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Vážení spoluobčané,
První tábor na Modřínové plantáži jsme 
vybudovali v roce 1986. Letos je to již po 
dvacátépáté, kdy trojské děti s vedoucí-
mi stráví tři týdny v malebné krajině pří-
rodního parku Česká Kanada.

Pro vás, co zůstáváte v Praze, připo-
mínám, že v přírodním parku Drahaň-
Troja bude v srpnu také pestrý program 
a dostatek aktivit. Asi nejrušněji bude 
v Troji o víkendu v polovině měsíce: Fi-
nále světového poháru ve vodním slalo-
mu, Skokové závody na ostrově, hračky 
v Zoo, tradiční posvícení Sv. Kláry na 

vinici. Od prvního srpna můžete využít 
celoroční volné vstupenky do Botanické 
zahrady. Tato nabídka platí po naší doho-
dě s vedením zahrady pro všechny obča-
ny s trvalým bydlištěm v Troji. V otvírací 
době zahrady vám kromě rekreace ulehčí 
průchod zaplocenou částí trojské stráně.  
O zprůchodnění mimo návštěvní hodiny 
zahrady budeme samozřejmě i nadále 
jednat a náš požadavek na otevření tra-
dičních veřejných cest trvá.

Po opakovaných haváriích vody re-
konstruujeme vodovodní rozvody ve ško-
le, byla dokončena kanalizace na Pazder-

kách, probíhá výběrové řízení na referen-
ta pro životní prostředí. 

V úterý 9. srpna od 17 hodin vás zvu 
k hrám a odpolednímu plánovacímu se-
tkání na volný pozemek vedle Bělorus-
kého velvyslanectví v Nové Trojské uli-
ci. Přijďte i s dětmi, rádi bychom vám 
představili náš záměr vybudovat zde 
malé hřiště pro děti a oddychové místo 
pro starší z vás.

Přeji vám slunné dny, dobrou zahrad-
ní sklizeň a pěkné léto v Troji!

Zdravíme naše rodiče a všechny trojáky z tábora na Modřínové plantáži! Plantážníci – Robinsoni
Foto © T. Drdácký
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exkurze V botanické zahradě
Mgr. Věra Bidlová, pověřená řízením BZ a Ing. Martin Javorník, provozně-
investiční náměstek seznámili zastupitele se stavem zahrady a plánovanými 
úpravami a záměry. Hovořili jsme o plánovaném novém vstupu z křižovatky 
Na Kovárně, přístřešku na historický vinný lis, sociálním zázemí na vini-
ci, propojení vinice s areálem jih, novou Bonsajovou zahradou, projednali 
volné celoroční vstupenky pro občany Troje, navýšení počtu vstupů do za-
ploceného areálu...  n  Na další schůzce starosty s Mgr. Bidlovou (1. srpna) 
bude projednáván dopravní režim v lokalitě Salabka, rozdílné požadavky 
na prostupnost přes areál Botanické zahrady, respektování veřejných cest, 
údržba přírodních památek Pustá vinice, Haltýř a další.  n  Jménem zastu-
pitelů děkuji našim průvodcům a těším se na další pracovní jednání!

T. Drdácký
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ze zápisu z 8. zasedání zastupitelstVa M. č. praha-troja 
KONANéHO DNe 27. 6. 2011

Bod č. 2 – Předložení projektové žádosti 
v rámci vyhlášené 8. výzvy v Operačním 
programu Praha – Konkurenceschopnost 
v oblasti podpory 1.2. Rozvoj a dostupnost 
ICT služeb
Městská část Praha-Troja připravila ve 
spolupráci s firmou Naviga 4 a dalšími 
konzultanty projektovou žádost o dotaci 
z OP Konkurenceschopnost. Předmětem 
projektu je návrh a realizace nového způ-
sobu elektronické komunikace ÚMČ Pra-
ha-Troja s občany, obyvateli a návštěvníky 
obce. Cílem je vzájemné provázání we-
bových stránek úřadu, virtuálního infor-
mačního a komunitního centra a aplikací 
pro chytré mobilní telefony. Významným 
aspektem projektu je také propojení in-
stitucí a spolků na území MČ. Nové we-
bové stránky MČ budou obsahovat např. 
elektronické formuláře, platební bránu, 
grantová a výběrová řízení, videopřenosy 
ze zasedání ZMČ, tiskové zprávy, rozho-
vory, oboustrannou SMS bránu, e-mailové 
zpravodajství, databázi projektů, kalendář 
akcí, články, fotografie, atd. Ing. Kořenský 
informuje o novém geoportálu Troja.cz, 
na kterém momentálně pracuje Nadace 
Quido Schwanka. Portál bude zaměřen na 
historii Troji s návazností na další program 
v Troji, bude obsahovat také 3D náhledy. 
Ing. Kořenský se obává, aby nevznikly 2 du-
plicitní webové stránky, a vidí jako nutnost 
řešit tuto spolupráci. Projekt městské části 
nemůže podporovat soukromé firmy. Ing. 
Marková informuje, že projekt se bude po-

n  účelová dotace z rezervy na úpravy 
v ZŠ 

n  účast v projektu Praha elektromobilní
n  k připomínce občanů, že v Troji není 

9letá základní škola – dle vyjádření za-
stupitelů by druhý stupeň ZŠ nebyl ob-
sazený, pan starosta by rád znal názory 
rodičů dětí ze ZŠ, Ing. Kořenský vznese 
tento dotaz na školské komisi

n  dále se diskutovalo o dětském hřišti, 
úpravě zahrady MČ, „otvíracích hodi-
nách“ hřiště, konfliktech mezi družinou 
ZŠ a gymnáziem

Bod č. 4 – Informace zastupitelů
n  z výborů a odborných komisí 
n  aktivity komise ŽP –  při druhé brigádě 

byla v Podhoří uklizena cyklotrasa smě-
rem k Bosně a břeh dolů po proudu, 
byly usazeny 2 lavičky

n  stavební komise
n  sociální komise – setkání cca 20 lidí ve 

sklípku Botanické zahrady
n  kontrolní výbor se sejde 28. 6. 2011
n  studie TROJA-PELC TYROLKA z ÚRM 

bude prezentována na Komisi pro obno-
vu a strategický rozvoj trojské kotliny

V létě pan starosta opět organizuje „ote-
vřenou kancelář“, kde se bude střídat se 
zástupci starosty Ing. Bryknarem a Ing. 
Stavovčíkovou, a to každé pondělí a středu 
od 16.00 do 19.00 hod. 
Úplné znění na: www.mctroja.cz

Ing. arch. T. Drdácký, starosta

zvolna naplňovat i v případě, že městská 
část dotaci nezíská. Zastupitelstvo po pro-
jednání souhlasí s předložením projekto-
vé žádosti „Rozvoj e-služeb MČ Praha-Tro-
ja“ s celkovým rozpočtem 7 225 200,- Kč 
v rámci vyhlášené 8. výzvy k předkládání 
projektových žádostí v Operačním pro-
gramu Praha Konkurenceschopnost. ZMČ 
schvaluje poskytnutí 7,5 % podílu způso-
bilých výdajů projektu z rozpočtu Městské 
části Praha-Troja, tj. 541 890,- Kč.

usnesení č. 34 schváleno 8 hlasy

Bod č. 3 – Informace starosty
n  projednávané kauzy, 
n  Zastupitelstvo hl. m. Prahy odsouhlasilo 

návrh na změnu ÚP v souvislosti s plá-
novanou výstavbou Administrativně-
technické budovy ZZS, pan starosta na 
zasedání vystoupil se svým příspěvkem, 
ve kterém opětně upozornil na nesou-
hlasné stanovisko MČ Praha-Troja s tou-
to navrhovanou změnou ÚP i umístě-
ním administrativně-provozní stavby 
bez řešení kontextu celého rozvojového 
území. navržený rozsah změny navíc 
neřeší náhradní plochu pro záchytné 
parkoviště na okraji Troje, která bude 
změnou bez náhrady zrušena.

n  s Botanickou zahradou domluvena pro-
cházka zastupitelů směrem do areálu 
sever; jednání o novém vstupu do areá-
lu sever-jih; omezení počtu vydávaných 
povolenek k vjezdu pro BZ

n  prázdninové investiční akce

142 srpen 2011

čistota oVzduší 
V troji: Vii. 2011

Roční průměr 51,5 respektive 48 µg/m3 
oxidu dusíku v uplynulých 12ti 

měsících opět překračuje 
povolený limit znečištění 

pro ochranu 
lidského zdraví 

(32 µg/m3).

Trojská x Pod lisem 7/10-6/11

Trojská x U trojského zámku 7/10-6/11

Trojská x Pod lisem 7/09-6/10

Trojská x U trojského zámku 7/09-6/10

limit znečištění pro ochranu zdraví
roční průměr

limit znečištění pro ochranu vegetace 
a ekosystémů roční průměr
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zastuPitelstvo inFormuje

úřad mč inFormuje

Zásady a formuláře pro žadatele jsou k dis-
pozici:  n  v informačním středisku Magis-
trátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, 
Praha 1 (přízemí budovy) v odboru KAN-

ky.praha-mesto.cz. Usnesení Rady HMP  
č. 945 obsahuje čtyři přílohy: žádost, zásady, 
vzorovou smlouvu a harmonogram. Termín 
podání žádostí je do 30. 11. 2011.     redakce

Hlavní město Praha usnesením Rady hl. m. č. 945 ze dne 28. 6. 2011 vyhlašuje 

GrantY hMp VlastníkŮM paMátkoVě VÝznaMnÝch objektŮ 

konkurzní řízení na Místo ředitele/
ředitelkY Mš nad kazankou 30
Městská část Praha-Troja organizuje konkurzní řízení na funkci ředitelky Mateřské 
školy Nad Kazankou 30, Praha 7-Troja, neboť současná paní ředitelka Mgr. Zdeňka 
Bejčková odchází do důchodu. Konkurzní řízení vyhlášené 9. června 2011 bylo  
1. července zrušeno, neboť nikdo z přihlášených uchazečů nesplnil obsahové nále-
žitosti přihlášky. Zároveň bylo vyhlášeno nové konkurzní řízení s termínem podání 
přihlášek do 21. července 2011. Do tohoto konkurzního řízení se přihlásili čtyři 
uchazeči, kteří vyhovují požadavkům a budou pozváni do konkurzu. Konkurz by 
měl proběhnout na konci srpna. Nového nástupce paní ředitelky Bejčkové by mohl 
jmenovat pan starosta v září.                             Ing. Marková

zpráVY ze staVebního oddělení ÚMč
n  V pátek 8. 7. 2011 byla vodohospodářským orgánem ÚMČ Praha 7 prohlédnuta do-
končená kanalizace v ul. Na Pazderce v Praze 7 – Troji. Na základě této prohlídky se jed-
notlivé domy mohou připojit na tento nově dokončený kanalizační řad. Práce provedla 
firma D&Z, spol. s. r. o.  Stavba bude předána do majetku hl. m. Prahy, provozovatelem 
budou Pražské vodovody a kanalizace, a. s.  n  V ZŠ Svatopluka Čecha byly na začátku 
prázdnin zahájeny práce spočívající ve výměně vodovodních stoupaček. Předpokládaný 
termín dokončení je 29. 7. 2011.  n  Na objektu rezidence korejského velvyslance Nad 
Kazankou 39 byla provedena oprava části střešní terasy ve 3. nadzemním podlaží.
      K. Novotný, vedoucí stavebního oddělení 

Ovenecká

Pondělí 7:30-13:00 h
Úterý 13:00-18:30 h
Středa 7:30-13:00 h
Čtvrtek 13:00-18:30 h
Pátek 7:30-13:00 h

Sádky

Pondělí 15:00-16:30 h
Úterý 8:00-10:30 h
Středa         –
Čtvrtek 8:00-10:30 h
Pátek      –

srpen V ordinaci
Dovolená: 1.–12. VIII. 2011

ZAHRADNí KANceLář
STAROSTy OTeVřeNA!

prázdninoVá
kancelář starostY

I v měsíci srpnu máte možnost bez 
předchozí domluvy přijít do stanu 
před Úřadem městské části a projed-
nat věci, které vás zajímají. Přijďte 
s vašimi názory, připomínkami, kriti-
kou každé pondělí a středu mezi 16. a 
19. hodinou! Jménem i kolegů zastu-
pitelů se těšíme na viděnou!

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

Botanická zahrada nabízí 
všem obyvatelům Městské části Pra-
ha-Troja celoroční permanentky na 
Venkovní expozici. 

Zájemci si mohou permanentky vyzve-
dávat od pondělí 1. 8. do pátku 9. 9. 2011 
(vždy od 9 do 19 h) a to na pokladně VI-
NICE (u zastávky autobusu 112 Kovárna  
u spodního vstupu do Vinice sv. Klára). 

Permanentka je určena pro vstup na 
Venkovní expozici a bude mít platnost  
1 rok od data vydání. Permanentka bude 
vydána pouze na základě doložení trvalé-
ho pobytu na území Městské části Praha – 
Troja (například občanského průkazu, kde 
je zapsáno trvalé bydliště), 

Dalším krokem bude 
zprovoznění dvou samoob-

služných vstupů (současně budou 
fungovat i jako výstupy) v místě stávajících 
výstupních zařízení (jedno z nich se na-
chází v horní části lesních expozic směrem 
k ulici Na Pazderkách a druhé pod expo-
zicí Severoamerická prérie; tím je možné 
vyjít na parkovou cestu Havránka). Tyto 
samoobslužné vstupy zvýší prostupnost 
Venkovní expozice. Věříme, že během léta 
překonáme všechny technické problémy a 
do konce září bude tento unikátní odba-
vovací systém sloužit našim návštěvníkům 
i občanům Troje.  

Krásné léto přeje Věra Bidlová

perManentka pro trojské sousedY

zdarMa

bezpečnost předeVšíM
Mgr. Michal Liška, od července nový ředitel obvodního ře-
ditelství Prahy 7 Městské policie hl. m. Prahy a Jaroslav 
Bejček, předseda Komise pro bezpečnost a veřejná pro-
stranství na jednání u starosty k bezpečnostní situaci v Tro-
ji. Stále hledáme vhodnou denní místnost pro strážníky, aby 
u nás mohli působit celou pracovní dobu. Projednali jsme  
i možné navýšení strážníků v Troji, důslednější kontroly a postihy 
předstupků, častější zapojení Městské policie při veřejných ak-
cích, možnou spolupráci s Útvarem prevence MP, shodli jsme se 
na nutné lepší vzájemné informovanosti. Novému panu řediteli 
přejeme dobrou a úspěšnou službu na Praze 7 a těšíme se na kon-
krétní kroky k udržení pořádku a bezpečí v Troji.           T. Drdácký
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CELÁŘ ŘEDITELE MAGISTRÁTU, oddě-
lení služeb veřejnosti, Škodův palác, Jung-
mannova 29/35, Praha 1 (přízemí budovy)  
n ke stažení na internetu: http://pamat-
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trojský kalendář

Startovat bude kompletní česká i světová špička, 
závod je posledním testem před mistrovstvím světa.

V Kanoistickém areálu v Praze-Troji vyvrcholí světový 
pohár – nejprestižnější světová série. Závodit se bude 
od pátku 12. srpna do neděle 14. srpna. Na startu 
bude například dvojnásobná olympijská vítězka Ště-
pánka Hilgertová, třetí muž mistrovství světa Stani-
slav Ježek i Jiří Prskavec, který na letošním mistrovství 

Evropy šokoval bronzem. Diváci si navíc mohou užít doprovodný 
program. 

Finále sVětoVého poháru Ve VodníM slaloMu hostí praha-troja

veny jsou také hudební a sportovní vystoupení. Kdo si bude chtít 
sledování závodu ještě „okořenit“, může si na závod vsadit. Díky 
spolupráci se společností Tipsport si přímo u slalomové tratě sá-
zející vybere svého favorita z předem připravených dvojic závod-
níků, a pak už bude svého závodníka povzbuzovat přímo u trati.
„Světový pohár je pro mě snad ještě víc než Olympijské hry. Ty jsou 
sice jednou za čtyři roky, ale ve světovém poháru jezdí kompletní 
špička, ne jen jeden závodník z každého státu,“ popisuje konku-

Luboš Hilgert

Vavřinec Hradílek

Štěpánka Hilgertová

Stanislav Ježek

Závod začne kvalifikací v pátek v 9:00 hodin. První vyrazí na trať 
singlkanoisté, včetně české jedničky Stanislava Ježka. Po nich 
singlkanoistky a na závěr deblkánoisté – tradičně silná katego-
rie české reprezentace. Odpoledne pak budou o postup bojovat 
kajakáři a kajakářky, včetně vicemistra světa Vavřince Hradílka 
a dvojnásobné olympijské vítězky Štěpánky Hilgertové.
Do tuhého půjde o víkendu. V sobotu se v semifinále od 9:30 
představí muži a ženy na singlkanoích a také deblkanoisté. Fi-
nále, které rozhodne o vítězích, začne ve 12:20. Neděle bude 
patřit kajakářům a kajakářkám. Semifinále začíná opět v 9:30, 
finálová jízda už ale ve 12:05. Do finálového klání postupuje 
v každé kategorii deset lodí. Všichni závodníci v něm mají stejnou 
výchozí pozici – konečné pořadí určí jen finálová jízda.
„I letos bude závody přenášet Česká televize, navíc ale finále pobě-
ží i v satelitním vysílání. Novinkou přímo v areálu je nový systém 
zavěšení branek a jejich osvětlení na hladké vodě,“ říká ředitel 
organizačního výboru Jiří Rohan.
Program bude probíhat nejen na vodě, ale i na souši. Celý den 
si bude moci každý „zaskákat“ na bungee trampolínách, připra-

renci dlouholetý český reprezentant Stanislav Ježek a dodává: „ve 
světovém poháru se ukáže, co skutečně závodník umí, není to jen 
jeden závod jako olympiáda nebo mistrovství světa.“
Diváci budou mít přehled o dění na celé trati – tribuny jsou pří-
mo u vody a navíc celý závod budou moct sledovat na velkoplošné 
obrazovce.
Příští rok se v Kanoistickém areálu v Praze-Troji pojede před-
mistrovství světa, v roce 2013 bude totiž kanoistický areál hos-
tit světový šampionát. „Rok 2013 je stoletým výročím české kanoistiky 
a oslavíme ho mistrovstvím světa, které se do Prahy vrátí po sedmi letech. 
Jen jednou v historii se světový šampionát konal znovu tak brzy na stejné 
trati,“ vysvětluje Jiří Rohan. Tehdy hostil v letech 1963 a 1965 MS 
rakouský Spittal.
Vstupné na finále světového poháru platí jen dospělí, a to kon-
krétně 50,- Kč. Děti do výšky 150 centimetrů, důchodci i hendi-
kepovaní mají vstup pro celý program zdarma. 
Podrobné informace o závodu najdete na www.slalomtroja.cz.

s hilGertoVou, ježkeM i hradílkeMs hilGertoVou, ježkeM i hradílkeM
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dnY
eVropského dědictVí
V troji
10.–11. 9. 2011
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V NEDĚLI 11. ZÁŘÍ 2011

OD 10:30 DO 20:00 HODIN
V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU

PROGRAM 

10:30	 zahájení
11:00	 úvodní	slovo

11:15–11:45	 divadlo	pro	děti
12:00–13:30	 taneční	a	šermířská	skupina	IRIS

 	 taneční	vystoupení	„S tancem staletími“
šermířské	vystoupení	–	
„Historky o víně ... vině, či nevině“

14:15–19:00	 Slovácký	krúžek	a	cimbálovka
  20:00	 ukončení	slavnosti

mĚstsKÁ čÁst Praha-troja
ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy
si vás dovolují pozvat na 13. ročník

TRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU

trojský kalendář
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zajímavost

život v troji

noVÝ 
předseda

Doc. Prokop TOMAN ukončil 
ke dni 30. 6. 2011 svou čin-
nost předsedy Nadace Qui-
do Schwanka – Troja, město  
v zeleni. Novým předsedou 
nadace byl jednomyslně zvo-
len ing. arch. Václav VALTR, 
místopředsedkyní je nadále 
ing. Petra SVITÁKOVÁ. 
Z výhledového plánu Nada-
ce QS: n webový portál 3D  
o Troji n publikace Dr. Popovské  
o Podhoří n rekonstrukce scho-
dů v Podhoří n informační bro-
žura pro občany a návštěvníky 
a n další akce ve spolupráci  
s Městskou částí Praha-Troja.
Bližší informace na www.troja-
nadace.cz a www.troja.cz.      bok

indiáni V troji
Na víkend 16. a 17. července připra-
vila Pražská botanická zahrada akci 
ve venkovní expozici – Lesy Severní 
Ameriky. Po oba dny 9–19 h probíhal 
bohatý program. Poprvé měli návštěv-
níci Botanické zahrady možnost zde 
prožít víkend v indiánském duchu... 
Bylo připraveno základní seznámení 
s tábořištěm a rituály, prohlídka lesů 
a věčných lovišť. Zájemci si mohli zku-
sit vyrobit náramky, čelenky, bubínky 
a jiné indiánské předměty. Indiánské 

postřehové hry, štafetové hry a sporty, 
hod oštěpem a střelba z luku byly těmi 
správnými lákadly nejen pro děti, ale 
i pro sportovně založené návštěvníky. 
Třikrát denně se soutěžilo v přípravě 
bylinných odvarů; pekly se kukuřič-
né placky. V sobotu i v neděli byl od  
18 hodin koncert indiánské hudby – včet-
ně indiánského tance, bylo možné opé-
kání uzenin z vlastních zásob. Dospělí 
zájemci mohli rovněž ochutnat Únětické  
pivo.                                                       bok Fo

to
 ©

 M
ar

ce
la

 U
hl

ík
ov

á

Vzhledem k častým dotazům snoubenců ohledně možnosti oddá-
vání starostou Ing. arch. Tomášem Drdáckým jsme se na podrob-
nosti dotázali vedoucí oddělení matriky z Městské části Praha 7 
paní Aleny Tafatové:

Za jakých podmínek může oddávat snoubence přímo starosta měst-
ské části Praha-Troja?
„Starosta  Ing. arch. Drdácký může oddávat snoubence, z nichž 
alespoň jeden má trvalý pobyt v Praze 7 – Troja. Svatba se mu-
sí  odehrát v Praze-Troji. Matrikářka musí být vždy z Úřadu měst-
ské části Praha 7.“

S jak velkým časovým předstihem je potřeba na matrice svatbu 
zařizovat a jaké doklady si máme připravit?
„Každý rok otevíráme diář svateb první týden v září. Svatbu mimo 
obřadní síň je třeba rezervovat nejpozději do března následující-
ho roku. Potom už jsou termíny dost probrané. Pokud jsou oba 
snoubenci občané ČR, musí na matriku přinést občanské průka-
zy, rodné listy, rozvodové rozsudky v případě, že jsou rozvedeni 
nebo úmrtní listy v případě ovdovění. Pokud by byl některý ze 
snoubenců nebo oba snoubenci cizinec, ať zavolají pro informaci 
na matriku Prahy 7, kde s nimi bude jejich žádost o uzavření 
manželství podrobně projednána. S doklady je to totiž u cizinců 
složitější a řeší se případ od případu. Za svatbu mimo obřadní 
síň platí snoubenci  1.000,- Kč (zákon o správních poplatcích). 
U cizince bez trvalého pobytu činí spr. poplatek 2.000,- Kč. Vaše 
dotazy vám rádi zodpovíme na oddělení matrik MČ Praha 7,  
tel. č. 233 373 720.“               Paní Aleny Tafatové se ptala Renata Zajícová
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Spokojení táborníci na prvním ranním nástupu

Gratulujeme novomanželům Lindě a Janu Kvasničkovým!

Letos: 
 celotáborová 
  hra Robinson
    Crusoe
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MiniaturY 
V trojské Galerii
Ve čtvrtek 30. června v 18 hodin byla ver-
nisáží v Galerii u lávky zahájena výstava 
pod názvem „Jindřich Ulrich – minia-
turní svět“. Hojně navštívenou vernisáž 
zahájil trojský zastupitel Jan Kavan ml. 
a umělce představil RNDr. Petr Somol, 

tj sokol troja inFormuje

n VŠeSTRANNOST: Rozvrh cvičebních hodin sokolské všestrannosti se od září nemě-
ní, pouze cvičení na židlích bude ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin místo stolního 
tenisu, který bude mít tréninky navíc v pátek od 18:00 do 19:00 hodin. 
cvičení zahajujeme 5. září 2011. Těšíme se na vaši účast.
n KOPANá: Obě družstva mužů zahajují přípravu ve čtvrtek 28. 7. 2011. Do nově 
otevřených družstev přípravek se během května a června přihlásilo 18 dětí, většinou 
trojáků ve věkovém složení 5-10 let. Družstva zahájí svoji přípravu ve středu 24. 8. 2011 
od 16.00 hodin na hřišti v Troji. Od září započnou svoji prvou mistrovskou soutěž. 
Noví zájemci jsou nadále vítáni. Info Jaroslav Fliegl 602 150 374.
n KANceLář TJ SOKOL TROJA: Doba pokladních hodin ses. Filipové je klouzavá a 
je třeba s ní telefonicky domluvit. Tel. byt: 233 556 187, mob.: 736 283 882. 
Toto se týká i přihlašování nových členů a přihlašování se na akce.

 o prázdninách
Ani prázdniny nebyly důvodem pro to, aby 
se ve čtvrtek 14. července nesešel KLUB 
TROJSKé HISTORIe v klubovně Domu 
spokojeného stáří. Vzpomínalo se na dění 
okolo Vltavy. Příští schůzka v klubovně 
Domu spokojeného stáří od 17 hodin bude 
11. srpna. Klub se těší i na vaši účast!  bok

z historie

slepÝ hudebník u cestY 
do troje
Pražský ilustrovaný zpravodaj – tak se jmenoval společenský tý-
deník vycházející za první republiky. Ve velkém formátu jej vydával 
Melantrich, měl barevnou obálku a rozsah 24 stran. V roce 1928 
na přelomu srpna a září v tomto týdeníku vyšla fotografie s ná-
sledujícím textem: „Rázovitá postava slepce, který vyhrává chodcům  
u cesty do Troje. Misku, kterou drží hošík vedle houslisty, plní chodci 
ochotně svými dárky.“                                                                    bok

život v troji

už jste ji potkali?
Zpěvačka DEBBI (17) se proslavila „reklamní“ písnič-
kou Touch The Sun (televizní reklama na brandy Me-
taxa). Narodila se v Německu jako Deborah Kahlová. 
Do Čech přišla s rodinou ve svých deseti letech. Před-
loni vypadla jako první semifinalistka v Česko-Slo-
venské Super Star. Akademie populární hudby letos 
v únoru zvolila Touch The Sun nejlepší skladbou loň-
ského roku. O DEBBI píšeme proto, že ji můžete čas-
to potkat v Troji – třeba na lávce. Zpěvačka hitu Touch 
The Sun DEBBI si do Troje ráda chodí zaběhat se svým  
psem.                                                                       bok

tiP Pro vás

Od jara je v Trojském zámku, coby sou-
část prohlídkové trasy (každou celou ho-
dinu), instalována dlouhodobá expozice 
GHMP s podtitulem české krajinomal-
by a plastiky přelomu 19. a 20. století. 
Vystavena jsou vždy dvě až tři díla jedné 
autorky a sedmnácti autorů daného ob-
dobí. n Více informací nabízí přehledně 
vypravený anglicko-český průvodce (40 
stran + obálka) s 13 barevnými a 39 (po-
čet vystavených děl) jednobarevnými 
reprodukcemi –  k dostání v pokladně 

zámku (42,- Kč).
Otevřeno 1. IV.–31. X.: ůt-ne 10–18 h, 
1. XI.–31. III.: so-ne 10-17 h Vá
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Těšíte se opět na parník? 
Tak máte na co, protože 

V sobotu 17. září 
VYplouVáMe
Tentokrát ale na druhou stranu, 
na ZBRASLAV. Nalodění proběhne 
na Palackého nábřeží v 9:00 hod. 
Od 12:00 do 15:00 volný program 
ve Zbraslavi – bude ještě upřesněn. 
V 15:00 vyplutí ze Zbraslavi Prahou do 
Troje. Vylodění 19:00 v Troji. 
Další podrobnosti v příštím čísle. 
Prodej lodních lístků bude zahájen 
v září. 

Za TJ Sokol Troja 
Jaroslav Fliegl

akordY Modernosti

Ph.D. Vernisáž zpestřil brilantní hrou 
na housle virtuos Bohuslav Matoušek.  
A pak se již přítomní věnovali prohlídce 
výstavy. Že se vystavená dílka – miniatur-
ní obrázky, ale i pomalovaní ptáčkové a 
ostatní trojrozměrné předměty líbila, 
o tom svědčí zájem o rezervace jednot-
livých exponátů. Na prohlídku výsta-
vy máme čas do 28. srpna, v pátek od  
13 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od  
10 do 18 hodin. Určitě to stojí za to!

Text a foto bok
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bz připraVilazoo pro Vás připraVila
www.zoopraha.cz;  www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně, v srpnu od 9.00 do 19.00 h

tiP na výlet

trojský kalendář

ilí čtenáři a turisté, tato nabídka je určená nejen pro milovníky 
přírody. Stačí si sednout na tramvaj č. 26 např. na Strossmaye-
rově náměstí a dojet do zastávky Na Groši nebo jet metrem C 
s přestupem na A, ze Skalky pak busem č. 154 do zast. Na Groši. 
Stezka historií Hostivaře prochází původní zástavbou staré Hos-
tivaře, kdysi zemědělské obce za hranicemi Prahy (nyní městská 
část Praha 15). Měří asi 5 km a začíná i končí ve Švehlově ulici 
za obchodním centrem Park Hostivař u rampy pro parkoviště. 
Odtud půjdeme vlevo podél oplocení sportovního areálu směrem 
k Pražské ulici, po níž pokračujeme vpravo a dál přejdeme silnič-
ní most přes Botič. Na Hostivařském náměstí potkáváme zastáv-
ku Hostivařské statky a mlýny. Projdeme ul. K Horkám (Švehlův 
statek – K Horkám čp. 45, Švehlův mlýn – K Horkám čp. 44, 
Koukalův statek – K Horkám čp. 47, Statek Černých – K Horkám 
čp. 46), doprava ul. Selskou k dřevěné zvonici a zastávce Kostel 
Stětí sv. Jana Křtitele. Pokračujeme ul. Chalupnickou a „odskočí-
me“ si k Toulcovu dvoru. V objektu je možno navštívit zajímavou 
naučnou stezku Toulcův dvůr a podívat se na některá domácí zví-
řata. Od Toulcova dvora vystoupáme do Doupovské ulice ke hřbi-
tovu, kde mineme  pomníky padlých v 1. a 2. světové válce, níže 

v ulici K Jezeru pak nalezneme vstup na hřbitov i zastávku Hos-
tivařský hřbitov (hrob prvorepublikového ministerského před-
sedy Antonína Švehly podle návrhu architekta Pražského hradu 
Josipa Plečnika, hrob literárního kritika, novináře a spisovatele 
F. X. Šaldy a hrob básníka F. X. Dvořáka se sochou Obětování 
Panny Marie od sochaře Františka Bílka). Pokračujeme dolů ulicí 
K Jezeru kolem zadní části hřbitova, kde je zastávka Ulice Mezi 
Potoky a bývalá pískovna PRODOS. Pokračujeme vlevo pod sil-
niční most, dál rovně, za mostem po užší betonové odbočce vlevo 
do lesa, až dorazíme k malé nádrži pod hrází Hostivařské pře-
hrady. Za přelivem vystoupáme na asfaltovou cestu, kterou jen 
přejdeme a pokračujeme v přímém směru do prudkého kopce 
na plochu Hostivařského hradiště až k altánu – zastřešenému 
modelu hradiště, které vzniklo v mladší fázi starší doby železné 
(halštatská kultura) v 6. až 5. stol. před n. l. Velikost je téměř 
7 hektarů s rozsáhlou centrální plochou a západním a severním 
předhradím. Dodnes jsou patrné zbytky valů po obvodu hradiště. 
Můžeme zajít ke hrázi Hostivařské přehrady nebo se vrátit zpět 
podél Botiče ulicí U Břehu až k zastávkám MHD.
www.stezky.info, www.mcpraha15.cz                   upravila R. Zajícová

naučné stezkY

Mezi Švehlovou
ulicí a Botičem

Hostivařské
statky a mlýny

Kostel stětí
sv. Jana Křtitele

Hostivařský
hřbitov

Hradiště
Hostivař

Toulcův dvůr

Mezi potůčky

      2. 8. Den otců TAťUlDA, 
samec Emu hnědého slaví 
narozeniny. Popřejeme jemu 
i dalším zasloužilým otcům 
nejen z řad našich zvířat!

      6. 8. Odpolední vzpomínání 
u čaje Jak jsme léčili slonovi 
zuby – zavzpomínejte 
s našimi pamětníky! Kavárna 
Černohouska od 16.00 h.

8.-14. 8. Historický expres Historicky 
zaměřené komentované jízdy 
vláčkem v dolní části zoo.

    13. 8. Bavíme zvířata Využijte 
příležitost a vyberte sami, 
jakou hračkou zabavíme naše 
zvířata!
Hlasujte na www.facebook.
com/zoopraha. 

    20. 8. Sejdeme se u prostřeného 
stolu Přijďte ochutnat to, co 
chutná dnešní oslavenkyni.

PIETA, samice Hrabáče 
kapského slaví 20. narozeniny!

   21. 8. Den antilopy Seznamte se 
s jedním z projektů in-situ, 
podporovaných Zoo Praha,
tentokrát na záchranu 
Antilopy Derbyho.  

   21. 8. Do zoo nejen za zvířaty 
Tematická prohlídka: 
Architektonické poklady 
Zoo Praha – Zdeněk LUKEŠ 
(architekt) – procházka 
v areálu zoo. Sraz v 16 h. 
u hlavního vchodu.

   27. 8. Zvířata v akci Zvířata se baví 
ráda, přijďte se přesvědčit! 
Jak lze zabavit zvířata v zoo a 
co je to enrichment zvířat? 
Každý srpnový pátek a sobota 
20:30, 21:00 a 21:30 h. 
Večerní procházky po zoo

Objednejte se na: 296 112 230!

Program na www.botanicka.cz
14. 8. Posvícení Vinice sv. Kláry 11–20 h 
výborné víno, posvícenské pochoutky, a k to-
mu všemu plno prodejních stánků s origi-
nálním sortimentem... Šikovní prodejci bu-
dou zhotovovat výrobky přímo na místě, 
před vašimi zraky a nabídnou to nejlepší ze 
svých dílen. Svou účast přislíbili: drátenice, 
vitrážistka, prodejce šperků z paličkované 
krajky, výrobce tradičních perníčků, na-
jdete zde produkty z proutí a další ruko-
dělné výrobky.
19. 8. eldorádo v Zahradě Country hud-
ba živě od 18 hodin, na Vinici sv. Kláry –  
u viničního domku
3.–25. 9. Tajemství dešťových kapek Foto-
grafie Miroslava Béma ve výstavní míst-
nosti, denně 9-19 hodin


