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ZastUPitELstVo inFormUjE

komise pro kulturu, sport a volný čas
Ve středu 21. září se sešla Komise pro kulturu, sport a volný čas. Na programu jednání 
byl slavnostní koncert, který se uskuteční 30. října, a již také vánoční koncert, plánova-
ný na 26. prosince.
Dále bylo domluveno:
n Členové komise připraví témata pro granty MČ na rok 2012, např. kultura, sport, 
hřiště na louce, uspořádání Trojského bálu apod.
n Pan Kavan a Ing. Stavovčíková osloví Troja Catering ohledně plesu, v jednání jsou 
momentálně dvě varianty – v loděnici nebo v Trojském zámku.
n Komise předá žádost o spolupráci se školami předsedovi komise pro školství Ing. 
Kořenskému.

komise pro výstavBu a dopravu                          
Komise na jednání dne 31. 8. 2011 projednala:
1/ Vodovodní přípojku k usedlosti Salabka č. p. 57, P 7.
2/ Návrh veřejnoprávní smlouvy na úpravy domu Trojská 182, č. p. 57, P 7.
3/ Návrh nařízení o obecných požadavcích na využívání území a technických 

požadavcích na stavby v hlavním městě Praze.      Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení 

Z dEníkU starosty

Ochrana proti nenechavcům Prohlídka značených cest se správcem parku

příměstský park partnerského města aBerdeen
V rámci projektu Periurban Parks, na kterém spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou navštívil sta-
rosta partnerské město Aberdeen. Některé zkušenosti ze správy příměstského parku ve Skotsku jsou použitelné 
i v podmínkách přírodního parku Drahaň – Troja.

trojské 
sympoZium
Součástí festivalu Arch for people je stu-
dentská soutěž na téma rodinné bydlení. 
Sympozium nejen pro účastníky student-
ského workshopu nad řešenou lokalitou 
Masarykova čtvrťi se těšilo velkému zá-
jmu studentů i veřejnosti. Soutěž bude 
hodnocena v průběhu října porotou pod 
vedením španělského architekta Felipe 
Artengo Rufino. S výsledky soutěže i ná-
zory studentů na řešení prostoru mezi 
zastavěnou částí Troje a Botanickou za-
hradou vás seznámíme v příštím čísle 
časopisu.                        

 Tomáš Drdácký, starosta
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úřad mč inFormUjE

velkooBjemové 
kontejnery 
v troji v roce 2011 
(domovní odpad)
SoBoTA A neDěle 19. a 20. 11.
stanoviště:
n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
n Sádky, u stání na separovaný odpad
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)

velkooBjemové 
kontejnery v roce 2011
(Bioodpad) 
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, 
spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, 
kávová sedlina, skořápky od vajec apod.)

SoBoTA 5. 11. 2011
n Sádky 9:00–12:00 n V Podhoří 13:00–16:00 hod.

neDěle 6. 11. 2011
n Na Pazderce 9:00–12:00 hod.
n Pod Salabkou 9:00–12:00 hod.
n ZŠ Trojská 13:00–16:00 hod.
n Pod Havránkou 13:00–16:00 hod.

Veškerý odpad lze odevzdat zdarma v nejbližším 
Sběrném dvoře HMP Voctářova ul., Praha 8 
(poblíž Libeňského mostu) po–pá: 8:30–17 hod., 
so: 8:30–15:00 hod. tel. 266 007 299, 
provozovatel: Pražské služby a.s.

redakce

nová referentka na Úmč 
Úřad městské části Praha-Troja má od 23. září 2011 novou refe-
rentku životního prostředí, a to Ing. Danielu Smolovou. Oblast 
životního prostředí je stále začleněna do oddělení stavebního a 
životního prostředí pod vedením pana Karla Novotného, ale pro 
svůj stále se rozšiřující význam a náplň bude mít nyní samostat-
nou referentku. Ing. Smolová bude ve spolupráci s Komisí pro 
životní prostředí řešit záležitosti péče o životní prostředí – údržbu 
zeleně na veřejných i soukromých pozemcích, čistotu veřejných 
prostranství včetně černých skládek, spolupráci s Odborem ži-
votního prostředí ÚMČ Praha 7 a Odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy. Dále se bude zabývat ochranou přírody 
a krajiny včetně povolování kácení stromů, záležitostmi ochra-
ny ovzduší a oblastí odpadového hospodářství. Kontakt na Ing.  
D. Smolovou: tel.: 284 691 121, e-mail: smolova@mctroja.cz. 
        Ing. Marková, tajemnice ÚMČ

podZimní Úklid na Zahrádce
Nastává čas, kdy většina majitelů zahrádek uklízí okolí svého 
domu a protože přes týden pracují, nechávají pálení opadané-
ho listí a sekání trávy na víkend.  Obracíme se proto na občany 
s prosbou, aby byli při úklidu zahrádky ohleduplní ke svým sou-
sedům a pokud možno během neděle neprováděli příliš hlučné 
práce a respektovali tak své sousedy.

Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

trojský kaLEndář
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městská část Praha-troja
Vás zve na 

tradiční slavnostní 
koncert
k příležitosti dne vzniku samostatného 
československého státu.

v neděli 30. října 2011
od 18.00 hodin
V hLaVním sáLE 
trojského ZámkU
Vystoupí Lukáš dobrodinský (harfa) 
a Vít homér (flétna)
se skladbami od autorů: 
j. s. Bach, a. Corelli, F. Benda, 
j. k. krumpholtz, P. i. čajkovskij,
V. novák, Z. Folprecht, 
L. dobrodinský, V. homér

Za všechny organizátory srdečně zve jan kavan

ZastUPitELstVo inFormUjE

na kole po proudu vltavy

26. září starosta přivítal v Tro-
ji členy propagační cyklistic-
ké jízdy od pramenů Vltavy. 
Pod Trojským koněm jsme se 
společně s Nadací Partnerství 
(zatím jako jediní v Praze) pod-
pisem připojili k Memorandu 

Vltavské cyklistické cesty, které 
deklaruje zájem povltavských 
obcí a měst rozvíjet tuto vý-
znamnou cyklotrasu a pečovat 
o přilehlé přírodní a kulturní 
dědictví.
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žiVot V troji

Pokud se přihlásí dostatečné množství zájem-
ců a škola získá grantové finanční prostředky, univerzita v Troji 
má velkou šanci vzniknout. Vyplněním dotazníku nám pomůžete 
v realizaci našich plánů. Děkujeme a těšíme se na nové žáky.

Za učitele Trojského gymnázia Mgr. Ivana Motýlová, zástupkyně ředitelky

žiVot V troji

nové vedení v mŠ
Po dlouholeté ředitelce MŠ Troja Zdence 
Bejčkové (působila ve školce od roku 1968) 
byla na základě výběrového řízení letos po-
čátkem nového školního roku jmenována 
do funkce ředitelky Kateřina Pokorná. 
Dosavadní ředitelce patří upřímné po-
děkování za dlouholetou práci a úspěšné 
vedení mateřské školy, ve které se za její-
ho působení vystřídaly celé generace troj-
ských občanů. 

„Absolventkou“ trojské mateřské školy je 
i nová ředitelka Kateřina Pokorná, kte-
rá ovšem také vystudovala vedle střední 
pedagogické školy i vysokou školu – Pe-
dagogickou fakultu UK v Praze. Sama  

o sobě a svých plánech říká: „Považuji se 
za ‘starý inventář‘ trojské mateřské školy. 
Navštěvovala jsem ji jako předškolní dítě, 
během svého studia jak na střední tak na 
vysoké škole jsem v naší školce vypomá-
hala na různých mimořádných akcích 
i například na školce v přírodě. Při své 
funkci bych ráda pokračovala v udržení 
tradice a dobré pověsti mateřské školy 
v Troji. Základem musí být poctivá prá-
ce s dětmi. Nejdůležitější jsou spokojené 
děti a vzájemně přínosná spolupráce s je-
jich rodinami. Nadále kromě každoden-
ních činností (tzv. integrovaných bloků) 
nabízíme i nadstandardní aktivity vedené 

zkušenými lektorkami, např. angličtinu 
pro nejmenší, hudebně-pohybový krou-
žek, kurz plavání pro nejstarší předškolá-

ky nebo kroužek keramiky. Jsem přesvěd-
čena, že takto pojaté předškolní vzdělá-
vání plně vyhoví dětskému psychickému 
a fyzickému vývoji.“ 
Odcházející paní ředitelce ještě jednou dě-
kujeme a přejeme jí dlouhá léta spokojeného 
odpočinku. Nové paní ředitelce přejeme 
úspěšné dlouholeté působení v její nároč-
né funkci.                                Text a foto bok

Učitelé Trojského gymnázia se 
rozhodli v Troji otevřít univer-
zitu 3. věku. Ukazuje se totiž, 
že čeští senioři nechtějí svůj 
volný čas trávit jen ve spo-
lečnosti televizní obrazovky, 
ale chtějí se vzdělávat a držet 
krok s dobou. Chtějí se naučit 
zacházet s počítačem tak, aby 
si mohli najít na internetu to 
co potřebují, aby si mohli psát 
se svým vnoučetem, které stu-
duje v zahraničí, aby si mohli 
zjistit, jaká je otevírací doba 
na úřadě... Chtějí se dozvě-
dět, jak to bylo s nejnovějšími 
dějinami, jejichž výklad byl 
poplatný době, v níž studo-
vali. Také pravidla českého 
pravopisu se změnila a to, co 
jsme se učili ve škole, už dávno 
neplatí a i ve své adrese můžu 
snadno udělat chybu, pokud 

nová pravidla neznám. Mno-
hé vědní obory učinily velký 
krok kupředu a je těžké se ve 
všech novinkách orientovat. 
Svět se proměnil, v Praze je 
obrovské množství turistů a 
většina z nich mluví anglicky, 
takže němčina a ruština, kte-
ré se učily ve školách po 2. 
sv. válce, už nestačí k tomu, 
aby se člověk s cizinci v Praze 
domluvil. Dějiny umění, psy-
chologie, právo, tam všude se 
naše představy a zkušenosti 
posunuly. Troja nabízí jedi-
nečnou příležitost rozšířit si 
obzory přímo v terénu – je tu 
zoo a botanická zahrada, kde 
se člověk může na vlastní oči 
přesvědčit, jak teorie vypadá 
v praxi. Také v Trojském zám-
ku je možné studovat baroko 
několik dní…

4

univerZita v troji?
Tuto otázku si položili učitelé Trojského gymnázia v přípravném 
týdnu, tedy pár dní před tím, než začal nový školní rok. Budova 
Čechovy školy nabízí příjemné prostory nejen pro nejmladší žáky, 
kteří sídlí ve druhém patře pod střechou, ale i pro 12 až 20leté 
studenty a jejich učitele. Velkorysá architektura první republiky 
dokáže i dnes uspokojit nároky generace, která je mnohem nároč-
nější než ta prvorepubliková. Proto je škoda, že škola po večerech 
a o víkendech zeje prázdnotou a jen z tělocvičny se tu a tam ozve 
výkřik radosti nebo zklamání.
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žiVot V troji

náRoDní TéMA: pAMáTky – TVůRcI pAnoRAMATu nAšIch MěST A MěSTeček

villa altieri v římě

Villa Altieri – stav v roce 2009

mč praha-troja
10.–11. 9. 2011
Naše Troja, jedna z nejmenších městských 
částí Prahy, se letos mohla v rámci Dnů 
Evropského Dědictví pochlubit již dvanác-
ti velmi cennými památkovými objekty –  
Trojským zámkem se Zámeckou zahradou, 
Trojským mlýnem, Panským statkem, Kap-
lí Sv. Kláry, Kaplí Sv. Václava, Usedlostí Sa-
labka s vinicí, Usedlostí Kazanka, Usedlos-
tí Hrachovka, Usedlostí čp. 13, Viničným 
sloupem a nově zrekonstruovanými Gočá-
rovými domky. 

Jejich vlastníci či provozovatelé se skvěle 
postarali o zpřístupnění objektů a zajistili 
komentované prohlídky mnohdy přímo na 
profesionální úrovni. 

Rádi bychom všem těmto občanům – 
paní Marii Hátleové, paní Vlastě Gaydic-
zové, paní Marii Ťoupalíkové, paní Věře 
Faltýnkové, panu Ing. Františku Čermá-
kovi, panu Luboši Bílíkovi, panu PhDr. 
Ladislavu Laškovi, panu Ing. Václavu Ja-
vůrkovi a panu Ing. Karlovi Machovi velmi 
poděkovali za jejich čas, pochopení, vstříc-
nost a ochotu. Poděkování patří i dalším 
nejmenovaným, kteří mají rovněž nemalý 
podíl na velkém návštěvnickém úspěchu a 

velmi kladném celopražském ohlasu této 
významné kulturní události.

Zastupitelstvo Mč praha-Troja





 











Římská vila, postavená kolem roku 1660 
pro rodinu papeže Clementa X. pod Esqui-
linem je uváděna jako inspirace pro návrh 
trojského zámku. Architekt J. B. Mathey 
v Římě působil a stavba od Giovanni An-
tonia de´ Rosi nedaleko velkolepého chrá-
mu Santa Maria Maggiore je opravdu svou 
kompozicí předobrazem naší trojské vily. 
Villa Altieri v Římě se dochovala až do na-
šich časů. Bohužel již ztratila svůj původní 
urbanistický kontext, byla zvýšena o jedno 
patro a je v současné době využívána jako 
škola.                             Ing. arch. Václav Valtr

Slavnostní odhalení info tabule v Rybářích – 
v rámci Dnů evropského dědictví
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setkání 
v Botanické
Ve středu 7. září odpole-
dne se v Pražské botanické 
zahradě v Troji předsta-
vila kolekce vín vyrobená 
z odrůd vypěstovaných na 
zdejší vinici svaté Kláry. 
Kmotry vína se stali zná-
mí herci Zlata Adamovská 

a petr štěpánek. Nejvíce 
si pochutnali na Ryzlinku 
rýnském. Všechny přítom-
né překvapila i výborná 
chuť Cuveé 110 vyrobeného 
z množství odrůd, které se 
v botanické zahradě pěs-
tují. Hosté byli okouzleni 
i nádhernou vyhlídkou na 
pražské panorama z tera-
sy vinárny na vinici. Zlata 
Adamovské a Petr Štěpánek 
připili také na zdar letošní-
ho vinobraní. Víno z vinice 
botanické zahrady není jen 
pro vyvolené. Ochutnat ho 
mohou všichni návštěvníci. 
Zdejší vinárna svaté kláry 
je otevřena denně.

Text a foto bok

žiVot V troji

Drobnou evolucí našeho vino-
braní byly řízené degustace. 
Probíhaly v odpoledních hodi-
nách v zámeckém sklepení po-
dle předem daného programu. 
Po půlhodinách se zde před-
stavovala jednotlivá vinařství 
a omezenému počtu účastníků 
(max. 30 lidí) předvedla kolekci 
svých vín. Vstupné se platilo na 
každou degustaci zvlášť, ale bylo 
možno si vybrat a předplatit 
i více ochutnávek najednou.

Bylo milé sledovat, jak z po-
čátku poněkud nejistí návštěv-

níci se během oné půlhodiny 
stávali veselými a ostřílenými 
zasvěcenci tohoto moku. Jeli-
kož to také bylo i zhruba cílem 
této akce, mohu za organizáto-
ry říci, že se to povedlo. Protože 
i z ohlasů bylo zřejmé, že ochut-
návka pod vedením nezřídka 
přímých tvůrců vín, byla pro 
návštěvníky velkým zážitkem, 
budeme v tom i příští léta rádi 
pokračovat.

Jan Kavan, 
komise pro kulturu, sport a volný čas

slavnost doBrého vína a Burčáku po třinácté

říZené deGustace

 1. Znovín Znojmo
 2. Petr Bunža Bzenec
 3. Vlastimil Bunža 

Bzenec
 4. Vinařství Krist 

Milotice
 5. Grébovka, viniční 

altán
 6. Vinařství Maňák 

Žádovice
 7. České vinařství 

Chrámce
 8. BGKT Praha
 9. Vinařství Miloš Pálek
10. Vinařské družstvo 

sv. Václav Máchalka
11. Dalibor Vojtěšek 

Bořetice
12. Finco, spol. s r. o.
13. Vinařství Kubík
14. Vinařství Dwořáček 

Valtice
15. Vinařství Baloun 

Velké Pavlovice
16. Chateau Lednice, 

J. Hudec
17. Vinotéka ve dvoře 

Tvrdonice
18. Vinice Salabka Troja

11. 9. 2011 v areálu
trojského Zámku
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taneční a Šermířská skupina iris
je soubor z Prahy 7, který už více jak 14 let funguje pod vedením Ing. Ale-
xandry Valečkové, která není jen vedoucí, ale i trenérkou, choreografkou 
a kostýmní výtvarnicí. Výuková a tréninková činnost pobíhá pod Domem 
dětí a mládeže Prahy 7 již od roku 1997. Ve svých skupinách sdružuje po-
loprofesionální tanečníky a šermíře všech věkových kategorií. Tanec i šerm 
se zabývá historickou tématikou. Vážně i vesele v provedení dobových re-
konstrukcí, i se soudobou humoristickou nadsázkou. Šermířská vystoupení 
můžeme zhlédnout z období gotiky jako souboj s meči či tyčemi, nebo rene-
sanční či barokní s kordy a dýkou. V tanci nám skupina IRIS nabízí mnohem 
víc, a to nejen ve zmíněných obdobích, ale i z rokoka, secese, 30. letech 20. 
století, country tance i národně společenské tance jako skotské a španělské. 
Co vám vykouzlí historickou atmosféru, jsou nádherně zdobené a honosné 
kostýmy i rekvizity. Proto se soubor účastní mnoha módních přehlídek. Za 
pomoci vizážistek se nám předvedou i oživlé sochy. Vystoupení skupiny 
IRIS můžete zhlédnout na hradech a zámcích nejen v celé České repub-
lice, ale i v zahraničí. Dále na plesech, tanečních festivalech či dobových 
akcích. Jedno z míst, kde jste mohli v poslední době zhlédnout okouzlující 
i legrační vystoupení, byl 13. ročník Trojského vinobraní, kterého se sku-
pina každoročně  účastní. Vinobraní na nádvoří Trojského zámku se tak 
stalo nejtradičnější akcí celé skupiny... Iris se sem rád vrací, jen děti mu od 
té doby trochu dospěly... nebo zestárly???

text Ing. Alexandra Valečková, upravila R. Zajícová

Ve stínu stanu MČ se sešli sousedé zblízka i zdaleka Na programu byl i křest nové publikace Legendy a morytáty

Sportovní klání organizovala TJ Sokol Troja Střelba na cíl v zámeckých zahradách
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žiVot V troji 

povltavské 
slavnosti 
V sobotu 17. září se u přívozu Roztoky – 
Klecany konaly krásné Slavnosti pravého a 
levého břehu Vltavy. Slunečný den a nabí-
zený bohatý program sem přilákaly spous-
ty návštěvníků. Městská část Troja měla 
možnost se tu prezentovat spolu s pořáda-
jícími Klecany, Roztoky, Úněticemi a další-
mi povltavskými městy a obcemi. Na obou 
březích řeky se lidé skvěle pobavili hudeb-
ním a sportovním programem, mistrnými 
skoky parašutistů, ukázkami hasičských 
zásahů atd. Diváky bouřlivě uvítaná světel-
ná show na vodě a hudební produkce hlu-
boko do noci svědčily o tom, že zachování 
tradice takovýchto slavnostních setkání je 
a bude lidmi v této uspěchané době velmi 
vítáno a oceněno.
   oS a kč

troja elektromoBilní 24. Září 2011
Na cyklotrase pod lávkou jste mohli mezi elektrovozidly potkat i známého trojského 
cyklistu a lokálního patriota pana Jiřího Knotka (populárním se stal zejména rolí 
průvodce ve filmu Troja v proměnách času).
Měsíčníku poskytl minirozhovor, zde je:
Dobrý den, povězte – co tomu říkáte (rozuměj: kolem stojícím elektromotorkám):
Ale já tomu vůbec nerozumím, jedu jen vokolo.
A já myslel, že vás to zajímá když je tak prohlížíte (elektrovozítka).
Já to poznám jen podle rachotu, jestli to je motor elektrickej nebo spalovací.
Ale bral byste, když by vám třeba jedno elektrokolo pronajali…
Ale vůbec, to by sem zlenivěl a i přibral. Dědek se musí hejbat až do 
smrti. (úsměv)
Dík za rozhovor (a pan Knotek mizí ve stínu cyklystické stezky 
směrem na Kralupy nad Vltavou).  Ml

*/ DVD Troja v proměnách času s titulky v angličtině, němčině, francoužštině a 
španělštině v prodeji na ÚMČ, v kanceláři NQS, recepci Camp Sokol Troja nebo 
v pokladně Trojského zámku.
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Zažít město jinak
Přítomnost řeky, podobně jako v jiných částech 
města, je opomíjenou hodnotou a příležitostí. 
Po Koloniálu v Podhoří, Trojském koni a Lo-
děnicích v Troji je trojská náplavka veřejným 
prostorem vhodným k neorganizovaným volno-
časovým aktivitám a rekreaci Pražanů. Díky 
péči místních občanských sdružení ožil břeh, 
kde před sto lety jezdil přívoz a panoval rušný 
život. Společenské setkání, hry a zábava spolu 
s testováním a prezentací elektrovozítek všech 
druhů naplnilo prostor, kde většinou parkují 
auta návštěvníků a kudy byla vyprojektována 
příjezdová silnice k parkovištím v Zoo. Jaká je 
vaše představa o využití trojského břehu?

Autor Oldřich Mikuš
Zájemci o detaily uveřejněných kreseb z an-
kety se s nimi mohou seznámit na ÚMČ.

Autor Jaroslav Bursík

Kresby z ankety

Děkuji všem, kteří přispěli k organizaci 
bohatého programu společenských, od-
borných, kulturních a sportovních akcí 
v září!

Tomáš Drdácký, starosta Městské části Praha-Troja
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tj sokoL troja inFormUjE

TJ Sokol TRoJA s Mč pRAhA-TRoJA a Spcch pRAhA 7

pořádají autobusový zájezd do jižních Čech

hrad raBí, suŠice, sudoměř
v soBotu 8. 10. 2011

program: n prohlídka hradu Rabí n odjezd do Sušice,
prohlídka města, oběd 
n odjezd k mohyle Jana Žižky u Sudoměře
n odjezd v 7.30 h ze stanice tramvají 14, 17 „Trojská“
a autobusu 112 Povltavská ul.
(Návrat cca po 18. hod.)

Cena zájezdu pro členy TJ: 120,- Kč, hosté: 240,- Kč
Vstupné do objektů si každý hradí sám – dospělí 70,- Kč, senioři nad 65 
let, studenti s průkazkou a děti od 6 do 18 let 50,- Kč. Na hradě Rabí jsou 
dva okruhy, druhý z nich – historie stavby a vykopávky je za vyšší vstupné 
než shora uvedeno.

Zájezd se uskuteční pouze při dostatečném počtu účastníků.
Přihlášky přijímá vedoucí zájezdu Alžběta Filipová, 
tel. byt: 233 556 187, mobil 736 283 882.

1. 10. se budou konat
závody na koloběžkách, kolečkových bruslích 
a kočárcích

sokolská vŠestrannost
Cvičební hodiny probíhají již normálně, podle vyvěšeného roz-
vrhu. n Děti se vrátily ze školy v přírodě, takže již také cvičí od  
19. 9. n Při stavebních úpravách od 28. 9. do 30. 10. bude provoz 
omezen v malé tělocvičně. Náhradní prostory budou včas ozná-
meny, ale bylo nám slíbeno, že se pouze zmenší prostor tělocvičny 
o složený školní nábytek. n Do velké tělocvičny přibude nová sku-
pina florbalu ve večerních hodinách. n Při Trojském vinobraní 
pomohli naši cvičenci se stavěním a po programu opět bouráním 
stánků, dohlíželi také na průběh sportovních disciplin pro děti.
n V neděli 11. 9. 2011 proběhl další ze seriálu turnajů ve stol-
ním tenise, tentokrát ve dvouhrách. hrálo se ve velké tělocvič-
ně Zš Svatopluka čecha a účast byla na úvod podzimu o něco 
menší než obvykle – přišlo 16 hráčů, kvalita předvedené hry 
však byla dobrá. Bez porážky prošel celým turnajem nově pří-
chozí Vladimír Srb, který také po zásluze zvítězil. S druhým 
místem se musel spokojit velký favorit Jiří Morávek a na třetím 
místě skončil dobře hrající Martin novotný. nejlepší ze Sokola 
Troja petr klváček obsadil sedmé místo. Další turnaj ve čtyř-
hrách proběhne v neděli 23. 10. 2011 od 9 hodin.                                           

Rudolf hampel, ved. stol. tenisu

18. 9. se měl konat výlet parníkem, ale pro nedostatek účastníků 
a předpověd špatného počasí se zrušil. Vedoucí zájezdu Jarda 
Fliegl našel náhradní řešení v podobě divadelního podzimu.   

15. 10.  drakiáda
na louce pod Velkou skálou

pod vedením Honzy Zobala
více info na vývěskách TJ Sokol-Troja

listopad

pad Závody autodráh 
(Grand prix Troja) organizuje Honza Zobal

4. 12. připravuje Jana Šrámková předvánoční veřejnou cvičeb-
ní hodinu – dopoledne a odpoledne se bude konat Mikulášská 
besídka pro děti. V programu bude zařazena pracovní dílna pro 
děti pod vedením Katky Šrámkové a divadelní představení zajistí 
Bára Králová.

26. 11. do drážďan

n Předvánočnímu turnaji ve stolním tenise bude změněn termín 
a upřesněn až po dohodě členů stolního tenisu.
Jak je vidět z programu, akcí je mnoho a tak se budeme těšit na 
hojnou účast občanů Troje a i příznivců mimotrojských.

Alžběta  Filipová

10. 12. aQuapark
Naše opakované zájezdy do Amberku byly 
velmi oblíbené a tak účastníci žádají, zda 
bychom kromě zájezdu do Drážďan neza-
řídili ještě druhý zájezd 10. 12. do Am-
berku. Ať se přihlásí kdo by měl zájem a 
podle počtu možná uvidíme a zařídíme. 

Filipová Alžběta 

divadelní podZim
TJ Sokol Troja spolu s MČ Praha-Troja pro vás připravili nabíd-
ku divadelních představení a zakoupili pro obyvatele Troje nebo 
členy TJ Sokol Troja dotované vstupenky (MČ Troja 25%, TJ S. T. 
10%) na následující představení: 
Zločin v posázavském pacifiku sobota 22. 10. 19.00 h 
DIVADLO KALICH
10 míst výsledná cena pro člena/nečlena TJ: 225,-/250,- Kč
Sex noci Svatojánské pondělí 31. 10. 19.00 h 
DIVADLO POD PALMOVKOU
14 míst výsledná cena pro člena/nečlena TJ: 155,-/170,- Kč
Balada pro banditu úterý 29. 11. 19.30 h DIVADLO FIDLOVAČKA
15 míst výsledná cena pro člena/nečlena TJ: 210,-/240,- Kč
Dívčí válka sobota 31. 12. 14.00 h DIVADLO METRO
12 míst výsledná cena pro člena/nečlena TJ: 270,-/300,- Kč
Objednávky vstupenek dle pořadí přijímá J. Fliegl na tj-sokol-
troja@volny.cz, popřípadě po tel. domluvě: 602 150 374
Na prosinec chystáme představení pro předškolní děti a děti ze zákl. ško-
ly. Zajistíme doprovod z řad rodičů a cvičitelů TJ Sokol Troja. Též pokud 
se naskytne zajímavé představení nebo jiná kulturní akce, nabízený pro-
gram rozšíříme.                                                                               J. Fliegl

předvánoční ZájeZd

amBerG
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Zoo praha oslavila 
juBilejní 
slavnost 
28. Září 2011 

Své první návštěvníky přivítala Zoo v Troji 
28. září roku 1931. 
Jubilejní slavnost proběhla po osmdesáti 
letech, na den přesně, od 11 hodin v du-
chu let třicátých. Hrál swing band, v bazé-
nu lachtanů zaplavali krasoplavci, proběhly 
i křty dvou významných přírůstků – lach-
tana jihoafrického a koně Převalského. 

Blahopřejeme k 80. výročí Zoo praha
Na den sv. Václava, 28. září 1931, se poprvé otevřela brána pražské zoologické zahrady.  
I my chceme přispět k připomenutí její bohaté historie. Využíváme k tomu i vzpomínku troj-
ského pamětníka Břetislava Košťála. Tato vzpomínka a mnoho dalších jsou obsaženy v knize 
„leGenDy A MoRyTáTy Z TRoJe A poDhoří“. Vzpomínají v ní trojští pamětníci 
Pavla Popovská, Břetislav Košťál, Milota Svoboda a Jiří Ťoupalík. Knihu nedávno vydala 
trojská Nadace Quido Schwanka Troja – město v zeleni a můžete si ji za 199,- Kč zakoupit 
buď na úřadě MČ Praha-Troja nebo přímo v Nadaci Quido Schwanka. 

„V roce 1945 potřebovali v trojské zoo-
logické zahradě zvýšit návštěvnost, tak 
pozvali filmaře v čele s režisérem Vávrou. 
Pozvali také celou trojskou školu. Žáci 
utvořili velký půlkruh a ošetřovatel Král 
přivedl medvěda himálajského na řeme-
nu. Medvěd měl košík na čumáku, ruka-
vice na všech packách a měl přesvědčit 
všechny návštěvníky, jak je v ZOO bezpeč-
no. Jednomu ze žáků, Tondovi Zvoníčko-
vi, pěknému sígrovi, dali tři kostky cuk-
ru, aby je dal medvědovi. Tonda mu však 
dal jenom dvě, k té třetí kostce mu dal 
jenom čuchnout a sám si ji dal do pusy. 
To medvěda strašně naštvalo, vytrhnul 
se Královi a nastal velký mazec. Všichni 
utíkali, kam se dalo. Medvěd začal pro-
následovat ošetřovatele, já jsem běžel za 
medvědem. Král dvakrát oběhl filmařské 
auto a pak hup do auta a já tam zůstal 
s medvědem sám. Vtom vyběhl z budovy 
krotitel zdejšího cirkusu – pan Martinec 
a přímo proti medvědovi. Jestli ho chtěl 
hypnotizovat, to nevím, ale medvěd po 
něm skočil, povalil ho na zem čumákem a 

„ZOO v květnu 1945. Vyfotili jsme se se dvěma spojaři Rudé armády. Někteří z nás dělali 
v ZOO biletáře, ostatní pomáhali obsluhovat zvířata. Tím jsme si přivydělávali, hlavně za 
války a krátce po ní.“ (B. Košťál)

tlačil na břicho. Martinec zezelenal, vypa-
dal jako v posledním tažení. Já se marně 
snažil mu pomoci a medvěda stáhnout 
z jeho břicha. Chlupy mi zůstaly v ruce, 
ale medvěd se nehnul. Až za delší dobu 
se mi podařilo zvíře odtáhnout. Teď se 
medvěd soustředil na mě. Martince zatím 
dávali dohromady lékaři. Medvěd běhal 
za mnou, já mu pohodlně utíkal, Vávra 
křičel na kameramana: toč to! Oběhnul 
jsem filmařské auto a volám na Dr. Vla-
sáka, kam patří ta potvora. Prý až nahoru 
do výběhu. Tenkrát tam byly dlouhé po-
zvolně stoupající schody. Myslel jsem, že 
to bude maličkost tam doběhnout, jenže 
už na pátém schodě byl medvěd těsně za 
mnou. Při tom si šlápnul na rukavice a 
stáhnul si je a následně i košík, takže to 
bylo hodně nebezpečné. Nezbývalo mi 
nic jiného, než skočit stranou a cestou 
necestou utíkat dolů. Tam zaměstnanci 
rychle a pohotově připravili přepravku –  
vysokou klec. Proběhnul jsem ji, Míša za 
mnou a tak byl lapen a v bezpečí. Byl jsem 
šťastný, že to tak dopadlo.“

Zaměstnanci Zoo Praha se představili v do-
bových kostýmech. A návštěvníci oblečení 
ve stylu třicátých let, měli vstup za koru-
nu. 
O doprovodné programy nebyla nouze: 
focení s dobovými rekvizitami a kulisa-
mi (např. se zřízencem zoo a s hrochem,  
s Jandovými a lvíčaty), dobové hry v hor-
ní části zoo děti pobavily, leckterým z do-
spělých možná připomněly dětství (háze-
ní kroužků na kolík, honění káči, hraní 
kuliček, malování králů a princezen na 
chodníku, chození na chůdách...). Dobo-
vou atmosféru navíc zpříjemnili flašine-
táři. Byla představena celá osmdesátiletá 
historie Zoo Praha s jejími nejvýznamněj-
šími milníky.
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trojŠtí 
historici 
v Září 

Ve čtvrtek 8. září se sešli pra-
videlní účastníci schůzek Klu-
bu trojské historie v klubov-
ně Domu spokojeného stáří. 
V předpremiéře se mohli se-
známit s knížkou legendy a 
morytáty z Troje a podhoří. Za 
spolupráce s klubem ji vydala 

Nadace Quido Schwanka –  
Troja, město v zeleni a před-
stavena byla za účasti všech 
autorů široké veřejnosti na 
trojském vinobraní v neděli 
11. září v prostorách nádvoří 
trojského zámku. pro zájemce 
je v současné době připravena 
v sídle nadace v ulici Pod Ha-
vránkou u pracovnice nadace 
paní Rösslerové (po předchozí 
telefonické domluvě na čísle 
233 324 165), popř. na úřadě 
Mč praha-Troja v pracovní 
době za 199,- Kč. Další schůz-
ka klubu trojské historie se 
uskuteční opět v klubu Domo-
va spokojeného stáří ve čtvrtek 
13. října od 17 hodin.        bok 

další z cyklu 
cestovatelských přednášek
trojského občana 
a cestovatele jana lipského

o africe
ve čtvrtek 13. října od 17:00 h
v aule školy svatopluka čecha

trojský kaLEndář

CHRáNěNá DíLNA 
TROJSKý VRŠEK
ZA FINANČNí PODPORy MČ PRAHA-TROJA

si vás dovoluje pozvat
na další ze série workshopů

tvůrčí odpoledne
v soBotu 15. října 2011 od 10 do 14 h
výroBa Glycerinového mýdla
na adrese: trojská 152
Budeme tvořit mýdla různých tvarů a barev 
z průhledné a neprůhledné hmoty.

Vstupné: 120,- Kč
Svoji účast, prosím, předem nahlaste: Andrea Rázgová, tel.: 777 080 392,
razgova@fokus-praha.cz.

na www.fokus-praha.cz

bus 112
kovárna trojská

l
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GaLEriE
U LáVky

V trojské Galerii u lávky probí-
há do 23. října výstava 
„křehkosti“.
Keramické objekty Elżbiety Gro-
sseové, inspirované – jak sama 
autorka uvádí – nespoutanými 
silami přírody, můžete obdi-
vovat vždy v pátek: 13–17 h, a  

o víkendech: 10–18 h, vstup 
zdarma. Katalog díla i menší le-
porelo v prodeji tamtéž.

trojské Galerii 
je deset let
Vedle trojských vyhlášených atraktivit (Zo-
ologická a Botanická zahrada, zámek, 
vodácká základna, parkur, cyklostezka, 
popřípadě staveniště tunelu Blanka) je 
v Troji již desátým rokem činná malá ne-
komerční galerie výtvarného umění. Vý-
ročí jejího založení připadá na poslední 
měsíce letošního roku. V roce 2001 při-
šel s myšlenkou využít nevytížený prostor 
v Domě spokojeného stáří tehdejší starosta 
Oldřich Adámek. Při debatě s fotografem 
Jaroslavem Rajzíkem připadli na utopic-
kou myšlenku zřídit zde galerii. K takové 
věci vždy patří založení nezbytného odpo-

vědného orgánu. Tak přizvali, kromě dal-
ších trojských výtvarníků, také mě za člena 
umělecké rady Galerie u lávky. Byl jsem 
tenkrát vůči tomu plánu velmi skeptický. 
Nyní je to deset let, co se starám o dra-
maturgii této prosperující trojské výtvarné 
scény. Komorní, ale profesionálně vyba-
vený prostor provozně a režijně zajišťuje 
Městská část Praha-Troja, k materiálnímu 
vybavení občas přispívá i Nadace Quido 
Schwanka. Tato nadace i v současnosti, 
v souladu se svým statutem, umožní usku-
tečnit v galerii retrospektivní přehlídku její 
desetileté činnosti. Výstava ve fotografiích 
a videozáznamech – převážně z ruky troj-
ského kronikáře Bohumila Kudery a jeho 
životní družky Libuše Kuderové – připo-
mene milé chvíle vernisáží, kdy se občané 

z Troje i odjinud setkávali s umělci a osob-
nostmi zvučných jmen a měli možnost se-
známit se s nejrozmanitějšími podobami 
současné výtvarné kultury. Tuto výstavu 
si rozhodně nenechte ujít a přijďte za-
vzpomínat! Otevření výstavy proběhne ve 
čtvrtek 27. října v 17 hod. Výstava potrvá 
do 1. ledna 2012. Otevřeno: pátek 15–17 
hod., sobota a neděle 11–17 hod.

Jan Kavan, kurátor Galerie u lávky

žiVot V troji
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Nejjednodušší bude nastoupit u Smíchov-
ského nádraží do autobusu č. 172 (sem 
se dostanete např. tramvají č. 14) a dojet  
6 stanic do zastávky Velká Chuchle. Tam se 
vydáte necelý kilometr po modré značce 
směr Slivenec k unikátní technické památ-
ce z 80. let 19. století – staré pacoldově vá-
pence. (Jiří Pacold (1834–1907) byl český pro-
fesor stavitelství na pražské technice. Byl jedním 
z odborníků, kteří pomáhali při obnově Národ-
ního divadla po požáru roku 1881. Zdokonalil 
výrobu vápna – jeho vynález umožnil obměnou 
tehdejších železářských pecí použití netříděného 
vápence, což do té doby nebylo možné). Obdob-
né kruhové vápenky z období po roce 1880 

se dochovaly do dnešních dnů již jen tři: ve 
Velké Chuchli, Hulíně a Berouně. Vápenka 
patřila železnorudným dolům a hrudkám 
Ejpovice, nebylo pro ni využití a tak zchát-
rala do té míry, že ji filmaři využívali pro 
natáčení hrůzostrašných scén. Dnes je po 
částečné rekonstrukci. Vrátíme se do výcho-
zího místa a vyrazíme po žluté značce směr 
Areál zdraví s dřevěnými hracími prvky, 
kolem mini Zoo s muflony, daňky, srna-
mi, divočáky, rysy či mluvícím krkavcem 
přes chuchelský háj kolem kostelíka sv. 
Jana Nepomuckého až do Malé chuchle, 
romantických bývalých lázní se souborem 
chráněných barokních a klasicistních sta-

pojďte s námi do háje (chuchelského)
Milí čtenáři a turisté, pro jednodenní výlet v pěkném podzimním dni doporučuji zajíma-
vou trasu na jihozápadě Prahy z Velké do Malé Chuchle.

veb. Vodu z pramene s vysokým obsahem 
hořčíku, na nichž lázně stály, si prý nechá-
vala dovážet císařovna Marie Terezie. Od 
lázní vedou do nitra vápencového masivu 
dlouhé chodby. Nejstarší stavba lázní má 
čp. 45, před ní stojí socha Panny Marie. 
Součástí objektu jsou i sklepy, vylámané ve 
skále a vedoucí pod ulicí V lázních. V čp. 
43 pobýval na letním bytě Jaroslav Vrchlic-
ký a dojížděli sem i další významní umělci, 
např. J. V. Myslbek, J. S. Machar. V místě, 
kde vyvěrá krasový pramen, stojí jezerní 
kaplička z 2. poloviny 18. století. Zpátky se 
můžete vrátit jedním z mnoha autobusů na 
Smíchovské nádraží.                                                       

upravila Renata Zajícová, 
foto archiv www.praha-mesto.cz

tiP na VýLEt

tiP Pro Vás

Milí čtenáři, tentokrát, vzhledem ke státnímu svátku (28. října – 
Den vzniku samostatného československého státu) vás zavedeme 
do středočeské obce Lány – místa významně spjatého s novodo-
bými dějinami našich zemí.

Tamní zámek, letní sídlo prezidentů ČR, si zvláště oblíbil první 
prezident Československa – Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho pa-
mátku připomíná nejen rodinný náhrobek na místním hřbitově, 
ale i muzeum v barokní sýpce poblíž vstupu do zámeckého parku (od 
roku 1990 je veřejnosti přístupný). Zámek, včetně bezprostřední-
ho okolí byl v letech 1921–1925 upraven architektem Josipem 
Plečnikem. Na zámecký park navazuje obora sloužící k chovu lovné 
zvěře.                                                                                      S. písa

Muzeum T. G. Masaryka 
Zámecká 197
út, pá: 9.00–15.30 h
st, čt, so, ne: 9.00–18.00 h
po: zavřeno vstup: 50,- Kč, se-
nioři a děti do 15 let: 30,- Kč
rodinná vstupenka 
(2 dospělí a 2 děti): 80,- Kč

Zámecký park
st, čt: 14.00–18.00 h
so, ne a o svátcích: 
10.00–18.00 h

V obci se také nachází 
Muzeum sportovních vozů
st, so, ne: 10.00–16.00 h., 
jednotné vstupné: 50,- Kč

Spojení z Prahy: po Karlovarské 
(vzdálenost přibližně 35 km),
vlakem z Masarykova nádraží 
nebo stanice Praha-Dejvice 
(např. v 8.12, 9.01 h) 
do zastávky Stochov
(jízda trvá kolem hodiny, cena 
55,- Kč, kolo můžete vzít 
s sebou) a dále po turisticky 
značené trase.

Lány (obec přátelská celé rodině 
2010) se mohou stát i výcho-
zím místem výletu do okolních 
smíšených lesů.
www.obec-lany.cz
www.auto-muzeum.cz
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BZ připravila
Zoo připravila

ww.zoopraha.cz
otevřeno denně 9–17 h

ww.botanicka.cz

1. 10. Den želv
1.–7. 10. loučíme se

 s Mojou
10.–14. 10. Setkání dětských
 sponzorů

10., 17. Happy mondays –
a 24. 10. fotosoutěž

23. 10. Den rohů
 a parohů

30. 10. Dýňové hody

1.– Dýňové hrátky 
–2. 10. Venkovní expozice 
 u foliovníku, 13–16 h
1.– kapradiny
–16. 10.  Venkovní expozice 
 denně 9–17 h. 
30. 10.– z důvodu pravidelné
–4. 11 údržby zůstane
  tropický skleník po celý
 týden nepřístupný...
31. 10. halloween
 Stráň venkovní
 expozice, 15–20 h

trojský kaLEndář


