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Sobota 16. dubna – sběr komunálního odpadu v Troji

Setkání starostů městských částí na vinici 
sv. Kláry zleva starosta MČ Praha-Troja Ing. arch. Tomáš Drdácký, zástupce 
starosty MČ Praha-Troja Ing. Tomáš Bryknar, starosta MČ Praha 8 Ing. Jiří 
Janků, zástupce starostky MČ Praha 6 Ing. René Pekárek, CSc. a starosta MČ 
Praha 7 Marek Ječmének.

Fo
to

 ©
 B

. K
ud

er
a

Společně o budoucnoSti 
trojSké kotliny
začátkem dubna jsme připravili první setkání starostů trojské kot-
liny. v příjemném prostředí viničního domku a přátelské atmosféře 
jsme se s kolegy shodli na žádoucím společném postupu a dalších 
pracovních schůzkách, zejména k řešení dopravní obsluhy všech 
významných areálů na obou březích vltavy. nutná shoda úzce sou-
visí s budoucím využitím ploch, umístěním parkovišť, ale například  
i plánovanou tramvají do suchdola nebo Bohnic. Ústní projednává-
ní připomínek městských částí (odeslaných v prosinci 2009) probíhá 
v těchto dnech na odboru územního plánu magistrátu hl. m. Prahy. 
je to další postup v rámci přípravy nového územního plánu. o ak-
tuálním stavu jednání vás budeme informovat na veřejném setkání 
začátkem června.

ve spolupráci s městskou policií organizujeme zvýšenou kontrolu 
opuštěných ploch v troji, s majiteli údržbu pozemků a jejich úklid. 
Platné další termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů nalez-
nete uvnitř tohoto čísla. děkuji všem účastníkům jarní brigády, pros-
tor u řeky je připraven.
hG sport, nový nájemce trojské loděnice, nabízí zajímavé aktivity 
pro veřejnost. trojské nábřeží bude v průběhu roku doplněno dalším 
mobiliářem a vybavením pro váš lepší komfort a pohodlné procház-
ky. Plánujeme i nová propojení cestami z troje.
srdečně vás zvu již tuto sobotu na další ročník oblíbeného festivalu 
Free Fest troja do areálu loděnice usk.
další akce trojského kalendáře již brzy naleznete v samostatném tiš-
těném vydání. Přeji vám teplé jaro a na shledanou u řeky!

tomáš drdácký, drdacky@seznam.cz
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Bod č. 4 – vyjádření mč Praha-troja k oznámení záměru „adminis-
trativně-technická budova zdravotnické záchranné služby hl. m. 
Prahy“ – stavba č. 8211, k. ú. troja, k. ú. libeň“ (dále atB zzs)
Pan starosta informuje zastupitele o vyjádření MČ Praha-troja 
k oznámení záměru, který byl odeslán na Odbor ochrany prostředí 
MHMP.  navrhuje ještě přiložit k tomuto vyjádření výsledky analýzy 
ovzduší, které provádí SvÚOM. Ing. Stavovčíková nesouhlasí s vyjá-
dřením stavební komise, zejména s částí o heliportu. Upozorňuje na 
skutečnost, že jednou z možností bylo umístění AtB ZZS HMP v Let-
ňanech, které splňují veškeré podmínky pro vznik a funkci budovy. 
Plocha, kde by měla AtB ZZS nyní stát, je vhodná pro zástavbu ro-
dinnými domky, jiná taková lokalita není. Rada hl. m. Prahy dnes 
odsouhlasila pořízení změny ÚP, což umožní stavbu AtB ZZS. Zastu-
pitelé diskutují o dvou variantách – negativní postoj městské části 
k celé stavbě, nebo souhlas, ovšem pouze za určitých podmínek. Ing. 
Bryknar se domnívá, že situace již nejde zvrátit. Ing. Stavovčíková 
opakuje, že jediným významným protiargumentem bude výstavba 
vilové čtvrti a sportovních hřišť. P. kavan se domnívá, že výstavba 
AtB ZZS bude příčinou rozšíření výstavby v okolí, např. nákupního 
centra atd. Zastupitelé se shodují, že navrhovaná budova je příliš 
velká. JUDr. Čadská navrhuje, aby ZMČ zaujalo jednoznačný postoj. 
Ing. kořenský navrhuje souhlasit s názorem stavební komise. eIA 
bude jedním s podkladů pro ÚR. Pan knittel doporučuje kontaktovat 
majitele přilehlých pozemků. S podporou již městská část nemůže 
počítat ani na ÚRM.
ve středu 20. dubna proběhne jednání s náměstkem primátora hl. 
m. Prahy Mgr. kabickým. vyjádření městské části bude doplněno  
o 2 posudky a varianty jiného využití území (rodinné domy, parko-
viště, hřiště, studentský kampus). Co se týče samotného záměru, lze 
pouze nesouhlasit.
ZMČ po projednání nesouhlasí se záměrem stavby „Administrativ-
ně-technická budova Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy“ –  
stavba č. 8211, k. ú. troja, k. ú. Libeň“. ZMČ požaduje vypracová-
ní dokumentace eIA a srovnání variant možného využití dotčeného 
území.  varianty možného využití jsou:
a) varianta krajinářská studie troja – parkoviště v zeleni.
B) varianta budova ZZS HMP. 
c) varianta Zástavba rodinnými domy (Praha 7 a Praha-troja).
d) varianta Sportoviště a studentský kampus.
ZMČ souhlasí s doplněným vyjádřením MČ Praha-troja k oznámení 

záměru „Administrativně-technická budova Zdravotnické záchranné 
služby hl. m. Prahy“ – stavba č. 8211, k. ú. troja, k. ú. Libeň“, které je 
v příloze tohoto usnesení.                usnesení č. 29 schváleno 8 hlasy
Bod č. 6 – informace starosty:
Jako host pana starosty vystoupil pan Petr kalla, občan MČ Praha 
8, aby představil skupinu „Proti plotu“. Pan kalla vytvořil skupinu 
aktivních lidí, odborníků (právníci, marketingoví specialisté, PR), za 
účelem boje proti oplocení Botanické zahrady hl. m. Prahy.  v sou-
časné době již mají k dispozici velké množství podpisů, jejich dalším 
cílem je shromáždit 5 tisíc podpisů. Chtějí zjistit, zda na oplocení 
areálu BZ proběhla eIA. v sobotu proběhla podpisová akce, která 
měla u veřejnosti velký úspěch. Pan kalla žádá zastupitele o vydání 
závazného usnesení o podpoře petice – 20. dubna se na MHMP bu-
dou účastnit jednání výboru pro volný čas, sport, cyklostezky a vý-
stavnictví ZHMP a rádi by toto usnesení měli s sebou k dispozici.  Pan 
starosta upozorňuje na usnesení ZMČ č. 25 ze dne 17. 3. 2011, čímž 
je stanovisko městské části již dané.
Slovo má JUDr. Čadská. Informuje o vzniku fyzické i elektronické 
verze petice. Zájem byl velký a na OS troja trojou se obrátil právě 
pan kalla. JUDr. Čadská oslovila další občanská sdružení, aby se stala 
členy petičního výboru. Členové skupiny Proti plotu vzhledem ke své 
pracovní vytíženosti nezaložili občanské sdružení, ale pouze se při-
pojili k petičnímu výboru. Ing. Stavovčíková sděluje, že by větší váhu 
mělo oficiální zapojení občanských sdružení z Prahy 8. Skupina má 
již také vlastní webové stránky a profil na sociální síti facebook. Pan 
starosta vyjadřuje sympatie s touto skupinou. Skupina dále usiluje 
o zastavení těžby stromů, bouří se také majitelé bytů v této lokalitě – 
kupovali byty u lesa. 
ZMČ bere na vědomí informace pana kally, odpovídá to stanovis-
kům, které MČ přijala. Pan kalla dostane elektronicky usnesení ZMČ 
č. 25 ze dne 17. 3. 2011 a č. 14 ze dne 16. 12. 2010. Pan starosta by 
rád ponechal občanské aktivity oddělené od působení zastupitelstva. 
Ing. Stavovčíková panu kallovi doporučuje založit vlastní občanské 
sdružení, případně připojit se k již existujícímu. 
JUDr. Čadská ještě doplňuje, že petice OS troja trojou má v tuto chví-
li cca 1700 platných podpisů.

Úplný text zápisu z jednání Zastupitelstva městské části Praha-troja 
a přijatá usnesení jsou zveřejněna na  webových stránkách městské 
části www.mctroja.cz.

Ze ZápiSu Z 6. ZaSedání ZaStupitelStva M. č. praha-troja 
konaného dne 19. 4. 2011

Z vyjádření MČ Praha-troja k oznámení záměru 
„Administrativně-technická budova Zdravotnické záchranné 
služby hl. m. Prahy“ ve zjišťovacím řízení
n návrh považujeme, zejména z hlediska rozsahu programu, 
pro danou lokalitu za nevhodný. charakteru a rozsahu stavby by 
odpovídalo zahrnout do připravovaného záměru širší okolí a to 
odpovídajícím, především parkovým, způsobem řešit.
navrhujeme proto, aby o řešení předpolí nového trojského 
mostu, možnostech výkupů dalších pozemků a případném 
umístění ZZS v troji  bylo nadále jednáno a byly posléze 
vypracovány plnohodnotné varianty pro posuzování v rámci 
dokumentace eIA.

n Požadujeme úplně ustoupit od umístění heliportu 
v prostoru trojské kotliny, kde i hluk z vlaku nebo z akcí na 
výstavišti je mnohdy nesnesitelný, protože je násobený tlakovými 
odrazy od skal a okolního terénu v celém údolí od Pelc-tyrolky až 
po zoo. 
Součástí Smlouvy o spolupráci hl. m. Prahy a MČ Praha-troja 
na harmonickém rozvoji trojské kotliny (uzavřené v lednu 
2009) je nutnost vypracování a projednání Územní studie 
troja. tento postup je porušením Smlouvy o spolupráci hl. m. 
Prahy a MČ Praha-troja!
Úplný text vyjádření městské části Praha-troja  je zveřejněn na  
webových stránkách městské části www.mctroja.cz. 

zastuPitelstvo inFormuje
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První květnovou sobotu, 7. května 2011, se uskuteční 4. roč-
ník hudebního festivalu u řeky vltavy v pražském areálu Lo-
děnice troja. návštěvníci uslyší mix současné hudby na jedné 
z prvních akcí pod širým nebem v nadcházející festivalové 
sezóně.

Free Fest troja se tradičně zaměřuje na hledání neobvyklých sou-
vislostí mezi styly a žánry. Hudba, která se přirozeně proměňuje 

„zní jinak a přitom blízce“ – to je základní charakteristika všech účin-
kujících. Festival zároveň aktivně vstupuje do tvůrčího procesu pro-
střednictvím vlastních electric Jam Bandů, v nichž se setkávají umělci 
ze světa elektronické taneční hudby a hráči z jazzového břehu, aby 
společně rozšiřovali hudební řečiště.

Program:
14.00–16.00 DJ Maceo Muž z Radia Wave, jenž posluchačům nabízí 
groovy muziku. http://www.wave.cz
16.00–17.00 MadFinger Šestičlenný soubor, jehož hudba si získává 
na svou stranu fanoušky funku, popu, soulu nebo jazzu.  
http://www.myspace.com/madfinger
17.00–18.00 DJ Mikuláš electric jam band
dj mikuláš je první osobností, která zahraje společně s festivalovým 
electric jam Bandem. Jeho doménou je soul, latin, afro, funk a swing. 
http://www.freefesttrja.cz
18.00–19.00 Hi-Fi 
Různorodost a kombinace všemožných hudebních stylů a žánrů, 
mezi kterými nechybí v hojné míře elektronika či špetka jazzu 
(„freetekjazz“), najdeme v osobitém vystoupení skupiny hi-Fi. 
http://www.myspace.com/freetekjazz
19.00–20.00 Face of the Bass v autorských skladbách uslyšíme 
kombinaci elektroniky s živě tvořenou jungle rytmikou a instrumen-
talistickou virtuozitu muzikantů. 
http://www.myspace.com/basooblicej
20.00–21.00 t.O.P. Dream Company Závěr festivalu bude velkole-
pý. Předposlední kapela na letošním Free Festu troja – Funk´n´soulová 
formace čítá 12 členů a jejich společná energie se na posluchače pře-
nese již s prvními tóny. http://bandzone.cz/topdreamcompany 
21.00–23.00 electric Jam Band Improvizační program, kde si  
budou moci festivaloví účinkující či návštěvníci společně zajamovat.

kontakt: Petr Filip – manažer festivalu, mob.: +420 776 485 552, 
e-mail: filip@chytry-dum.eu, www.freefesttroja.cz

www.freefesttroja.cz

Oddíl orientačního běhu ve spolupráci s MČ Praha-troja

váS Zve nA     trojSký orienťák

ve středu 11. 5. odpoledne v lese nad trojou
závOD Je určen PrO širOkOu veřeJnOst

prezentace od 16:00 do 18:00 hod. v areálu tj sokol (camp, troj-
ská 171a), zde účastníci obdrží potřebné informace. Závod je ur-
čen všem, kteří se rádi projdou či proběhnou s mapou v ruce v pří-
rodě (všechny věkové kategorie, děti mohou jít spolu s rodiči). 
Délka připravených tratí je od 1,5 do 5 km, a každý si může vybrat 
dle svých podmínek a možností.                    Za oddíl OB urban tahotný

velkoobjeMové kontejnery
Omlouváme se všem občanům za způsobené potíže
s nepřistavenými kontejnery. 
Firmou Ipodec byl stanoven náhradní termín 30. 4. a 1. 5. 2011, 
zároveň došlo ke změně termínu v 1. pololetí 2011, červnový ter-
mín odpadá, proběhne pouze náhradní termín 30. 4. a 1. 5.
Další vOk budou přistaveny v sobotu a neděli 28. 5.–29. 5.  
na obvyklých stanovištích:
n dvůr ZŠ + tGSČ trojská 110/211 n Sádky, u stání na separovaný od-
pad 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)

nOvá čísLa strážníků Městské POLiCie
Miroslav Hamza 721 894 509  Antonín kopecký 723 568 239

OBLíBená zaHraDní sLavnOst 
  

ve čtvrtek 19. 5. 2011 
OD 17 HODin na zaHraDě ÚMč. 

výrobky v tradičních kategoriích sladké (pečené, nepečené, kynuté) 
a slané můžete nosit  až do 16 hod. Pro děti budou připraveny různé 
hry a soutěže a od 19 hod. si budete moci zazpívat s živou hudbou.

trOJský

Den
se bude konat 
v sobotu 11. 6. 
od 10 hodin 
na trojské 
louce (u řeky)

chráněná dílna 
trojský vršek
váS Zve nA

tvůrčí odpoledne
v tROJSkéM DOMeČkU 
U ZAHRADníků

Malba na sklo
vytvoříme si malované svícínky na čajové 
svíčky pomocí barev na sklo, případně 
jiné malované doplňky
kurz probíhá vždy od 10 do 14 hodin

trojská 152
vstupné 120,- kč

Svou účast prosím předem nahlaste:
Andrea Rázgová 777 080 392, 
razgova@fokus-praha.cz
www.fokus-praha.cz

21. 5.

Dne 19. 4. 2011 proběhlo jednání na odboru dopravy ÚMČ Praha 
7 ve věci koordinace výkopových prací na území MČ Praha-troja. 
výkopové práce budou prováděny v ulici Pod havránkou ve dnech 
28. 4.–13. 5. 2011, v  ul. trojská, sádky 10. 5.–10. 6. 2011, v ul. Pod 
hrachovkou u parkoviště a severního vstupu budou prováděny 
v červenci 2011. MČ Praha-troja požádá MP hl. m. Prahy o větší 
dohled na komunikaci podél vltavy a také upozorila na znečištění 
komunikace Pod Hrachovkou vozy vyjíždějícími ze stavby hrošince 
a slonince. ZOO Praha zajistí u dodavatele provádění čištění komuni-
kace. V souvislosti s dopravní situací v Troji vyzývá starosta MČ Pra-
ha-Troja občany k zaslání připomínek týkajících se dopravy v Troji 
(poštou nebo e-mailem).
                        karel novotný, vedoucí stavebního odd. 

Překvapení      v loděnici, 
první letošní promítání biografu.
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život v troji

Firma HG Sport láká veřejnost 
nejenom specializovanou pro-
dejnou, ale také širokou na-
bídkou ostatních služeb, které 
zahrnují půjčovnu a testcent-
rum, servis lodí, vodácké lekce, 
a ubytování v kempu přímo na 
březích vltavy. 
Pro občany a návštěvníky tro-
je má být nově otevřený areál 
atraktivní také díky nabídce 
organizovaných výletů na kaja-
cích, které jsou svým charakte-
rem vhodné i pro úplné začá-
tečníky. na výlety na mořských 
a turistických kajacích po okolí, 

ale i do zahraničí, se díky nově 
představeným skupinovým plav-
bám pod dohledem instruktorů 
HG Sportu můžete vydat v prů-
běhu celého roku, a to i bez 
vlastního vybavení nebo větších 
zkušeností. Bezpochyby zajíma-
vou nabídku pro volné odpole-
dne představují půldenní plavby 
do nedalekých klecánek, nebo 
pražským historickým centrem.
veškeré informace ohledně nabí-
zených služeb najdete na firem-
ních stránkách www.hgsport.cz. 
Díky spolupráci mezi MČ Praha- 
-troja a firmou HG Sport budete 
mít možnost získat bližší infor-
mace, nebo si jízdu na kajaku 
přímo vyzkoušet také v rámci 
programu trojského dne.

nové Sportovní ZaříZení
koncem března bylo v těsné blízkosti kanoistického areálu nově 
otevřeno hG sportcentrum troja, kde můžete díky kompletnímu vo-
dáckému zázemí, otevřenému široké veřejnosti, využít nevšedních 
možností aktivní rekreace v naší městské části.

ODDíL kOPané tJ sOkOL trOJa 
HLeDá Hráče ve věku 6–10 Let
Po tříleté odmlce budeme obnovovat činnost přípravek. 

tréniny probíhají každou středu a pátek od 16.00 hodin na hřišti v troji. 
další informace sekretář jaroslav Fliegl 602 150 374, 

tj-sokol-troja@volny.cz  

teď seriózně. Jedná se o bron-
zový odlitek plastiky, jejíž autor-
ství není obtížné určit, neboť je 
signovaná i datovaná. Autorem 
je slavný český sochař Bohumil 
kafka. 
Akademický sochař Bohumil kaf-
ka se narodil 14. 2. 1878 v nové 
Pace. Solidní základy pro dráhu 
sochaře se v Čechách získávají  
v Hořicích na tamní kamenické 
škole. kafka ji absolvoval v roce 
1895. Do roku 1898 se zdokona-
loval na Uměleckoprůmyslové 
škole v Praze. Se svým profeso-
rem  Stanislavem Suchardou spo-
lupracoval při realizaci jeho po-
mníku Františka Palackého. Poté 
následovala Akademie výtvar-
ných umění u Josefa Myslbeka, 
tady měl opět možnost být při 
realizaci pomníku knížete vác-

lava. Renomé si získává během 
tvůrčího pobytu v Paříži, odkud 
se vrací v roce 1906. Své učitele 

nejen časem vystřídá v jejich pe-
dagogické činnosti na Umělec-
koprůmyslové škole a Akademii 
výtvarných umění, ale stane se  
i jejich důstojným následovní-
kem v tvorbě monumentální 
plastiky pro veřejný městský 
prostor. vytvořil mnoho dekora-
tivních soch v secesně symbolist-
ním pojetí, které byly nezbytnou 
součástí dobové architektury – 
například pražské vinohradské 

divadlo nebo divadlo v Pardubi-
cích. Pro Havlíčkův Brod vytvo-
řil monumentální pomník k. H. 
Borovského, pro Bratislavu M. R. 
Štefánika. S instalací svých nejzá-
važnějších a dnes i nejznámějších 
děl měl však krutou smůlu. Až 
devět let po sochařově smrti byl 
na Smetanově nábřeží u Rudol-
fina odhalen pomník J. Mánesa. 
Dramatický osud pronásledoval 
jeho jezdecký pomník Jana Žiž-

Milenci Z vySlanectví
takový bulvární titulek se nabízí pro objev, který 
byl učiněn v jedné trojské rezidenční vile. nečekej-
te však žádný skandál. Muž a žena byli přistiženi 
nazí, takže u sebe neměli žádných dokladů, přesto 
se prokázalo, že datem jejich společného narození 
je rok 1899. Polehčující okolností je i to, že jsou 
bronzoví a měří něco kolem jednoho metru.

zajímavost
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FilMová (půl)noc opět Skvělá
Podvečer a večerní hodiny dne 15. 4. patřily skvělé kulturní 
akci v čechově škole.  ve spolupráci s městskou částí Pra-
ha-troja pořádali studenti trojského gymnázia, absolventi – 
členové občanského sdružení trojskoúhelník a zástupci east 
silver iv. ročník filmové (půl)noci tGsč.

stejně jako loni, se i letos promítalo na čtyřech místech – 
v hlavním sále (aula gymnázia), v primě, sextě a malé tělo-
cvičně. Promítací techniku pro dokumentaristiku zabezpečil 
a připravil pan jan zobal, filmy doporučila společnost east 
silver (reprezentovala paní anna kaslová). letošní soutěž 
spočívala ve výběru nejlepšího návrhu plakátu (není vylou-
čeno, že se objeví příště jako oficiální námět). nejvíce hlasů 
získal plakát alberta zikmunda, bývalého studenta trojské-
ho gymnázia.

Filmově největšího úspěchu dosáhly oscarové snímky čer-
ná labuť a the social network. neztratil se však ani doku-
mentární film „Pozemšťané, koho budete volit?“, který sle-
dovali zejména starší účastníci festivalu.

občerstvení v podobě skvělých toustů a dalších pochu-
tin připravovali i letos absolventi trojského gymnázia ja-
kub a jarda, servírovaly absolventky Báry – trojskoúhelnič-
ky (aktivní členky o.s. trojskoúhelník). o vynikající akci se 
zasloužily především hlavní protagonistky klára dobišová 
a anna kopecká (studentky sexty), na tvorbě plakátu a 
doplňkových materiálů (suvenýr pro každého účastníka a 
malý sborník) se podílela Bára Švejdová ze septimy. hlavní 
koordinátorkou „filmovky 2011“ byla mgr. tereza chýlo-
vá, vyučující tGsč. velké poděkování patří všem, kteří po-
mohli uspořádat pěkný páteční večer ve škole. kdo přišel, 
určitě nelitoval.

   za organizátory radim jendřejas
redakčně kráceno



květen 2011 139

5

ky. Složitá a dlouhodobá je sama 
historie projektu Pantheonu 
na žižkovském vítkově a složi-
tá a dlouhodobá je i konečná 
realizace největší evropské jez-
decké sochy. kafkův návrh byl 
přijat jako východisko z mnoha 
neúspěšných soutěží. Musíme 
si uvědomit, že v té době byly 
aktuální již zcela jiné tendence 
moderního uměleckého snažení –   
bylo to na konci dvacátých let 
dvacátého století. kafka vsadil 
vše na myšlenku a formu dů-
sledného realizmu. na pomníku 
začal pracovat v roce 1931 ve 
speciálně postavené hale a sád-
rový model byl dokončen v roce 
1942. v témže roce B. kafka 
umírá na zánět slepého střeva. 
Před slíděním gestapa byl prý na 
kusy rozřezaný model pomníku 
uschován kdesi ve sklepě pod 
uhlím a odlit a osazen byl až 
v roce 1951, ve zcela jiném kul-
turně-politickém klimatu. nic-
méně, nepřehlédnutelná jezdec-
ká silueta se vřadila mezi praž-
ské dominanty způsobem, který 
svědčí o mistrovském citu pro 
správnou volbu měřítka. kromě 

soch, které jsou takto všem na 
očích, vytvořil kafka řadu vy-
nikajících portrétů a množství 
plastik komorního charakteru. 
Sem právě patří i naši „Milenci“, 
kteří jsou mistrovým ranným 
dílem – v r. 1899 byl na samém 
počátku své kariéry. Pro nás teď 
zůstává obecně otevřenou otáz-
kou, jak  tuto nenadále objeve-
nou cennost důstojně využít pro 
reprezentaci naší MČ.
Památkou na osobní život Bohu-
mila kafky je pozoruhodná vila 
s ateliérem na Ořechovce 41. 
navrhl ji avantgardní architekt 
Pavel Janák jako rafinovaně 
prostý patrový dům z režných 
cihel s navazující prosklenou 
horizontálou atelieru se střešní 
terasou.
Důvod, proč jsem neodolal vyjá-
dřit se k trojskému uměleckému 
nálezu, je ten, že můj otec byl 
žákem B. kafky. Měl k němu 
blízký vztah i po ukončení stu-
dia. Mimo jiné svého profesora 
ještě za jeho života portrétoval.

jan kavan, 10. 12. 2010

zastuPitelstvo inFormuje

koMiSe pro beZpečnoSt
Dne 30. 3. 2011 se uskutečnilo zasedání komise pro bezpečnost a ve-
řejná prostranství. Zejména bezpečnost občanů a návštěvníků troje 
je prioritou zastupitelstva. Členové této komise se shodli na tom, 
že nejbolestivější oblastí je doprava (zejména neukáznění řidiči) a 
pohyb závadových osob. tyto mají na svědomí krádeže v domech, 
přilehlých stavbách i autech. Preventivní činnost státní i městské po-
licie je v poslední době intenzivnější (např. noční kontroly automo-
bilů). vzhledem k rozloze naší obce by činnost příslušníků MP byla 
účinnější, kdyby nám přidělení příslušníci měli odpovídající zázemí a 
dopravní prostředek (o přiměřenou místnost se sociálním zařízením 
obec usiluje).

Členové komise se shodli na tom, že budou vytipovávat citlivé 
oblasti v obci z pohledu bezpečnosti. uvítáme i podněty od občanů, 
které budou podány přímo členům komise, nebo prostřednictvím 
úřadu mč.                                                    jaroslav Bejček, předseda komise

Zpráva o úklidu
Dne 16. 4. 2011 se uskutečnil jarní úklid trojského břehu vltavy 
od vodáckého kanálu k peřejím pod lávkou, pozemku č. 1595 – 
louka u řeky, přilehlé cesty mezi loukou a fotbalovým areálem, 
a dále pak okolí Haltýřského potoka.

nádherné počasí, velmi pěkná účast – cca 50 lidí, příjemná 
atmosféra. na konci úklidu byla obrovská hromada Pet lahví a 
ostatního odpadu „moderní civilizace“.

výsledek naší práce by nás měl motivovat k podobné akci  
i na jiných místech naší obce. rád přijmu vaše podněty.

na závěr bylo odměnou velmi příjemné posezení u opeče-
ných klobás, buřtů a řízného točeného piva.
Děkujeme všem zúčastněným za pomoc. Zvláštní poděkování: 
Martinu Rubáčkovi (bečka Regenta), Radku Foitlovi (multikára) 
a Marku kubíčkovi (StS Chvojkovice-Brod).

Příště se na vás těší mirek knittel
602 610 811

tento projekt vychází z Plánu od-
padového hospodářství hl. m. Pra-
hy, jehož cílem je snížení podílu 
biologicky rozložitelného odpadu 
v komunálním odpadu a jeho ma-
ximální možné surovinové využití. 
n v rámci projektu, který je rea-
lizován od května 2011 do září 
2014, bude vybraným osobám 
(vlastníkům zahrad u rodinných 
případně bytových domů) za-
půjčen zahradní kompostér (typ 
S 900 – viz obrázek), ve kterém 
si budou moci vyrábět kompost 
z vlastních surovin – biologicky 
rozložitelného odpadu ze zahrad 
(příp. z domácností). Jedná se  
o typizovaný zahradní kompostér 
o objemu 905 litrů (výška je  
100 cm a průměr půdorysu  
110 cm), který je vyroben z recyklo-
vaného plastu a je recyklovatelný. 
n kompostér bude poskytnut 
zdarma na základě Smlouvy  
o výpůjčce a Předávacího proto-
kolu, kde budou specifikovány 
podmínky, za kterých bude kom-
postér občanům města zapůjčen 
(např. umístění kompostéru na 
oploceném pozemku osoby za-
pojené do projektu a jeho užívá-
ní po dobu trvání Projektu). 
n Po skončení Projektu bude 
kompostér přenechán ve vlast-
nictví účastníka Projektu zdar-
ma, případně za symbolickou 
zbytkovou cenu. 
n v případě, že účastník Projektu 
nebude moci nebo nebude dále 
ochoten v Projektu pokračovat, 
bude moci kdykoliv kompostér 
vrátit.

n Realizací výše zmíněného Pro-
jektu byla pověřena na základě 
výsledků veřejné soutěže spol. 
ISeS s.r.o. Pokud máte zájem  
o zapojení do Projektu, vyplňte 
odpovědní dotazník na 
www.ises.cz, nebo kontaktujte 
ises s.r.o., M. J. Lermontova 25, 
160 00 Praha 6

bioodpad koMpoStujte SaMi!
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s po-
radenskou společností ISES, s.r.o. v současné době zahájil realizaci 
projektu 

Podpora domácího kompostování občany hl. m. Prahy

n Uvedená společnost bude pro 
hl. m. Prahu zajišťovat další kroky 
spojené se zahájením Projektu, 
zajištění podpisu Smlouvy o vý-
půjčce a protokolárního předání 
a převzetí kompostéru podle sta-
noveného harmonogramu. 
n kompostéry budou dle stano-
veného harmonogramu v prů-
běhu měsíců dubna, května a 
června 2011 postupně předává-
ny tak, aby mohly být plně vy-
užívány již v průběhu letošního 
vegetačního cyklu. 
n text Smlouvy o výpůjčce a Pře-
dávacího protokolu je, (případ-
ně v brzké době bude) uveden 
na adrese www.ises.cz. 
n Dovolujeme si upozornit, že 
tato nabídka je limitovaná po-
čtem kompostérů do vyčerpání 
zásob!

první ZaSedání koMiSe pro 
kulturu, Sport a volný čaS
setkání se konalo 20. 4. v zámecké kavárně. Programem první 

schůzky bylo seznámit nové i staronové členy komise s náplní 

a úkoly na tento rok. Při dalším zasedání 4. 5. se už budou při-

pravovat nejbližší akce, kterými jsou stále oblíbenější trojská 

buchta (19. 5.) a trojský den (11. 6.). ale budeme se zabývat  

i provozem letního kina, zušlechťovat vinobraní a vymýšlet dal-

ší obohacení společenského života. děkuji všem členům komise 

za účast a dobré nápady a na další spolupráci se opravdu těším. 

všechny ostatní trojské sousedy na chystané akce srdečně zvu. 
jan kavan ml.
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dětský klub

v Úterý 3. 5. 2011
se v trojské soukromé 
školičce maata uskuteční 

Jarní
keraMiCká
DíLna 
pro děti 
a jejich rodiče. 

Přijďte si s dětmi užít 
tvořivé dopoledne a 
z hlíny si něco vyrobit.

k eramická hlína je využívána jako výtvarný materiál ve škol-
kách, základních i středních školách, v různých zájmových a 
zdravotnických institucích. Umožňuje tvořit každému podle 

jeho představ a možností. Při práci s hlínou můžeme relaxovat, 
uvolňovat nahromaděný stres a vytvářet objekty podle vlastních 
představ.

Práce s hlínou obsahuje také výchovný, artefiletický  a terapeu-
tický prvek. v rámci práce s dětmi i dospělými je hlína často využí-
vána jako poddajný mnohovýznamový materiál.  Prostřednictvím 
práce s hlínou se dítě učí, že dílo je možné několikrát přetvořit či 
dokonce zničit a znovu vystavět. 

Během akce je možné prohlédnout si prostory školičky a pohrát si  
s dětmi v herně či na zahradě. 
Celá akce je organizována za podpory Městské části Praha-troja a 
ve spolupráci s MŠ nad kazankou. Více informací o programu Dět-
ského klubu Maata na www.maata.cz, na telefonním čísle: 
739 415 070, či na maata@maata.cz.

inzerce
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trojský kalendář

inFo tj Sokol troja SokolSká všeStrannoSt

trojská historie

troja v roce 1873 Přinášíme vám zajímavou 
zmínku o troji z roku 1873. Je společně s textem písně o troji (notový 
zápis se bohužel nedochoval) obsahem knížky okolí pražské v písních 
pro mládež, kterou napsal Bedřich Peška: „troja s nádherným zámkem 
knížete veriana Windishgrätze jmenovala se dříve „zadní Ovenec“, ja-
kož ves před Stromovkou ležící až posud jmenuje se „přední Ovenec“. 
Za minulého století byl zámek ještě nádhernější, ale utrpěl velice roku 
1757 za obležení Prahy od vojska pruského. Pověst dí, že se deset roků 
na zámku stavělo. troja leží naproti mlýnu císařskému, kdež roku 1585 
původně bývala pila a poblíže ní od roku 1594 lázeň jako jeskyně zbu-
dovaná z kamene hloupětinského. Příchod k mlýnu císařskému z obory 
Bubenečské vedle řeky zřízen byl roku 1585 strháním skal pobřežních, 
aby císař Rudolf II. měl příjezd k svému mlýnu.“ 

Rozkošný je letohrádek
ten Trojecký zámeček, 
usmívá se na krajinu
jak na matku syneček.
Ten Trojecký kostelíček
na vršíčku se bělá,
a teď s jeho nízké vížky
zbožná píseň zavzněla.
Či zpívají v kostelíčku
bělošatí andělé,
kteří se tam modlívají,
když je svatá neděle?

ZMěna terMínů Setkání
na dubnové schůzce klubu trojské historie se účastníci dohodli na změně 
termínu budoucích setkání. Scházet se nadále nebudou první čtvrtek 
v měsíci, ale výhodnější se jim jeví čtvrtek druhý. Až do konce letošního 
roku budou tedy schůzky v kavárně u lávky probíhat od 17 hodin 
následovně: 12. května, 9. června, 14. července, 11. srpna, 8. září,  
13. října, 10. listopadu a 8. prosince. klub se těší i na vaši účast!     bok

oSobní lodní doprava 2011
neLaHOzeves – trOJa a zPět  8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9.
nelahozeves 7:30 18:15
kralupy n/vlt. 8:10 17:50
libčice n/vlt. 9:35 16:45
řež u Prahy 10:10 16:10
troja 11:45 15:15
Provozovatel: marina vltava nelahozeves – Petr kožený s.r.o. tel.: 724 903 473. e-mail: info@marinavltava.cz  www.marinavltava.cz

TĚLO MUSÍME

Xc KrOS 
královská obora
StROMOvkA, Praha 7
(část výstaviště, Incheba expo Praha)

závod horských kol

Občanské sdružení H-triatlon při-
pravilo závod pro všechny věkové a 
výkonnostní kategorie včetně dětí, 
které mají startovné zdarma. Par-
kování v areálu a vstup do bazénu 
na výstavišti pro všechny závodní-
ky zdarma. Záštitu nad závodem 
převzali náměstek primátora hl. m. 
Prahy Mgr. Ivan kabický a starosta 
mč Praha 7 Marek Ječmének.
doprovodné akce pro děti. na akci 
bude připraveno zázemí včetně 
sportovních aktivit, které zkrátí 
dětem volnou chvíli a při kterých 
mohou vyhrát různé ceny.
více informací a online registrace 
na www.htriatlon.cz

PŘEKVAPIT

8. 5. 2011

Milada othová
vystavuJe v trOJi
Galerie u lávky, Městská část Praha-
troja a nadace Quido Schwanka 
troja, město v zeleni zve všechny 
uměnímilovné zájemce na ver-
nisáž výstavy pod názvem „mila-
da othová, reliéfy“. vernisáž se 
koná ve čtvrtek 12. května 2011 
od 17:00 hodin v trojské galerii  
U lávky. výstavu uvede PhDr. naďa 
vitanovská. Milada Othová působí 
jako docentka na Akademii výtvar-
ných umění v Praze. v sochařském 
ateliéru prof. Jana Hendrycha vy-
učuje především medaile a reliéf. 
kromě pedagogické práce se věnu-
je vlastní volné tvorbě prezentova-
né na výstavách doma i ve světě. Její 
medaile, reliéfy a drobné plastiky  
i přesto, že jsou realizované v kovu, 
působí jemně a intimně. Autorčina 
výpověď není přímočará, napoví, 
ale tajemství zůstává. Platí zde, že 
méně je někdy více.          jan kavan

n naše skupina 9 žákyň aerobiku 
se zúčastnila 26. 3. 2011 Přehlíd-
ky pódiových skladeb. Porota 
hodnotila 38 skupin různých vě-
kových kategorii a naše děvčátka 
předvedla skladbu „Ztratila Lucin-
ka bačkorku…“. Hodnocení bylo 
kladné a dívky obdržely diplom 
za účast. n zdravotní cvičení s jó-
gou v úterý se těší velkému zájmu 
žen, a proto jsme přidali ještě pá-
teční cvičení na židlích, žebřinách 
a s různými pomůckami, bez lehů, 
kde každý cvičí podle svých zdra-
votních možností. n 16. 4. 2011 
se konal autobusový zájezd do 
tábora za účasti 47 osob. Počasí 
nám přálo. První zastávka byla na 
Starém Městě na Žižkově náměstí. 

nelahozeves kralupy libčice řež troja
nelah.   50,- 100,- 150,- 200,-
kralupy   50,- 90,- 130,- 180,-
libčice 100,- 90,-   60,- 120,-
řež 150,- 130,-   60,-  100,-
troja 200,- 180,- 120,- 100,-

kdo chtěl, mohl jít na prohlídku 
Husitského muzea a katakomb, 
ostatní se procházeli po městě. 

nejrychlejŠí 
a nejÚsPěŠnějŠí

nejrychlejším lovcem se stal pan 
václav krček z mysliveckého sdruže-
ní Praha 8. ve středu 30. 3. 2011 sko-
lil šedesátikilového kňoura v okolí 
„třešňovky“. Podle jeho vlastních 
slov ve 20:30 hod. rozhodil krmení 
(staré pečivo, kukuřici a brambory) a 
ve 20:33 hod. už bylo po všem! 
nejúspěšnějším lovcem ze tříčlen-
né skupiny myslivců OMS Praha 8 
určené k odlovu na vybraných po-
zemcích v troji je pan Pavel Soukup, 
který má na kontě 4 ulovené kusy. 
O divočácích toho ví hodně, jak do-
kazuje rozhovor v časopisu Mysli-
vost č. 4/2011, který naleznete na 
www.myslivost.cz. 

renata zajícová
 

Děti do 3 let zdarma. Děti do 10 let 50% sleva. Při koupi zpáteční jízdenky 50% sleva na jízdu zpět. kočárky a kola á 20,- kč (kapacita 
omezena). Pokud nepojede víc jak 5 zájemců z přístavu nelahozeves, tak se plavba neuskuteční. Dotazy týkající se vyplutí lodě na linku 
Mělník, prosím volejte na tel.: 724 903 473. Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení plaveb z důvodů oprav zdymadel či z důvodů 
způsobených vyšší mocí. Dále organizujeme hodinové vyhlídkové jízdy a speciální jízdy podle přání zákazníka.
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Dále jsme navštívili poutní kostel 
klokoty. Stavba byla založena ko-
lem r. 1700 v místě bývalého go-
tického kostelíka za přispění bo-
hatých mecenášů z významných 
šlechtických rodů i z řad tábor-
ských obchodníků. Projekt si vzal 
za vzor patrně dílo jednoho z nej-
talentovanějších architektů své 
doby, Jana Santiniho. Postupně 
ke kostelu přibyly ještě ambity a 
kaple, až vznikl neobyčejně půso-
bivý stavební soubor s půdorysem 
přibližně ve tvaru dvojitého kříže. 
krása umělecky vysoce hodnotné 
barokní stavby patří mezi největší 
skvosty architektury evropského 
baroka. v kostele jsme obdivova-
li nádherný oltář, obrazy, sochy a 
křížovou cestu. Po prohlídce jsme 
odjeli a hledali v blízkosti restau-
raci, ale většinou byly zavřené, 
nebo pouze s nabídkou minutek. 
Řidič autobusu nám doporučil a 
telefonicky zařídil restauraci „Bej-
kárna“ v Benešově, kde jsme se 
všichni překvapivě dobře najedli. 
Pokračovali jsme v cestě k zámku 
konopiště, na procházku parkem. 

veselým zážitkem byla jízda vláč-
kem až k zámku. Řidič nám zpes-
třil jízdu vhodnými písničkami 
např. „Jede, jede vláček“ apod., a 
kroužil po větších plochách něko-
likrát dokola u rybníka a do zatá-
ček. Mávali jsme na kolemjdoucí a 
smích neměl konce. Po procházce 
a občerstvení jsme se vraceli do 
Prahy v plánovaném čase 18 hod.
Dále na 29. 4. 2011 připravujeme 
n závody na koloběžkách, ko-
lečkových bruslích apod. ve Stro-
movce. n tradiční cyklovýlet na 
hrad okoř bude v sobotu 14. 5. 
2011.  n trojský orienťák připra-
vuje oddíl orientačního běhu na  
11. 5. 2011. n sportovní odpo-
ledne k mdd se bude konat 2. 6. 
2011 na hřišti u Sokolovny nebo 
za špatného počasí v tělocvičně ZŠ. 
n naše družstvo žactva se v květ-
nu zúčastní „Zálesáckého závodu 
zdatnosti“. Máme v plánu také   
n volejbalový turnaj n vodácký vý-
let a n účast na trojském dni.
Sledujte, prosím, plakátky o na-
šich akcích. těšíme se na vaši 
účast!                       alžběta Filipová
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bZ připravila

tiP na výlet

Zoo připravila
otevřeno denně, 
v květnu 9.00–18.00 h
www.zoopraha.cz

naučné SteZky
vážení čtenáři a turisté, zveme vás do krásné-
ho jarního lesa v pražských klánovicích. Do-
staneme se tam vlakem z Masarykova nádra-
ží (např. v 9:10, 9:59, 10:10,10:40 hod.) za 20 
minut. výchozím i konečným místem naučné 
stezky je železniční stanice Praha-klánovice. 
v místech dnešního lesa bylo v minulosti ně-
kolik osad, z nichž můžeme dodnes nachá-
zet viditelné pozůstatky. Unikátní památkou 

je středověká studna u zastávky č. 3. trasa 
nS vede nejdříve po červené, pak po zelené 
a nakonec po modré turistické značce. v mís-
tech, kde z těchto tras odbočuje, je použito 
zelenobílých značek naučných stezek. Pokud 
si budete chtít projít celou stezku, čeká vás 
17 zastavení a 12 km (výlet si můžete rozdě-
lit nadvakrát nebo zkrátit).  

naučnou stezku zahájíme na nádraží Pra-
ha-klánovice. Pokud jsme přijeli vlakem od 
Prahy, podejdeme podchodem koleje a dál 
pokračujeme lesem podél trati po červené 
turistické značce (ve směru od Prahy, trať 
máme po pravé straně), stále na dohled ko-
lejí. v lese na kraji klánovic potkáme panel 
1. zastávky. trasa stezky končí opět na ná-
draží Praha-klánovice a vlakem se vrátíme 
na pražské Masarykovo nádraží. vlak jezdí 
každou půlhodinu vždy v .02 a .32.
Přehled zastávek ns: 1. Plán stezky, 2. Za-
niklé vesnice Hol a Lhota, 3. Zaniklá vesnice 
Žák, 4. Pověst o zvonech ze Žáku, 5. Historie 
klánovického lesa, 6. Flóra a fauna v kláno-
vickém lese, 7. Z historie klánovic, 8. václav 
klán – zakladatel klánovic, 9. Zaniklá vesni-
ce Slavětice, 10. Golf klánovice, 11. Historie 
obce Újezda nad Lesy, 12. Historie města 
Úvaly, 13. Historie obce Jirny, 14. Historie 
obce Šestajovice, 15. Dětské lesní sportoviš-
tě, 16. Ochrana přírody klánovického lesa, 
17. klánovické lázně. 

čerpáno z www.stezky.info, upravila r. zajícová

www.praha8.cz
www.starebohnice.cz

důležité mezníky v historii pražské zoo – 
každý měsíc až do října se můžete seznámit 
na www.zoopraha.cz; www.facebook.
com/zoopraha nebo přímo v areálu zoo 
s důležitými událostmi, stavbami nebo 
třeba zvířaty. 
tento měsíc navštívíme 40. léta, ta jsou ve 
znamení Pavilonu opic, který stál v místech 
dnešní Indonéské džungle.

 
 1. 5. vítání ptačího zpěvu – procházka za 

volně žijícími ptáky v areálu zoo.
 Sraz v 6:30 u hlavního vchodu!
 8. 5. may day − dětské projekty na 

podporu ohrožených druhů lidoopů.
 7. 5. vlasta Burian a lachtani – bohatý 

program na památku komika a 
velkého příznivce pražské zoo. 

 7. 5, 15. 5 a 29. 5. zookino
 ve vzdělávacím centru 
 8. 5. Férová snídaně v zoo – 
 z fair trade produktů! 
 8. 5. odpolední vzpomínání u čaje 

První z řady vzpomínání nese 
název „jak se dělá zoo“. kavárna 
Černohouska od 16.00 h. 

14. 5. den rodiny Ověřte si své dovednosti 
v nerůznějších „zvířecích“ hrách! 

22. 5. módní přehlídka – kolekce pro 
gorily. Prohlédněte si originální 
africko-české modely, jejichž 
zakoupením podpoříte ochranu 
goril ve střední Africe a stavbu školy 
v kamerunu!

 6.–29. 5. čajování – výstava o čaji 
 denně 9–19 hod. 
 6.–15. 5. africké fialky út–ne 9–19 h, 

skleník Fata Morgana
         7. 5. Benefice pro japonsko – 

venkovní expozice,
program od 13 do 19 hodin

20.–29. 5. Botanické ilustrace Skleník Fata 
Morgana, út–ne 9–18 hodin

21.–29. 5. mezinárodní výstava suiseki a 
shangshi denně 9–19 h,

v historickém sklepení Trojského zámku!!!

«cucuMbria MaxiMa xxl»

21. 5. 2011
4. starOBOHniCké

POsvíCení 21. 5. 2011
v sOBOtu


