
máme ještě všichni v živé paměti. Zatopeno
bylo celé velké hřiště a část zahrady. Vzhledem k poloze budovy byla zatopena pouze
kotelna. Rok 2003 – mateřská školy získala
právní subjektivitu jako příspěvková organizace OÚ MČ Praha-Troja. Rok 2007 – byla
provedena rekonstrukce OÚ MČ Praha-Troja. Došlo k úplnému oddělení mateřské školy
a úřadu.

Rok 2008 – bylo vybudováno nové oddělení z části terasy a přilehlých místností, které inicioval příspěvek ze státního rozpočtu
prostřednictvím poslance ODS Ing. Duba.
Na zařízení nábytkem, hračkami a pomůckami se mimo OÚ MČ značnou měrou podílela Nadace Q. Schwanka. Kapacita mateřské školy tak byla navýšena na 60 dětí.
V budoucnosti se předpokládá vrácení celé
budovy a zahrady mateřské škole. Přála
bych to všem trojským předškolním dětem,
nové paní ředitelce a pedagogickým pracovnicím mateřské školy.
Mgr. Zdeňka Bejčková, ředitelka mateřské školy

Studie revitalizace zeleně a nového řešení zahrady trojské mateřské školy

prosinec 2010 134

6

Trojské plány

Veřejná prezentace krajinářské studie v rozpracovanosti
9. 11. 2010 18 hodin ZŠ Trojská
Na základě analytických studií (historie, přírodní podmínky, provoz, kompozice, majetkové vztahy, hodnotná území, urbanismus)
bylo zpracováno problémové schéma, které definuje cenné části
území Trojské kotliny, části méně cenné, části k dalšímu rozvoji
a části k primárnímu zachování a ochraně.
Jako zásadní se pro další rozvoj území Troje jeví jako tepna života řeka Vltava sledovaná stezkami a trasami pro pěší i sportovní
aktivity s navazujícími veřejnými rekreačními prostory – plochami
pro volnočasové i lokálně profesionální sportovní využití.
Naopak rozlehlé území trojských svahů s relativně zachovalou
a částečně i původní „divokou“ přírodou nepotřebují zásadní zásahy a prioritou je její zachování, případně obnovení přirozených
biotopů, s jasnou, bezpečnou a kultivovanou možností prostupu
– vytvoření komfortních značených pěších cest propojujících celé
území Troje a navazujících územních celků.
Jedním z určujících vstupů pro reálnost a budoucí realizovatelnost celé studie jsou majetkoprávní vztahy v území, které jsou
bohužel velmi limitujícím faktorem.

Detail řešení ploch kolem protipovodňového valu
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Území podél řeky Vltavy vnímáme jako krajinářsky velmi cenné
a pozůstatky typické nivní krajiny by se měly stát součástí nově
formovaného parkově-rekreačního území včetně okolí nového
trojského mostu, které je novou branou Troje. Nivu Vltavy vnímáme také jako obraz, uplatňující se při mnoha pohledech, do
něhož vkládáme logickou síť cest, potvrzujeme myšlenku nové
vodácké slalomové dráhy, vhodně organizujeme sportovní areály a řešíme systém parkování a dopravní obsluhy, a to vše při
respektování velkých stavebních úprav – protipovodňový val, vyústění tunelu Blanka a předpolí nového trojského mostu.
Dále po proudu řeky očisťujeme nevyužívané, zanedbané a zarostlé břehy, nově dimenzujeme stávající cyklostezku, přidáváme
pěší vycházkovou trasu, doplňujeme pobytová mola – zpřístupňujeme vodní hladinu.
V partii trojských svahů obnovujeme významné stávající pěší trasy, vytyčujeme nové cesty, potvrzujeme historické stopy, vybavujeme cestní síť jednotným a typickým mobiliářem spolu s kultivací
okolních porostů, jejich vyčištěním a nastavením režimu údržby.
Režim vhodné technologie, ale i managementu údržby určuje-
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me v přírodně cenných partiích, v lesních rekreačních porostech,
v dožívajících sadech či chatových koloniích.
Trojská krajina – přírodní, historická i kulturní je velmi rozmanitá
a hodnotná, zároveň však velmi složitá pro její uchopení. Při citlivém pohledu nám krajina sama určuje míru možného zásahu,
resp. míru nutné ochrany.
Ing. Aleš Steiner, Atelier A05

Vedle trojských občanů se prezentace zúčastnili tito hosté a
zástupci organizací:
Útvar rozvoje města (ÚRM): Ing. akad. arch. Václav Králíček,
Ing. arch. Hana Beránková, Ing. Karel Slánský Botanická zahrada:
RNDr. Oldřich Vacek a Mgr. Věra Bidlová ČVUT: prof. Ing. Jaroslav
Pollert st., Dr.Sc.; doc. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D. a Ing. arch.
Petr Hlaváček USK Praha: Mgr. Jiří Rohan VHE, architektonická
kancelář: Ing. arch. Klement Valouch VRV: Radoslav Košek

Návrh obnovy a doplnění pěších cest v Troji
operační program praha
adaptabilita

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

ŽIVOT V TROJI

Trojské trumfy pražským školám
Projekt s reg. číslem CZ.2.17/3.1.00/32718

PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

V

březnovém čísle měsíčníku Troja jsme krátce informovali o dalším projektu s využitím prostředků ESF a hlavního města Prahy,
který od 1. února 2010 ve spolupráci se ZOO a BZ Praha realizuje Trojské gymnázium Svatopluka Čecha.

Během úvodních měsíců již vznikla řada nových pracovních listů a didaktických balíčků
pro žáky pražských středních škol. Probíhají rovněž vzdělávací aktivity a semináře za
účelem zkvalitňování výuky na Trojském gymnáziu. Byla vytvořena struktura interaktivní
mapy, v níž budou po ukončení projektu zahrnuty veškeré programové produkty a četné
informace o mnoha pozoruhodnostech Trojské kotliny. V současné době pilotují vzniklé
pracovní listy a balíčky žáci Trojského gymnázia a to na území obou zahrad, v Trojském
zámku a okolí školy. Součástí projektu je rovněž problematika úpravy vody pro naše hlavní město, tvůrci tedy zavítají rovněž do ÚČOV na Císařském ostrově.
Bližší informace o dění v projektu jsou uvedeny na www.trojskegymnazium.cz
Mgr. Radim Jendřejas, Trojské gymnázium
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ŽIVOT V TROJI a okolí

Ozdravný pobyt
v Poděbradech
35 členů Svazu postižených civilizačními
chorobami Praha 7 strávilo od 25. 10. do
1. 11. 2010 krásný týden v Lázních Poděbrady. Pobytu se zúčastnilo 13 Trojáků.
Každý den jsme měli na programu během
dne koupel a ve volném čase jsme chodili
na vycházky po městě, parcích a blízkém
okolí Poděbrad. Počasí nám přálo, ani
jsme nepotřebovali použít deštníky. Tradičně se nám vydařil i výlet do Libice n.
Cidlinou k bývalému hradišti Slavníkovců.
Jednu stanici jsme jeli vlakem a zpět do
Poděbrad se pak šlo pěšky, podél Cidliny
k soutoku s Labem se zastávkou v restauraci U soutoku. Další pěkný poznávací výlet byl v neděli odpoledne na zámek v obci
Radim u Peček. Zámek vlastní v současné
době soukromý majitel a překvapilo nás,

jak dříve zchátralý objekt je citlivě zrekonstruován. Můžeme všem návštěvu zámku doporučit. Pobyt se uskutečnil s příspěvkem ÚMČ Praha Troja.
J. Tůma
Detail plánku Polabím na lodi (více na www.polabi.com)

OPEN Florbal Troja 2010
U příležitosti 20. výročí soukromého školství v ČR uspořádali během
víkendu 6.–7. 11. 2010 Sdružení soukromých škol Čech, Moravy
a Slezska, Trojské gymnázium a občanské sdružení Trojskoúhelník
kvalitní florbalový turnaj. Bylo přihlášeno 8 týmů, na zahájení turna-

je v sobotu se jich nakonec dostavilo sedm. Úvodní den patřil zápasům ve dvou kvalifikačních skupinách, v neděli byla odehrána utkání
formou play-off (vyřazovacím způsobem). n Nejlepší týmy si to na
závěr rozdaly o medaile, nejdřív nastoupili poražení semifinalisté
v zápase o 3. místo. V něm zvítězili domácí z Trojského gymnázia
nad Rakouským gymnáziem v poměru 9:3. Následně se utkala dvě
neporažená družstva ve finále v boji o putovní pohár a zlaté medaile. Výsledek posledního zápasu mezi Gymnáziem Jaroslava Seiferta a Soukromou střední školou výpočetní techniky v poměru 6:5
ukazuje, že se jednalo skutečně o vyrovnané klání. Všechna utkání
se hrála v délce 2 x 12 minut, ve velmi svižném tempu. n Závěrečné
vyhodnocení s předáním vítězné trofeje z rukou tajemníka Sdružení
soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Ing. Jadrného, medailí od
ředitelky Trojského gymnázia Mgr. Venclíkové a cen od pořadatelů
proběhlo v aule domácí Čechovy školy. Ocenění se dočkal také nejlepší střelec turnaje – David Šimek z vítězného Gymnázia Jaroslava
Seiferta a nejlepší brankář – Matěj Pošta ze stříbrného týmu SSŠVT
Praha. Turnaj lze hodnotit jako vysoce zdařilý, hrálo se v duchu fair
play a nedošlo k žádnému zranění. Věřím, že se již dnes všichni těší
na příští ročník – v tradičním termínu na tradičním místě.
Mgr. Radim Jendřejas, hlavní pořadatel

Trojský kalendář

Tradiční akce TJ Sokol Troja

Mikulášská nadílka

721 894 509

737 564 875

letos netradičně
v neděli 5. 12. 2010 od 10 h
ve velké tělocvičně ZŠ
Divadelní představení,
troška cvičení a nadílka
od pravého trojského
Mikuláše
Alžběta Filipová
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Foto © Miroslav Kučera
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Život v Troji

INFORMACE TJ SOKOL TROJA
n V neděli 21. 11. se konaly závody GRAND PRIX TROJA, opět jako v minulém roce byla účast velká, na
přípravě programu pomáhali naši cvičitelé a členové jednoty. n V sobotu 27. 11. 2010 se konal turnaj
v malé kopané pod vedením Jar. Fliegla ve velké tělocvičně. n Cvičitelky aerobiku a Pilates pořádaly
v neděli 28. 11. 2010 v tělocvičně ZŠ Předmikulášské cvičební dopoledne, spojené s posezením u svařáku
a punče a burzou receptů na vánoční cukroví. Těšíme se na Vaší účast na akcích a přejeme všem
krásné prožití svátků vánočních a všechno nejlepší do nového roku 2011.
Alžběta Filipová

Inzerce
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Život v Troji

Martin
dorazil
do Troje

Botanická ví KUDY Z NUDY
Agentura CzechTourism úspořádala druhý ročník soutěže
o nejlepší turistickou nabídku
České republiky „Ceny Kudy
z nudy 2010“. Cílem soutěže
je podpora a oživení domácího
cestovního ruchu, motivace českých turistů k cestování po tuzemsku a pomoc podnikatelům
s propagací jejich nabídek. Až
do konce prázdnin probíhalo
veřejné hlasovací kolo. V první
fázi mohli do soutěže zasáhnout odborníci v oblasti cestovního ruchu: odbory cestovního
ruchu krajských úřadů, organizace cestovního ruchu v regionech a partneři agentury CzechTourism. Za každý region bylo

nominováno 10 aktivit, které
postoupily do druhého veřejného hlasovacího kola. A jak to
dopadlo? 1. MÍSTO: Botanická
zahrada hl. m. Prahy. 2. MÍSTO:
Království železnic v Praze na
Smíchově – největší modelová
železnice v České republice.
3. MÍSTO: Zoologická zahrada
hl. m. Prahy.
Další umístění, bez určení pořadí: Expozice České národní
banky – Lidé a peníze, Museum
Kampa – objevte sbírky umění
20. století, Národní památník
na Vítkově v Praze, Řepora –
skanzen českého venkova 14.
století, V.I.P. prohlídky na Štefánikově hvězdárně.
bok

Ve čtvrtek 11. 11. v 11:11 hodin se – jak velí tradice – otevřely dveře vinotéky na vinici Pražské botanické zahrady
v Troji. Početný dav nedočkavců již v té době vyhlížel svatomartinský mok 2010. Zájemci byli odměněni velmi kvalitním mokem, kterého podle vyjádření odborníků letos není
mnoho, zato se opravdu povedl. Trojáci při první ochutnávce nechyběli, účastnil se i znovuzvolený trojský starosta Tomáš Drdácký, se kterým si svatomartinským připil i ředitel
Pražské botanické zahrady Oldřich Vacek.
Text a foto bok

trojský kalendář

Víte že… Dlážděnka

Mládí v trojské galerii

Dlažba v ulici Na Dlážděnce je jedna z nejstarších v Praze. Od
konce 16. století tudy jezdíval císař Rudolf II. z Pražského hradu
se svou družinou na lovy do brandýských lesů. Podle nedoložených zpráv měl ale také poblíž Brandýsa nad Labem mladou milenku (hopsa hejsa do Brandejsa). Právě v těchto místech však
cesta vedla do prudkého kopce a protože navíc byla plná výmolů,
mohli koně stěží kočáry a lovecké vozy utáhnout. Proto rozhodl
tehdejší nejvyšší hofmistr Království českého Adam z Valdštejna,
že se celý kritický úsek v délce přes 1000 m vydláždí. Stalo se tak
v letech 1628-1629. Dlažba vydržela dodnes.
Text a foto bok

Velice šťastným se ukázal nápad uspořádat v trojské Galerii u lávky výstavu prací studentů Střední školy oděvního a grafického
designu z Lysé nad Labem. Vernisáž proběhla ve čtvrtek 4. listopadu. Její účastníci si s velkým zájmem prohlédli nejen vystavené
práce z oboru grafického designu (plakáty, grafické listy, drobná
grafika apod.). Jako velká show se hlavně ukázala módní přehlídka modelů, které žáci navrhli, ušili a také sami předvedli jako manekýnky a manekýni. Bylo to velmi zajímavé, svěží, mladistvé a
profesionální. Výstava bude přístupná v obvyklých časech (pátek,
sobota, neděle až do 2. ledna 2011.
Text a foto bok
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Letos se v Praze, co do objemu návštěvnosti, umístila na prvním místě zoo. Je
to hezké – zařízení proklamující ochranu
2010 Mezinárodnímu roku biodiverzizy
biodiverzity na celé planetě, si pozornost
zaslouží. Jak se můžete shora dočíst, v jisté anketě jí předhonila další trojská zahrada – botanická. V souvislosti s mezinárodním rokem
biodiverzity, zvlášť oprávněné vítězství. Až potud: Braáavo.
Skóre pro přírodní park Drahaň-Troja už tak slavně nedopadá.
Území cenné ekologicky, biologicky atd., s řádkou státem chráněných
přírodních rezervací, je zasaženo nejen zhoršujícím se stavem ovzduší (o překračování limitů emisí jste na těchto stránkách pravidelně
informováni), ale mimo jiné, s tím spojeným nárůstem automobilové
dopravy. Pokus o řešení problému zoologickou zahradou je zarážející. Stovky vozů platících návštěvníků parkují na loukách trojských
strání na sever od areálu. Možná naplňují, byť poněkud kuriozním
způsobem, rekreační poslání oblasti, jejich „příspěvek“ k zachování
a trvalé ochraně území (a tím ke zlepšení životního prostředí města)
je diskutabilní.
ok
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trojský kalendář

Tip pro vás

Zprávy TJ Sokol Sokolská všestrannost
n V neděli 24. 10. 2010 proběhl ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha další turnaj
ze seriálu turnajů ve stolním tenise – ve čtyřhrách. Účast byla velice pěkná – 15 párů
a hráli jsme v jedné velké skupině systémem každý s každým.
Po rozpačitém úvodu se turnaj pěkně rozběhl, zaslouženě zvítězil pár Václav Buriánek s Martinem Novotným (bez porážky), na druhém místě skončili Tomáš Turek s Lukášem Forejtem (2 prohry) a třetí místo obsadili Štefan a Tomáš Poczovi (3 prohry).
Finálový turnaj ve dvouhrách proběhl v neděli 28. 11.
Rudolf Hampel, ved. stol. tenisu

Aquapark jak ho neznáte
n Již po osmé, předvánoční zájezd do Ambergu v sobotu 4. 12. 2010 s návštěvou vánočních trhů a Hraběcích
lázní. Poslední volná místa,
tel.: 233 540 307, 736 283 882.

Karel Škréta (1610-1674): Doba a dílo
Výstava probíhá jak v Jízdárně Pražského
hradu, tak ve Valdštejnské jízdárně. do 10.
04. 2011. Jedná se o dosud vůbec nejrozsáhlejší přehlídku díla tohoto významného
umělce barokních Čech. Otevřeno kromě
pondělí: 10-18 hod. Vstupenka opravňuje k prohlídce výstavy v obou objektech.
Vstupné: základní 200,- Kč, snížené 100,- Kč,
rodinné 300,- Kč,
Beatlemánie! výstava v Českém muzeu
hudby Karmelitská 2/4, Praha 1 do 10. 1.
2011. Otevřeno denně mimo úterý 13-18
hod., vstup 120,- Kč, snížené 60,- Kč, 1. čtvrtek v měsíci vstup zdarma 14-18 hod.

NADACE QUIDO SCHWANKA – TROJA, MĚSTO V ZELENI
VYHLAŠUJE SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ AKCI

ve dnech 1. 12. 2010–7. 1. 2011
Prodej publikace
Pražská čtvrť Troja
za zvýhodněnou vánoční
cenu 500.- Kč
Prodej filmu Věry Chytilové
Troja v proměnách času
(DVD) za 150.- Kč
Vánoční balíček
PUBLIKACE + DVD za 600,- Kč

Resumé
mčině,
čtině, ně ali
g
n
a
v
, šp
ě
n
ti
francouzš , italštině,
nělštině ruštině

K dostání v kanceláři Nadace v ulici Pod Havránkou
75/13, Praha 7-Troja na telefonech 233 324 165,
mobil 728 307 512 nebo nqs@volny.cz nebo
v kanceláři MČ Troja ulice Trojská 230/96,
telefon 284 686 103

Pozvání na výlet
Milí čtenáři, Sokolové (i hosté), letos již po x-té
(pro neutuchající zájem) pořádá TJ Sokol oblíbený „okružní poznávací výlet“ středověkým
Ambergem (Shopping, Aquapark-Kurfürstenbad, vánoční trhy).
Oprašme některou z kapitol historie, abychom
si tak připomenuli co mají tamní kraje (Horní
Falc) a Čechy společné. Je toho možná víc, než
si připouštíte. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou
totiž už staršího data. Druhá choť císaře římského a obecně nejoblíbenějšího krále českého
Karla IV. se jmenovala Anna Falcká. Některá
panství v Horní Falci otec vlasti buďto získal dědictvím nebo je přikoupil (dnešní Bavorsko – ve
14. století Čechy – tzv. Neuböhmen).
A aby toho nebylo málo – přímo v Amberku
(Amberg byl hlavním a nejopevněnějším* městem Horní Falce /Oberpfalz/) se narodil kurfiřt
Fridrich Falcký, další český panovník. Do dějin
vstoupil pod poněkud hanlivou přezdívkou

„Zimní král“. Na
y
lášk
českého krále
přih
byl korunován
má
přijí ová Ela
4. 11. 1619 a již
i
F lip
8. 11. 1620, po
porážce stavů na
Bílé hoře, prchá ve svých 23 letech přes Slezsko do nizozemského Haagu. Ve zmíněném
protihabsburském povstání triumfoval s 30 000
vojáky spojenec císaře Ferdinanda – bavorský
vévoda Maxmilián I., Horní Falc, někdejší panství uprchlého českého krále, připadla poté,
roku 1628, právě jemu. Apropós: v Amberku se
narodil i vynálezce hry Člověče, nezlob se, více
se dozvíte v tamním muzeu na výstavě hraček a
her (o víkendu 11–17 h).
Příjemnou cestu!

Skleněné Vánoce v Betlémské kapli
Podzemí prostory Betlémské kaple do 3.
1. 2011 Otevřeno denně 9-18 hod., svátky
9-14 hod., 25. 12. a Nový rok 13-18 hod.
Jan a František Nedvědovi koncert vzácné
setkání KC Vltavská 17. 12., 18. 12. 2010 od
19 hod. vstup 330,- v předporodeji, na místě
350,- Kč
Pavel Bobek a Malinaband vánoční koncert
KC Vltavská 22. 12. 2010 od 20 hod.
vstup 290,- Kč, lístky v předprodeji sítě
Ticketportal, Ticketstream a na pokladně KC
Vltavská
Starobohnické vánoční těšení
na náměstí ve Starých Bohnicích v neděli
19. 12. 2010 od 12 hodin. Těšit se můžete
na vánoční speciality, program na podiu,
vánoční dobroty, program pro děti i dospělé. Otevřený bude i kostel sv. Petra a Pavla,
bude upřesněno.
Relikviář sv. Maura Pražský hrad do 27.
2. 2011, 9-16 hod., vstup 150,- Kč (děti do
6 let zdarma). Výjimečná zlatnická památka
zapůjčená z Bečova nad Teplou, objevená
r. 1985 pod podlahou kaple bečovského
zámku. Příběh relikviáře je jak z detektivního románu...
Královský sňatek: Eliška Přemyslovna
a Jan Lucemburský Dům U kamenného
zvonu, Staroměstské náměstí 605/13, do
6. 2. 2011, otevřeno denně, kromě pondělí,
10-20 hod. Sňatkem Jana Lucemburského a
Elišky Přemyslovny se otevřela nová kapitola dějin Českého království a lucemburské
dynastie – tři potomci Elišky a Jana usedli
postupně nejen na český trůn, ale i na trůn
Říše římské...

* Hradby dosud stojí
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Rozmístění a seznam zastávek naučné stezky

1. V Pískovně
2.	Rekultivovaná skládka
3. Hřbitov
4.	Rokytka
5.	Socha sv. Jana Nepomuckého
6. Zámecký park
7. Historie obce
8.	Památný strom
9.	Kamenná pevnost
10. Zámek
11.	Kostel
12.	Pivovar
13. Mlýn
14. Velký počernický rybník
15. Významné stromy
16.	Přírodní amfiteátr
17.	Kulturní centrum
18.	Přírodní památka
Velký počernický rybník
19.	Klánovice – Čihadla
20. Broukárna
21. Dálniční most

Typ na vycházku
NAUČNÉ STEZKY – PRAHA – II. Tentokrát
se vydáme Naučnou stezkou Dolní Počernice. V posledních letech se zde podařilo krásně zrekonstruovat několik objektů (např.
Společenské a kulturní centrum v bývalém
pivovaře a přírodní amfiteátr, zámecký areál, rybník). Naučná stezka vede od přírodní
rezervace V Pískovně do středu obce přes zámecký park a po hrázi Velkého Počernického
rybníka až do místní části Vinice (asi 3 km).
Dostanete se sem buď z Palmovky (kam jede
tramvaj č. 15) a autobusem č. 109 každou
čtvrthodinu, zast. nádraží Dolní Počernice
anebo vlakem z Masarykova nádraží (9:37,
10:07, 10:37, 11:07 atd. hod.). NS začíná
na vrcholu rekultivované skládky na konci
Bakurinovy ulice. Sem se dostaneme pěšky
buď z centra Dolních Počernic nebo z Černého Mostu kolem rybníka Martiňák.
1. zastávku (Přírodní rezervace V Pískovně) nalezneme na nejvyšším místě bývalé
skládky, na kamenném podstavci dřevěného
jehlanu (rozhledny). Odtud jdeme Bakurinovou ulicí do středu Dolních Počernic.
2. zastávku (Rekultivovaná skládka) nalezneme hned na kraji parkové plochy u zdi
hřbitova. Dál pokračujeme ulicí až ke hřbitovu ke 3. zastávce (Počernický hřbitov).
Kolem 4. zastávky (Rokytka) se vrátíme
zpět na silnici, přejdeme zpátky most. Zde je
5. zastávka (Socha sv. Jana Nepomuckého) a o kus dál u vrat 6. zastávka (ZámecTip pro vás

ZOO PŘIPRAVILA

Otevřeno denně od 9.00–16.00 h.

Prosinec – měsíc klidu
každé pondělí (do 20. 12. 2010) Happy
Mondays vstup do zoo pro všechny za korunu.

5. 12. Mikuláš v zoo. Foto s kouzelnou
trojicí odměňující hodné děti
pošleme mailem na památku.
11. 12. Ornitologická vycházka za
obyvateli zimní Vltavy
Sraz v 8.30 před vchodem do zoo.
Dalekohledy s sebou!

ký park v Dolních Počernicích). Do parku
se dostaneme později, pokračujeme hlavní
ulicí do středu obce k informačnímu centru,
na němž je umístěna 7. zastávka (Historie
obce). Za infocentrem míříme kolem penzionu k budově muzea, k 8. zastávce (Památný strom). Pokračujeme ke kostelu a
vpravo uvidíme vjezd do dvora dětského domova v zámku – zde je umístěna 10. zastávka (Starý a Nový zámek). 11. zastávka je
u kostela a za ním zahneme vpravo směrem
k hrázi rybníka. Zde nepřehlédněme na zdi
umístěnou 12. zastávku (Bývalý pivovar –
kulturní památka). Tady se nabízí možnost
občerstvení v krásné restauraci Léta Páně.
Dál projdeme vraty k hrázi a přejdeme most,
odbočíme vpravo dolů do parku pod hráz.
Na podpěrné zdi terasy bývalého mlýna nalezneme 13. zastávku (Mlýn – kulturní památka). Pokračujeme cestou podél strouhy
až k přírodnímu amfiteátru – nejdříve těsně
před ním odbočíme vpravo a přes můstek
dojdeme až k budově bývalého pivovaru,
kde u dveří nacházíme poněkud zastrčenou
17. zastávku (Kulturní centrum), po návratu na parkovou cestu potkáváme 16. zastávku (Přírodní amfiteátr) a o kus dál u cesty
15. zastávku (Významné stromy).
V parku přejdeme můstek, pak se dáme
vlevo směrem ohradní zdi u železniční trati.
Zde nacházíme 9. zastávku (Kamenná pevnost). Od ní jdeme cestou vlevo podél zdi

BZ PŘIPRAVILA

až k bezpečnostnímu přelivu na hrázi Počernického rybníka – zde zahneme vlevo a přejdeme přes celou hráz. Na jejím konci vidíme
14. zastávku (Velký Počernický rybník – historie a současnost). Pak odbočujeme cestou
vpravo po břehu rybníka. Za 18. zastávkou
(Přírodní památka Počernický rybník) dorazíme k dřevěnému můstku přes strouhu – přejdeme a odskočíme si k 19. zastávce (Přírodní park Klánovice–Čihadla). Vrátíme zase
zpět a pokračujeme dál v původním směru
podél břehu. Po dalších asi 150 metrech dorazíme k dalšímu můstku přes strouhu, který
přejdeme a za 20. zastávkou (Broukárna)
vystoupáme cestou k silnici (ulice Nad Rybníkem) a pokračujeme dál po ní směrem vpravo mírně vzhůru. Na travnatém silničním
ostrůvku před dálničním mostem nalézáme
poslední 21. zastávku (Dálniční most).
Pokračovat můžeme za most, kde je zastávka autobusů MHD ve směru do centra,
nebo ještě dál na konečnou autobusu, kde
se napojíme na modrou turistickou značku,
po níž sestoupíme dolů k Rokytce, a posléze
pod viaduktem a po můstku přes Rokytku
dorazíme k železniční stanici Praha-Běchovice. Vlak nám jede vždy v půl a celá – zpět na
Masarykovo nádraží.
http://www.praha-dolnipocernice.cz/
naucna_stezka.htm, nebo www.stezky.
info

Otevřeno
denně 9–16 h.

cyklus přednášek od 17.30 výstavní sál Vstup 20,2. 12. Borneo 9. 12. Mexiko a krajina 16. 12. Norsko

3. 12.–2. 1. 2011 Z atelieru přírody Výstava
fotografií Františka Malotína
5. 12.–31. 1. 2011 Moderní zimbabwské
sochařství Fata Morgana, út-ne 9-16 h
Obě výstavy jsou prodejní.
18. 12. Ořechovo medové adventní rozjímání 10-17 h,
venkovní expozice Areál JIH 13 h Divadelní
Betlém představení, výstavní sál 14.15 h Vystoupení
i
s živým
dětí zaměstnanců 15 h Vystoupení Chlapeckého
zvířátky.
sboru 16 h Vážná hudba vše v kapli sv. Kláry
Vstup zdarma
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