
            První svatba v Troji 
     Starosta MČ Troja se představil 
29.6.2006 v Pražské botanické zahradě 
v Troji v nové roli. Stal se oddávajícím na 
svatbě pana Petkova a slečny Hájkové. 
Svatba těchto mladých lidí se uskutečnila 
v krásném prostředí na louce hlavní expo-
zice PBZ. Za pomoci matrikářky Prahy 7 
zvládl O. Adámek své oficiální povinnosti 
na jedničku. Jeho řeč ke snoubencům byla 
neformální a lidská. Budeme se těšit, že 
svatebních párů, které projeví přání říci 
si „ano“ pod křídly trojské radnice, bude 
přibývat.                   

Přívoz v Podhoří v provozu Od středy 28.6.2006 má k sobě Podhoří s Podbabou 
blíž. V poledne byl slavnostně otevřen přívoz, který zkrátí 
cestu z dejvické strany i do zoo a botanické zahrady. Oficiál-
ního zahájení provozu přívozu se zúčastnil starosta Prahy 6 
pan Chalupa a z trojské strany starosta MČ Troja pan Adá-
mek, který při setkání se starostou Chalupou na lodičkách 
uprostřed řeky mu předal typické trojské suvenýry. Přívoz se 
vrátil na své místo po desítkách let. Chybící přemostění v 
těchto místech sice nenahradí, ale je zajímavý a praktický a 
do těchto míst patří. Oba konce přívozu mají přímé napojení 
na městskou dopravu. Na lodích platí tramvajenky, přeprava 
kol a kočárků je zdarma. Přívoz má být v provozu šestnáct 
hodin denně.                                                                                

 
Text a foto na této straně  
PhDr.Bohumil Kudera 
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Alena Laufrová v Galerii u 
Lávky 
Výtvarná umělkyně Alena Lau-
frová se v trojské Galerii u lávky 
prezentuje svými snovými kraji-
nami. Vernisáž proběhla ve čtvr-
tek 29.6.2006 za pěkné účasti 
místních i přespolních. Umělky-
ni představil PhDr. Bohuslav Holý. Vystoupení tanečnice Kláry Zurynkové, která v průběhu vernisáže zatančila dvě taneční kreace pod ná-
zvy Anděl a Žena, zaujalo svou poetikou a dokonalostí tanečního projevu.                                      



2. místo kategorie slané – p. Jaroslava Nováková 
Sýrová kolečka 
33 dkg polohrubé m. 
12,5 dkg másla 
Lžička soli 
1/2 lžičky cukru 
1 vejce 
1/2 kypřícího prášku 
0,5 –1 dcl mléka 
Pomazánka: 10 dkg Nivy, 10 dkg Eidamu, 12,5 dkg másla) 
Těsto se zadělá a rozdělí  na 2 poloviny. Rozválí se na 2 placky. Ty se potom 
natřou sýrovou pomazánkou a pevně se stočí do rolády. Dají se vychladnout do 
lednice. Pak se krájí na tenká kolečka (asi 3 mm), natírají se vejcem a sypou na-
sekanými ořechy. Peče se na plechu , nejlépe na pečícím papíře 20 min. 

V tomto i v dalších číslech budeme pokračovat v otiskování receptů z Trojské buchty 2006   
(pokud  se nám podaří přesvědčit zapomnětlivé vítězky, aby se o vítězné recepty podělily s ostatními čtenáři).                                                       

p. Marie Horáčková -VAFLE  
 1/4 l mléka, 1 vejce, 17 dkg hladké 
mouky, 1 vanilkový cukr 

2. místo kategorie sladké – pečené – p.Jitka Adámková 
Kávové řezy s krémem    (1 hrnek – 2,5 dl) 
4 vejce, 1 hrnek polohr.mouky, 3/4 hrnku krupic.cukru, 2 lžíce mletých 
mandlí, 1/3 hrnku silné scezené kávy, 1/2 sáčku kypřícího prášku do 
peč., tuk, na vymazání  a hrubá mouka na vysypání formy, 1/2 hrnku 
tmavé a 3 lžíce bílé čokoládové polevy 
Krém:  1/2 hrnku krupicového cukru, 1/2 kostky změklého másla, 1 sá-
ček vanilinového cukru, 1 lžíce hladké mouky 
Žloutky ušleháme za postupného přidávání cukru do pěny. Vmícháme 
mandle, mouku smíchanou s práškem do pečiva a po lžících zašleháme 
studenou kávu. Na závěr vmícháme sníh ušlehaný z bílků, těsto nalije-
me na vymazaný  a vysypaný hlubší plech, povrch uhladíme a těsto 
upečeme v troubě vyhřáté na 185 st.C. Krém necháme částečně vychla-
dit. Vychladlý korpus podélně rozkrojíme a spodní část potřeme vrst-
vou krému. Zakryjeme ji vrchním dílem korpusu, přelijeme tmavou po-
levou, do které uděláme tenkým pramínkem pruhy bílé polevy. Mouč-
ník necháme ztuhnout a pak nakrájíme na řezy.    

p. Alžběta Filipová – Mřížkové řezy 
30 dkg hlad.mouky, 15 dkg polohr.
mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový 
cukr, 15 dkg moučk.cukru, 25 dkg másla 
nebo Hery, 1 dcl mléka, 1 vejce 
Zpracuje se těsto, které rozdělíme na 1 
větší a l menší část, kterou vyválíme ,
pomažeme pikantní zavařeninou, 2-3 
měkké tvarohy osladíme 4 lžícemi cuk-
ru+vanilk.cukru, rozmícháme a přidáme 
1 vejce a trochu mléka dle potřeby. 
Rozetřeme na těsto a z druhé větší části 
těsta děláme mřížka, dobré  je , když těs-
to vyjde i na okraj. Mřížky můžeme po-
třít vejcem ( ale není třeba) . Pečeme do 
slabě růžova. 

p.Radim Jendřejas –  
ŘEZY MARGOT 
 
1 čokoláda Margot na-
hrubo nastrouhat 
1 hrnek polohrubé mou-
ky 
1 hrnek cukru 
2 vejce 
1 prášek do pečiva 
Těsto rozetřít na vyma-
zaný a moukou vysypa-
ný plech.  Po vychladnutí potřít krémem 
   10 dkg cukru moučky 
   10 dkg másla 
   2 lžíce rumu                    Povrch postrouhat čokoládou Margot 

p.Helena Hájková – KOLÁČ 
500 gr.lhlad.mouky, 0,25 l mléka, 30 gr.droždí, 100 gr.mouč. cukru,  
100 gr.másla, 2 žloutky, sůl, vanilk.cukr. Vymísíme těsto, které ne-
cháme vykynout. Na vymazané plechy uděláme 2 koláče, které poma-
žeme náplněmi. Pečeme 45 min.při 150 st. C. 
Náplň: tvarohová – 500 gr 
tvarohu, 100 g másla, 150 
g mouč.cukru,  2 žloutky, 
vanilk. cukr, citr. kůra. Vše 
ušleháme.  
Maková – 100 g ml.máku, 
30 g mletých ořechů, 1 lží-
ce medu, 1 lžíce kryst. cuk-
ru, 1/4 l mléka, 1/2 lžičky 
skořice, citr. Kůra. Krátce 
povařit. 



Program MS  
ve vodním slalomu 2006 
Úterý 1. srpna 
20.30 - 22:00 Slavnostní zahájení 

Středa 2. srpna 
13:30                           Stavba tratě pro semifinále 
a finále 
15:00             Ukázkové jízdy pro semifinále a fi-
nále 
16:00             Schválení tratě pro semifinálový a 
finálový závod 
16:30             Stavba tratě pro kvalifikaci 

Čtvrtek 3. srpna 
08:30 - 08:36 Start předjezdců K1 muži, C2 muži 
3 lodě v každé kategorii 
09:00 - 12:00 Kvalifikace K1 muži 1. jízda 170 
startů, startovní interval 60 vteřin 
12:00 - 12:40 Kvalifikace C2 muži 1. jízda 40 star-
tů, startovní interval 60 vteřin 
13:30 - 16:30 Kvalifikace K1 muži 2. jízda 170 
startů, startovní interval 60 vteřin 
16:30 - 17:10 Kvalifikace C2 muži 2. jízda 40 star-
tů, startovní interval 60 vteřin 

Pátek 4. srpna 
08:30 - 08:36 Start předjezdců C1 muži, K1 ženy 
3 lodě vkaždé kategorii 
09:00 - 10:10 Kvalifikace C1 muži 1. jízda 70 star-
tů, startovní interval 60 vteřin 
10:20 - 11:30 Kvalifikace K1 ženy 1. jízda 70 star-
tů, startovní interval 60 vteřin 
11:40 - 12:50 Kvalifikace C1 muži 2. jízda 70 star-
tů, startovní interval 60 vteřin 
13:00 - 14:10 Kvalifikace K1 ženy 2. jízda 70 star-
tů, startovní interval 60 vteřin 
15:00 - 15:50 Hlídky K1 muži 1. jízda - finále 33 
startů, startovní interval 90 vteřin 

16:00 - 16:17 Hlídky C2 muži 1. jízda - finále 11 
startů, startovní interval 90 vteřin 
16:30 - 17:20 Hlídky K1 muži 2. jízda - finále 33 
startů, startovní interval 90 vteřin 
17:30 - 17:47 Hlídky C2 muži 2. jízda - finále 11 
startů, startovní interval 90 vteřin 
18:00 - 18:20 Flowers ceremony K1 muži a C2 
muži - hlídky 

Sobota 5. srpna 
10:00 - 10:22 Hlídky C1 muži 1. jízda - finále 15 
startů, startovní interval 90 vteřin. 
10:30 - 10:52 Hlídky K1 ženy 1. jízda - finále 15 
startů, startovní interval 90 vteřin 
11:00 - 11:22 Hlídky C1 muži 2. jízda - finále 15 
startů, startovní interval 90 vteřin 
11:30 - 11:52 Hlídky K1 ženy 2. jízda - finále 15 
startů, startovní interval 90 vteřin 
12:00 - 12:20 Flowers ceremony C1 muži a K1 
ženy – hlídky 
13:30 - 13:39 Start předjezdců K1 muži, C2 muži 
3 lodě v každé kategorii 
14:00 - 15:00 Semifinále K1 muži 40 startů, star-
tovní interval 90 vteřin 
15:15 - 16:15 Semifinále C2 muži 40 startů, star-
tovní interval 90 vteřin 
16:30 - 16:50 Finále K1 muži 10 startů, startovní 
interval 120 vteřin 
17:00 - 17:20 Finále C2 muži 10 startů, startovní 
interval 120 vteřin 
17:30 - 17:50 Flowers ceremony K1 muži a C2 
muži 

Neděle 6. srpna  
09:30 - 09:42 Start předjezdců C1 muži, K1 ženy 
3 lodě vkaždé kategorii 
10:00 - 11:00 Semifinále C1 muži 40 startů, star-
tovní interval 90 vteřin 
11:15 - 12:15 Semifinále K1 ženy 40 startů, star-
tovní interval 90 vteřin 
13:30 - 13:50 Finále C1 muži 10 startů, startovní 

interval 120 vteřin 
14:00 - 14:20 Finále K1 ženy 10 startů, startovní 
interval 120 vteřin 
14:30 - 14:40 Flowers ceremony C1 muži a K1 
ženy 
15:30 - 16:00 Slavnostní vyhlášení všech katego-
rií, Slavnostní zakončení 
Jak se dostat k vodnímu kanálu v Praze-Troji? 
Autem  

-       na mostě Barikádníku v Praze 7 odbo-
čit doprava směrem na místní část Tro-
ja , ZOO 

-       projet místní částí ulicí Trojská až k 
Trojskému zámečku ( zámeček je 
ohraničen vysokou bílou zdí po levé 
straně silnice)  

-       před Trojským zámečkem odbočit do-
leva směrem k řece  

-       následně pokračovat proti proudu řeky 
přibližně 700 m cestou , která je ozna-
čena jako slepá  

-       parkovat doporučujeme na parkovišti 
před loděnicí FTVS  

Městskou dopravou 

-       metrem C do stanice Holešovice ná-
draží  

-       dále pokračovat tramvají číslo 17,5,14 
do stanice Trojská ( tramvaj přejíždí 
řeku )  

-       po výstupu se vrátit zpět k řece 250 m  

-       pokračovat po proudu řeky po úzké 
pobřežní komunikaci cca 400 m až do 
areálu 

 

Školní rok 2005 / 2006 na ZŠ 
Jaký byl? Otázka, kterou si kladou v  tomto období  jak rodiče, tak i 
pedagogičtí pracovníci  školy. U rodičů je odpověď přímo závislá na 
výsledcích práce jejich dětí, u učitelů pak z pohledu splnění výchov-
ně-vzdělávacích cílů.  
Rodiče měli možnost vyjádřit svůj názor na školu v anonymní anke-
tě, ve které formou známkování hodnotili jednotlivé oblasti školní 
práce. Průměrná známka 1,22 svědčí o tom, že škola obstála u rodičů 
s vyznamenáním. Nejvíce připomínek bylo k práci školní družiny. 
Problémy, které ve školní družině jsou, vyplývají především 
z velkého počtu docházejících dětí a množství zájmových kroužků, 
které družina zabezpečuje. Řešením pro příští rok je přijetí další vy-
chovatelky na kritickou dobu mezi 13. – 15. hodinou a zlepšení orga-
nizace činnosti ve dnech, kdy probíhá zájmová činnost. 
Prospěch a chování žáků je celkově velmi dobrý. Ani jeden žák „
nepropadá“ a téměř 90% žáků má vyznamenání. Potvrzením výbor-
ných studijních výsledků je počet žáků, kteří úspěšně složili přijímací 
zkoušky na osmiletá gymnázia. Z 12 žáků pátého ročníku si 6 podalo 
přihlášky, všichni splnili podmínky k přijetí a jen jeden skončil ve 
skupině nepřijatých z důvodu nedostatečného počtu získaných bodů. 
Vzhledem ke složení žáků tohoto ročníku je i pro nás tento výsledek 
příjemným překvapením. Chování žáků je až na drobné výjimky bez-

problémové. Přestupky žáků jsou řešeny bezprostředně a ve spolu-
práci s rodiči. Na vysvědčení bude mít sníženou známku z chování 
jeden žák, dalších 5 žáků důtky třídních učitelů. 
Dobrou práci školy potvrdila i Česká školní inspekce, která v březnu 
provedla na škole kontrolu. Ocenila  velmi dobré studijní výsledky 
žáků, podložené výsledky přijímacích zkoušek, nabídku mimoškol-
ních aktivit,z nich především pravidelné výjezdy na školy v přírodě a 
zimní pobyty s lyžemi. Pozitivně bylo dále hodnoceno vybavení ško-
ly, její prostředí, vztahy pedagogických pracovníků k žákům,  otevře-
nost školy směrem k rodičům a příprava budoucích žáků 1. ročníku 
na školní docházku. Drobné nedostatky byly pouze v administrativní 
oblasti, která neovlivňuje pedagogickou činnost.   
Výrazného úspěchu dosáhli žáci 4. ročníku Tomáš Matějů a Viktor 
Martančík v celostátní soutěži Svět očima dětí, kde ve své kategorii 
výtvarných prací získali 2. místo. Tato soutěž probíhala pod záštitou 
Ministerstva vnitra. Ceny vítězům byly předány panem ministrem 
Bublanem    
Výsledky práce školy jsou ovlivňovány i nepedagogickými oblastmi. 
Výrazný podíl má v tomto směru zřizovatel, kterým je MČ Praha – 
Troja, která zabezpečuje ekonomický provoz školy. Spolupráce je na 
výborné úrovni a rád bych proto všem pracovníkům za tento přístup 
poděkoval.                                                      Mgr.Alois Pacík, ředitel školy 
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Palácové zahrady pod  Pražským hra-
dem , Valdštejnské nám. 3, Praha 1 
• tel/fax: 257 010 401,• Otevírací doba: 10 – 19 
h. Vchody a východy ze zahrad: 
Valdštejnské náměstí 3 (Ledeburský palác) 
V a l d š t e j n s k á  u l i c e  1 2  -  1 4 
Zahrada Na Valech (Pražský hrad) 
Zahrady Ledeburská, Malá a Velká Pálffyov-
ská, Kolowratská a Malá Fürstenberská jsou 
průchozí na Pražský hrad. 

          
Zahrady 
p o d 
P r a ž -
s k ý m 
hradem 
z í s ka l y 
svá jmé-
na podle 
pos led-
n í c h 

šlechtických majitelů přilehlých malostranských 
paláců, nicméně jejich historie je daleko starší. 
Některé z nich byly založeny už v 16. století, poté 
co městská správa začala tyto pozemky prodávat 
tehdejším obyvatelům Malé Strany. Původně 
střídmé renesanční zahrady byly zvláště v 17. sto-
letí upravovány v barokním slohu. Byly bohatě 
osazovány barokními plastikami, objevily se v 
nich kašny, vodotrysky, saly terreny a malé pavi-
lony. Strmé terasy byly umně propojovány scho-
dišti a průchody s loubím. Dnes se z jejich vyhlíd-
kových teras otevírá nádherný pohled na pražské 
panorama, přičemž každá z téměř třiceti zahrad-

ních teras má jiný půdorys a jiný vzhled. 
     Nedávná komplexní obnova všech pěti zahrad 
pod Pražským hradem, uskutečněná v letech 
1992 – 2000, byla financována převážně ze stát-
ních prostředků a dále za významné finanční po-
moci nadace Prague Heritage Fund, zřízené pod 
patronací Jeho královské Výsosti, prince z Wale-
su, a prezidenta Václava Havla. 
I. Ledeburská zahrada 

Zahrada má dvě části. První z nich tvoří parter s deko-
rativní salou terrenou, jejímž autorem byl pravděpodob-
ně František Maxmilián Kaňka v 18. století. Interiér saly 
terreny je vyzdoben nástěnnými malbami z antické my-
tologie a výjevy z vykopávek v Pompejích od V. V. Rei-
nera. Celý prostor je nádhernou kulisou pro koncerty a 
jiné společenské akce. Po členitém schodišti se vystu-
puje do druhé, terasovité části zahrady. Na horní terase 
je umístěn patrový otevřený pětiboký pavilon, který na-
bízí jedinečný pohled na Malou Stranu. Z této terasy je 
volný průchod do sousední Malé Pálffyovské zahrady. 

II. Malá Pálffyovská zahrada 

Výzdoba této zahrady je skromnější. Byl zdůrazněn 
především původní užitkový charakter zahrady ve vaz-
bě na hospodářské křídlo paláce. Převažují travnaté 
terasovitě rozložené plochy s ovocnými stromy. Zákla-
dem pro vytvoření této zahrady bývala starší vinice. 
Také zde je na horní terase volný průchod do vedlejší 
Velké Pálffyovské zahrady. 

III. Velká Pálffyovská zahrada 

Na nejvyšší terase této zahrady je umístěna mramorová 
pamětní deska, připomínající den znovuotevření zahra-
dy po ukončení rekonstrukce dne 3. 9. 1997. O něco 
níže, na štítu nad portálem jsou sluneční hodiny s latin-
ským názvem, který lze volně přeložit do češtiny takto: „
Jasný buď na světě den a zaplašuj šeré stíny noci!“ 
Schodiště s tunelovými průchody vede až na první dolní 

terasu, ozdobenou vodotryskem. 

IV. Kolowratská zahrada 

Tato zahrada bývala vždy jen ryze užitkovou zahradou, 
osázenou většinou ovocnými stromy nebo vinnou ré-
vou. Její celkově strohý charakter byl zachován i při 
nedávných úpravách všech terasovitých ploch, které 
byly nyní plošně zatravněny. Větší pozornost návštěvní-
ků však přitahuje především dolní vstupní prostor z 
Valdštejnské ulice, zdobený uměleckou litinovou mříží, 
zrekonstruovanou podle dochovaných podkladů. Ná-
dvoří zde doplňují repliky starých pražských luceren, 
lavičky a malá 
kavárnička v pů-
vodním zahrad-
ním domku. Od-
sud se otevírá 
impozantní po-
hled na celý jižní 
svah zahrady 
přímo pod Praž-
ským hradem. 

V. Malá Fürsten-
berská zahrada 

Původně byla 
tato zahrada rov-
něž využívána 
jako vinice, poz-
ději jako rene-
sanční užitková zahrada a teprve v polovině 18. století 
zde vznikla pozdně rokoková zahrada italského typu, 
jejímž autorem je Ignác Palliardi. Po centrálním scho-
dišti lze vystoupit až k horní vyhlídkové terase a altánku 
s nádhernou vyhlídkou na Prahu. Nad schodištěm se 
klene dřevěné loubí s popínavými rostlinami. Malá Fürs-
tenberská zahrada je architektonicky velmi zdobná a 
nabízí plno zajímavých zákoutí na bočních terasách. 
Přes horní věžici je možno projít do areálu Pražského 
hradu.                                                              www.pis.cz 

Udělej si u nás něco hezkého... 
Chráněná dílna Trojský vršek  Fokus 

Praha o. s.  Vás zve na tvůrčí odpoledne  
v domečku na Kozí stezce. 

Začínáme 11. září 2006 od 15:30  
do 19:00 hodin. 

 Každé druhé pondělí v měsíci se zde můžete 
naučit vyrábět dekorační předměty ze skla  

(vitrážová technika Tiffany) či šperky z korálků.  
Vstupné je symbolických 50,- kč,- 

Svoji  účast potvrďte nej-
méně týden 

 předem  na telefonu:  
284 689 965,  777 080 392  
    e-mail:  troja@fokus-praha.cz 

TĚŠÍME SE NA VÁS ... 

 

Co se děje v Botanické zahradě hl. města Prahy 
Otevírací doba: 
BZ je v srpnu otevřena denně 9 – 19 hodin, skleník Fata Morgana 
v pondělí z důvodu pravidelné údržby uzavřen! 
Nenechte si ujít: do 31.8.2006: Výstava soch ze Zimbabwe na venkovní 

expozici. Společná akce BZ a Národní galerie v Praze. 
5.8.2006: Květovaný den s Radiožurnálem: Živé vysílání z botanické zahrady: od 16.00 h 
"Zahradní slavnost" - módní přehlídka přední české výtvarnice a galeristky paní Ivany Follo-
vé s ukázkou extravagantních účesových kreací kadeřníka Patra Čížka.  
13.8.2006: První obnovené Trojské posvícení 
17.8.2006 v 16 h: Osmé z cyklu provázení -  Balkonové rostliny. Sraz návštěvníků v 16 hodin 
u pokladny venkovní expozice. Sbírkou provází Ing. Alena Nováková. 
26. – 27.8.2006: Seznamte se s vinicí sv. Kláry 

Trojské posvícení (první obnovené) 
Není každý den posvícení…Ovšem platnost tohoto lido-
vého rčení nebude platit 13. srpna 2006, kdy se 
v Botanické zahradě hl. města Prahy uskuteční První ob-
novené trojské posvícení. Od 11.00 do 22.00 hodin bude 
na vinici i venkovní expozici pěkně živo: 

Vinice: 13.00 - 22.00 hodin – k  tanci a poslechu zahrají 
kapely Třehusk a Miniband, 15.00 a 18.00 hodin - Ta-
nec ze středověké krčmy  (taneční skupina Ambrosia), 
22.00 hodin – Tanec s ohněm (taneční skupina Ambrosia). Celou akcí provází selka Hanka 
od Tábora, chybět nebude tombola, stánky: Staročeské občerstvení, Staročeská dobrota, 
Umělecký pekař, Prodej keramiky, náušnic a drobné bižuterie, drobných dárků…aj. Soutěžit 
mohou děti i dospělí. Dokonce budou létat pečené husy, kachny, koláče, pivo, víno… 
Venkovní expozice: 14.00 a 16.00 hodin -  Sokolníci  – PTAČÍ DŮM V DUBÉ (povídání o 
dravcích, ukázky a historie sokolnictví), 12.00 a 17.00 hodin - Divadlo bez střechy (historický 
šerm). zastřílíme si z kuše a luku. Možnost ke vstupu využít dolní bránu od zastávky 
Kovárna!  tel.: +420 234 148 111,  fax: 233 542 629                                   www.botanicka.cz                                        

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja rozhodlo na svém jedná-
ní 20.6.2006   nabídnout k odkoupení skluzavku –  

tobogán ze školní zahrady ZŠ Trojská 110.  
Tato víceúčelová sestava svým charakterem neodpovídá 
požadavkům technických norem na zařízení sloužící ve-
řejnosti a náklad na uvedení do souladu s těmito norma-

mi převyšuje téměř 3x pořizovací cenu zařízení. 
 Zařízení bude prodáno nejvyšší nabídce, která musí 
zahrnovat demontáž zařízení, likvidaci a odvoz beto-
nového základu a urovnání plochy. Nabídka platí do 
15.8.2006. Zájemci hlaste se na ÚMČ Praha-Troja, Troj-

ská 230/96, Praha 7, tel. 284691121 nebo email:  
 info@mctroja.cz – p. Tymich  

mailto:info@mctroja.cz
http://www.pis.cz
mailto:troja@fokus-praha.cz
http://www.botanicka.cz
mailto:info@mctroja.cz


Zprávy 
z TJ Sokol Troja  

     Červen 2006 byl naplněn 
akcemi k 110.výročí založe-
ní Sokola v Troji a zahájení 
cvičební činnosti v r. 1896.  

Začátkem června 7.6.06. uspořádal náš 
oddíl orientačního běhu již 5.ročník závo-
du "Trojský orienťák". Zúčastnilo se 205 
závodníků za krásného počasí.  
     17.6.06 se konal v rámci župních akcí 
již 5.ročník " Den plný pohybu" za účasti 
150 dětí a dospělých. Kromě soutěží, her, 
cvičení na stanovištích a ostatních, byly 
předvedeny také 2 sletové skladby, které 
jsme nacvičovali v Troji - Počítadla a Vý-
let s aerobikem. Cvičily celky po 8 cvičí-
cích. S těmito skladbami jsme se zúčast-
nili také oblastních, krajských, župních a 
místních sletů. Se skladbou Počítadla vy-
stupovaly děti na župním sletu v Kladně 
18.6.06 a na Akademii k MDD na Vino-

hradech 22.6.06. Skladba Výlet s aerobi-
kem se zúčastnila župního sletu v Mělní-
ce 20.5.06, v programu slavnosti trojské-
ho gymnázia na konci školního roku a 
hlavních sletových dnů 5.7.a 6.7.06 na 
Strahově při kterých byly naše cvičenky 
zabrány do programu televize. Naše cvi-
čenky pomáhaly také zastupováním chy-
bějících cvičenek do celků jak Počítadel 
tak Výletu s aerobikem v Kladně a na Vi-
nohradech.  
     Jinak ještě Alžběta Filipová pomohla 
doplnit celek skladby Léto cvičenek ze 
Sokola Malá strana a zúčastnila se kraj-
ského sletu ve Voticích 18.6.06 a I.
programu 5.7.06 na Strahově při umělém 
osvětlení.  

Počasí bylo většinou až velmi slunné, ale 
před Dnem plným pohybu 16.6.06 byla v 
noci velká bouřka a blesk uhodil do jed-
noho stromu na louce, kde jsme měli již 
připravené náčiní a pomůcky k soutěžím, 

hlídané chlapci ve stanu, který byl 20 m 
od postiženého stromu. Zažili velký šok, 
třísky z postiženého stromu se rozletěly 
po celé louce. Druhý den při našem pro-

gramu hasiči poráželi strom. Podobná si-
tuace s bouřkou byla také při závěrečné 
slavnosti trojského gymnázia. V době, 
kdy začínal program a bylo vše připrave-
né na zahradě, se strhla průtrž mračen a 
všichni účastníci prchali do haly v I.patře. 
Takže i předvedení naší skladby bylo v 
menším prostoru a ve velmi dusném pro-
středí, ale úspěch děvčata sklidila velkým 
potleskem.  
     Oslavy našeho výročí a XIV. všesokol-
ského sletu jsme dostatečně vyplnili a tě-
šíme se na další sportování po prázdni-
nách.                                 Filipová Alžběta 

CENTRUM HISTORIE PRAHA XVII. STOLETÍ     Řemeslná výroba, historický boutique, kavárna, knihkupectví, informační centrum, vstupenky 

Praha 1, Nosticova 8/470, Zlomkovský dům, tel. 257 311 165, 602 780 039 , e-mail: galerie@centrumhistorie.cz, www.centrumhistorie.cz , otevřeno denně: 
Po 13.00 - 21.00, Út - Ne 11.00 - 21.00 , Spojení: 5 minut chůze 
od Karlova mostu.  
Expozice Stálá prodejní výstava replik historických výrobků 
ze 14. - 17. století spojená s víkendovými ukázkami historic-
kých řemesel. Expozice je umístěná v dobových prostorách 
ze 13. stol. Stylové posezení nejen u kávy, vína a zákusku.  
Několik minut chůze od Karlova mostu, v parku na Kampě (ul. 
Nosticova 8/470) můžete navštívit naše první Centrum historie. 
Ve stylovém interiéru Zlomkovského domu ze 13. století na-
leznete unikátní prodejní expozice replik historických vý-

robků - historické sklo, cínem, šperky, svícny, zvonky, svíčky, pásky, kabelky, keramiku a jiné. Veškeré výrobky jsou nabízeny pod obchodní 
značkou FABRE FACTA®. V širokém sortimentu jsou zastoupeny výrobky od: bednáře, cínaře, dráteníka, hrnčíře, kováře, krejčího, řezbáře, 
skláře, šperkaře, ševce, truhláře, krajkáře...Interiér zve návštěvníky ke klidnému posezení u kávy, čaje či sklenky dobrého vína. Nabídka je 
rozšířena o multimediální projekci dokumentárních filmů. Celkovou atmosféru podkresluje barokní hudba.                                    www.pis.cz 

mailto:galerie@centrumhistorie.cz
http://www.centrumhistorie.cz
http://www.pis.cz


Vážení spoluobčané. 
   děkujeme za vaši osobní podporu Petice proti Čističce na Císařském ostrově.  
 
Co nového ve věci „ČISTIČKA“? 
- Získali jsme doposud 4470 podpisů (Petice stále TRVÁ!) 
 
- V zastoupení  právní kanceláře Rödl & Partner  jsme Petici (se stávajícími pod-
pisy) předali Senátu Parlamentu ČR, Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny ČR, Ma-
gistrátu hl. Města Prahy, Ministerstvu pro místní rozvoj, dále kultury, životního 
prostředí a vnitra.  
 
- Vytiskli jsme 60 000 ks alarmujících odpovědních pohlednic „Pozdrav z Žumpy“ 
aneb jak může vypadat Troja v roce 2008 
 
- Iniciovali jsme přezkoumání vyhlášky hl. Města Prahy k návrhu změny Územního 
plánu dané lokality – chráněného území a rekreace ve prospěch veřejné stavby 
 
- Odeslali jsme naše vyjádření v zastoupení  právní kanceláře Rödl & Partner 
v rozsahu 157 stran strojopisu na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, životního 
prostředí a kultury   
 
- Zorganizovali jsme tiskovou konferenci za přítomnosti 2 TV štábů TV Nova a TV 
Prima + 10 novinářů, reportáž Občanské judo 
 
- studenti vysoké umělecké školy UMPRUM za přítomnosti prof. Kurta Gebauera uděla-
li „happening“, kde vizuálně předvedli novinářům jak vysoké mohou býti konstrukce 
čističky vůči ostatnímu okolí 
 
- V zastoupení  právní kanceláře Rödl & Partner  jsme odeslali odvolání proti roz-
hodnutí o umístění stavby Čističky 
 
- Navrhli jsme investorovi Magistrátu hl. Města Prahy porovnat současný projekt se 
studií varianty č.5 z roku 2003, kde v tomto případě nedochází k devastaci území 
Císařského ostrova a využije se pro stavbu Čističky jiná, šetrnější alternativa  
 
V současnosti čekáme reakci investora 
- V zastoupení právní kanceláře Rödl & Partner  jsme odeslali žádost o pomoc a 
prozkoumání, zda při realizaci projektu na Císařském ostrově nedojde 
k neoprávněnému čerpání prostředků z fondů EU a jestli v souvislosti se zrušením 
velkého uzemí rezervace nedojde k porušení práva EU  
 
- V přímých nákladech bylo zatím utraceno: 147.000,- Kč 
pohlednice, tiskárna, tiskovka, poštovné, právní služby, public relations. 
Pokud chcete pomoci zvrátit nesprávné rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy a podpo-
řit naše úsilí, zvláště pak finanční krytí právních služeb, můžete na: 
Číslo transparentního účtu u Ebanky: 101411028/2400 
3duby - provoz  
Za občanské sdružení 3duby Monika Maurerová 
 
Kontakt: P.O.Box 17 Praha 7 – Troja 171 00 email – 3duby@stromovka.cz 
www.stromovka.cz                                           V Praze dne 17.7.2006 

Vzhledem k aktuálnosti a závažnosti problému „čistička“ zařazujeme příspěvek Občanského sdružení 3 duby  

mailto:3duby@stromovka.cz
http://www.stromovka.cz

