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nový kontejner
na stRaně 3

Basel/BÂLE...
... neboli BasiLEj na dosah
stRana 4

Pestrá nabídka podzimních akcí
pro vás
od stRany 5 dál

Za hranice k sousedům
od stRany 7

Dne 15. 10. 2011 
proběhl již 9. ročník 
TROJSKÉ DRAKIÁDY 
„POUŠTĚNÍ DRAKŮ“, 
na kterém se sešlo kolem 
60 příznivců létání. 

Jan Zobal, TJ Sokol Troja

opět za rok na 10. ročníku

nazdar!

drakiáda '11
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Co Považuji Za důLEžité

ZastuPitELstvo inFormujE

ze zápisu z 10. zasedání zastupitelstva Mč. praha-troja 
konaného dne 13. 10. 2011

142 srpen 2011

Bod č. 2 – Aktualizace stanoviska k prodeji pozemku parcela 
č. 136 ve vlastnictví hl. m. Prahy
K žádosti Odboru evidence, správy a využití majetku MHMP  
o aktualizaci stanoviska k úplatnému převodu pozemku parcelní 
číslo 136 k. ú. Troja o rozloze 269 m2. ZMČ neschvaluje úplatný 
převod pozemku parcelní číslo 136 k.ú. Troja o rozloze 269 m2. 
ZMČ doporučuje MHMP projednat se žadatelem směnu pozem-
ku parc. č. 136 k. ú. Troja za pozemek parc. č. 134 k. ú. Troja  
o rozloze 180 m2 včetně stavby č. p. 96. Zájmem MČ je zachování 
historického objektu č. 96.

usnesení č. 41 schváleno 7 hlasy

Bod č. 4 – Úprava rozpočtu MČ Praha-Troja v roce 2011 – navý-
šení příjmů rozpočtu MČ Praha-Troja ve výši 2 mil. Kč použi-
tím prostředků fondu hospodářské činnosti a navýšení výdajů 
rozpočtu MČ Praha-Troja ve výši 2 mil. Kč na stavbu Odkanali-
zování ulice Na Pazderce § 2321, pol. 6121
ZMČ schvaluje navýšení příjmů rozpočtu MČ Praha-Troja o pro-
středky fondu hospodářské činnosti o částku 2 mil. Kč (pol. 4131) 
a navýšení výdajů rozpočtu MČ Praha-Troja ve výši 2 mil. Kč na 
stavbu Odkanalizování ulice Na Pazderce § 2321, pol. 6121.

usnesení č. 43 schváleno 8 hlasy
Bod č. 5 – 
Prezentace revize Generelu Botanické zahrady hl. m. Prahy
Pan starosta v úvodu připomíná, že existuje usnesení ZHMP 
z 26. 5. 2011, které uložilo panu náměstkovi primátora Ing. Ka-
bickému, aby s MČ Praha-Troja projednal revizi Generelu BZ, 
a aby tato revize byla prezentována veřejnosti. Dnešní setkání 
bude za účelem seznámení s návrhem, následně MČ vypracuje 
připomínky. Součástí připomínek bude také pohled autorů Kra-
jinářské studie Praha-Troja. n Prezentaci zahájila Mgr. V. Bidlo-
vá historií BZ. Následně arch. Danda hovořil o zadání a vzniku 
Generelu z roku 2002 a prezentoval připravenou revizi Generelu 
2011. Pokračuje Ing. Souček odbornou částí. n Po odborné disku-
zi bylo domluveno, že budou uskutečněna další pracovní setkání 
zástupců Botanické zahrady hl. m. Prahy, Městské části Praha-
Troja a odborníků za účelem detailního projednání a upřesnění 
revize Generelu Botanické zahrady. 

Bod č. 6 – Informace starosty
n Administrativně-technická budova ZZS – od posledního jed-

nání ZMČ proběhly dvě schůzky Na schůzkách bylo řečeno, že 

je zastupitelstvo ochotné změnit negativní stanovisko za těch-
to podmínek: zrušení heliportu, výkup pozemků a odsunutí 
budovy ZZS o 10–15 m od ul. Povltavské, a zmenšení obje-
mu budovy (např. administrativní část budovy byla posouzena 
nezávislým autorizovaným architektem a konstatována velká 
rezerva a plošný nadstandard kanceláří). Odpovědí bylo, že 
s heliportem bude počítáno i nadále, neboť se jedná o stan-
dardní vybavení; budova se odsouvat nebude, protože by měs-
to muselo vykupovat soukromé pozemky; stejně tak se budova 
nebude snižovat, neboť 2 roky se ohledně velikosti dělaly prů-
zkumy a vše bylo konzultováno. Z jednání mimo jiné vyplynu-
lo, že v projektu na Bulovce byly také problémy s heliportem, 
plánované jednací centrum ve Střešovicích také ztroskotalo na 
problémech s neakceptovatelným heliportem. Nyní se projed-
nává návrh změny ÚP, termín pro podání připomínek je 31. 
října. Zastupitelstvo MČ s budovu ZZS v navržené podobě ne-
souhlasí a v tom smyslu bude pan starosta také nadále jednat.

n Proběhlo zahájení stavebních prací ve škole, firma vychází ško-
le vstříc.

n Kontrolní den na MO Blanka – v lokalitě u EZÚ přislíbena 
možnost odbočení do leva, nové parkoviště a vybudování kru-
hového objezdu. Změny prosadila MČ a závisí na výkupu po-
zemků. Řeší IDS.

 
Bod č. 7 – Informace zastupitelů
n Kulturní komise: Vánoční koncert – historické nástroje, barok-
ní hudba. Zájem ze strany ZŠ a TGSČ na zpívání u stromu. V no-
vém roce bude na programu bál. Dále výročí 20 let MČ, 10 let po 
povodni. Pan starosta by rád vydal publikaci MČ – „almanach“.
n Pan Bejček se dotazuje na situaci se služebnou Městské Poli-

cie. Možnost jejich umístění v uvolněné místnosti v DSS. Dále 
se dotazuje na opravu ulice Pod Havránkou. Pan starosta in-
formuje, že úřad MČ stav křižovatky na Kovárně a ulice Pod 
Havránkou zdokumentuje a pošle paní vedoucí M. Vitáskové a 
Ing. Pohludkové na TSK, která je za opravy komunikací zod-
povědná.

n Plánované jednání kontrolního a finančního výboru.
n Seznámení s novou zaměstnankyní úřadu, příprava jednání 

komise životního prostředí.
n Připomínky k fotografiím, které se objevují v časopisu Troja. 

Na Redakční radě se projednají pravidla v souvislosti s uveřej-
ňováním fotografií v časopisu.

Ing. arch. T. Drdácký, starosta

* Studentská soutěž na řešení prostoru mezi zastavěnou částí Troje a BZ byla prodloužena. S výsledky budete seznámeni.

Vážení spoluobčané,
v prvním dni zimního času městská část uspořádala slavnostní koncert u příležitosti státního svátku 
České republiky. V Císařském sále zámku vystoupilo Duo Semplice s podmanivým repertoárem pro 
harfu a flétnu. Ještě před začátkem zimy budou, letos naposledy, přistaveny velkoobjemové kontejnery. 
Uvnitř čísla naleznete informace k připravovaným akcím trojských spolků a škol. Samostatně obdržíte 
pozvánky na veřejné setkání se zastupiteli a tradiční setkání seniorů. Připravujeme pátý ročník našich 
grantů v oblasti rozvoje veřejných prostorů městské části, občanské společnosti a volnočasových aktivit. 
Výzva na rok 2012 bude zveřejněna 30. listopadu.

Ve středu 16. listopadu od 19:00 ve velkém sále KD Krakov v Bohnicích proběhne veřejné se-
tkání občanů se zástupci Botanické zahrady a autory koncepčního, odborného a architektonického 
řešení zahrady. Přijďte prodiskutovat aktualizovaný plán rozvoje Botanické zahrady v Troji! 

Závěrem vás srdečně zvu k návštěvě trojské galerie U lávky, která představuje retrospektivní vý-
stavu k desátému výročí jejího trvání. Využívám této příležitosti, abych poděkoval kurátoru galerie, 
akademickému malíři Janu Kavanovi i členům umělecké rady za jejich systematickou a kvalitní 
dramaturgii galerie. Vážím si práce a zaujetí všech, kteří přispěli k uskutečnění uplynulých pade-
sáti pěti výstav a těším se na budoucí zajímavé umělecké přehlídky!                                 

Tomáš Drdácký
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ZastuPitELstvo inFormujE

úřad mč inFormujE

vÝstavBa a doprava
Komise pro výstavbu a dopravu na svém 
jednání dne 19. 10. 2011 projednala ná-
sledující body: 1/ Žádost o vyjádření k II. 
etapě stavby – RD Trojská 53/182, Praha 
7, Troja 2/ Žádost o vyjádření Zoologické 
zahrady hl. m. Prahy k automatickému 
odbavení parkoviště 3/ Návrh Generelu 
Botanické zahrady hl. m. Prahy

Karel Novotný, 
tajemník Komise pro výstavbu a dopravu

koMise pro školství
Komise pro školství MČ Praha-Troja  na 
svém jednání 6. října 2011 poděkovala paní 
Zdeňce Bejčkové za dlouholetou práci ve 
funkci ředitelky MŠ a přivítala ve funkci 
novou paní ředitelku  paní Mgr. Pokornou. 
Paní ředitelka Mgr. Pokorná  představila 
program mateřské školy. Členové komise 
byli informováni o žádosti MČ o grant Na-
dace Proměny na rekonstrukci zahrady. Paní 
ředitelka požádala o společnou schůzku nad 
projektem, až bude znám výsledek přidělení 
grantu. 

Dále se komise zabývala současnou pří-
stavbou v základní škole v souvislosti s pro-
vozem všech subjektů ve škole, diskutovala 
o návrhu devítileté docházky v ZŠ Trojská, 
kde bude formou dotazníku zjišťován názor 
rodičů. Dotazníkové šetření bude provedeno 
i v otázce možnosti posunutí začátku školní 
docházky od 8.30 hodin. V základní škole 
byla vytvořena stravovací komise, která po-
soudí kvalitu jídla, názvy jídla atd. a v pří-
padě nespokojenosti bude její vyhodnocení 
podkladem k jednání s řediteli škol a panem 
starostou o případné volbě jiného stravova-
cího zařízení. V různém byla projednávána 
možnost oddělení prostor skříněk základní 
školy od tělocvičny, chování dětí gymnázia 
vůči dětem v družině, umístění malého hřiště 
směrem k ulici Na Kazance, návrh na úpravu 
provozního řádu venkovního hřiště, možnost 
výstavy školních prací v Galerii u lávky, při-
pravované grantové řízení městské části. 

Zástupce Trojského gymnázia Mgr. Jen-
dřejas seznámil s dobrým výsledkem státní 
maturity – všichni odmaturovali, v jazykách 
bylo gymnázium v horní polovině. Pozval na 
prezentaci projektové výuky 24. 11. 2011, in-
formace bude v časopisu Troja. Informoval 
o pořádané univerzitě třetího věku – psycho-
logie, počítačová technika, zdraví. Připrave-
na bude anketa pro občany.  

Dále komise řešila podnět členky komise 
k užívání malého hřiště u fotbalového hřiště 
a schválila podání žádosti o grant v rámci 
Celoměstských programů podpory sportu 
a tělovýchovy na rok 2012 na úpravu po-
vrchu venkovního hřiště, jehož součástí je 
i oplocení. Předseda komise Ing. Kořenský 
informoval, že po úspěšné akci v loňském 
roce je možno znovu zorganizovat Den se 
sanitkou a zajistil prohlídku Černínského 
paláce pro ZŠ – 1. stupeň.

Zápis z jednání zkrátila Ing. Marková, 
tajemnice Komise pro školství

Od prosince letošního roku přislíbil Ma-
gistrát hl. m. Prahy přistavení dvou nových 
sběrných nádob na drobná elektrozařízení. 
Instalovány budou v ulicích Nad Kazankou 
a V Podhoří. Do červeného kontejneru pa-
tří baterie a drobná vyřazená elektrozaří-
zení, jako jsou například kalkulačky, rádia, 
drobné počítačové vybavení, discmany, telefony 
a elektronické hračky. naopak není určen pro 
sběr televizorů, počítačových monitorů, 
zářivek, úsporných žárovek, velkých do-
mácích spotřebičů jako jsou třeba lednič-
ky, pračky a chladničky. 
Tato větší zařízení se vybírají ve sběrném 
dvoře, při mobilním svozu, případně je 
možné je odevzdat v prodejnách nebo 
opravnách elektrospotřebičů.         

Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

nádoBy na elektroodpad již v prosinci

velkooBjeMové kontejnery v troji 
doMovní odpad      Bioodpad
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 u čp. 280 (bývalá Octárna)

(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

2011

setkání seniorů 
ve čtvrtek 8. 12. 2011

začátek v 17.00 hodin v restauraci 
Sokola Troja

Městská část Praha-Troja připravuje

grantové řízení                           2012
na podporu projektů v oblasti rozvoje městské části, občanské společnosti a 
volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny v roce 2012

PŘIPRAVOVANÉ Tematické oblasti
I. Kvalita životního prostředí

II. Život ve veřejném prostoru,
 občanská společnost 

III. Publikační a propagační aktivity
IV. Kulturní a společenské akce
 V. Sport, tělovýchova, volný čas
VI. Vzdělávání

hARMONOGRAM GRANTOVÉhO 
ŘíZeNí
Vyhlášení grantů: 30. 11. 2011
Ukončení přijímání žádostí: 
13. 1. 2012, 13.00 hod.
Schválení orgánem městské části: 
do 29. 2. 2012
Oznámení výsledků: do 15. 3. 2011
Uzavření smluv: do 13. 4. 2012

Konkrétní témata projednají komise Rady v průběhu listopadu. Podrobné informace a 
přihlášky budou zveřejněny od 30.11.2011 na úřední desce, webových stránkách www.
mctroja.cz a v podatelně úřadu MČ Praha-Troja.
V Praze dne  20. 10. 2011                                                       Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta

vánoční koncert
trojský kaLEndář
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Z dEníku starosty

Studijní cesta zástupců českých samospráv do Švýcarska byla jednou z aktivit projektu „Spolupráce švýcarských 
a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management“, který byl spo-
lufinancován z grantu z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Partnerem projektu je 
město Basel a příjemcem grantu společnost MCN, o.p.s.

deutschland

France

schweiz
Basilej

euroairport
Bâle-Mulhouse l

Děkuji organizátorům ze společnosti MCN v Pra-
ze za perfektní přípravu studijní cesty i všem 
hostitelům ve Švýcarsku za velmi různorodý pro-
gram a mnoho inspirativních podnětů k využití  
i v podmínkách naší obce! 

Tomáš Drdácký

Fondation Beyeler – soukromá nadace a ce-
losvětově známá sbírka moderního umění. 
Autorem návrhu je architekt Renzo Piano. 
Obec pronajala pozemek na budovu muzea 
s parkem soukromé nadaci na dobu 80 let, 
důležitá plocha přímo v centru i nadále 
zůstává v majetku města Riehen. Mnohé 
parky, původně soukromé naopak jejich 
majitelé věnovali obci, která se o ně stará 
a jsou veřejně přístupné.

Občerstvení na břehu Rýna – nábřeží v Ba-
sileji i řeka jsou oblíbeným místem obyva-
tel města, provizorní stavby občerstvení, 
veřejné toalety ale také kašny jsou doslova 
na každém kroku.

Přívoz v Bazileji. Ve měste je 6 mostů a čtyři 
historické přívozy, které podobně jako kdysi 
v Troji využívají k přejezdu pouze proud 
řeky.

V obchodě s místními produkty – region je 
známý svou produkcí vína, raných třešní a 
zemědělských produktů, zde můžete ochut-
nat a nakoupit vše co je právě k dispozici…

Hodina ekologické výchovy v základní 
škole – v rámci předmětu ochrana život-
ního prostředí probíhá v mš a poté ve 
druhé, páté a osmé třídě hodina věnovaná 
nakládání s odpady a jejich recyklaci. 3000 
škol ve dvanácti švýcarských kantonech na 
tomto programu spolupracují se soukromou 
nadací PUSCH.

Česká delegace starostů s dobrovolníky na břehu curyšského jezera – město Zurich věnuje 
čistotě veřejných prostranství velkou pozornost. Ve spolupráci v velkými řetězci (např. 
Mc Donald) byl zřízen fond na osvětu mezi obyvateli a úklid, který zajišťují brigádníci.

Fotografie archiv T. Drdácký

Rý
n
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trojský kaLEndář

Přírodní kurioZita

BílÝ kos v troji
V trojské přírodě poletuje bílý či spíše žíha-
ně černobílý kos, jak je patrné na snímku.

Text a foto Ing. Karel Mach

grand priX troja 2011   www.grandprixtroja.cz

20 i 11 i 2011 ZŠ trojská – tělocvična 10:00–17:00 h
9:30-12:00 registrace, 10:00-12:30 tréninky, 12:30-13:00 losování,
13:00-16:00 závody, 16:30-17:00 vyhlášení 

Závodní okruhy: Carrera GO a eVOlUTION       Vstupné: 60,- Kč
Kategorie: Jednotlivci, družstva         

Jednotlivci: (3-7 let): GO, (7 a více): evolution. Družstva: evolution.
Nezávodní okruhy: Carrera (GO, EVOLUTION, DIGITAL) / Faro
Počítačové simulátory, herní konzole

Nutná sportovní obuv do tělocvičny.
Nutná registrace závodníků předem, vhodná registrace i ostatních účastníků akce.

n Možnost zakoupení vlastního vozu za zvýhodněné ceny.
n Možnost placeného občerstvení, oběda, (nealko, párek v rohlíku, guláš, 
dobroty pro děti) n hlídané šatny.
* V kategorii skupina je vlastní autíčko Carrera – Evolution podmínkou registrace.
** Pro případné zájemce o pořízení vlastního vozu v kategorii GO máme k dispozici 20 autíček za 
150,- Kč, další za 300,- Kč a  v kategorii Evolution za 850,- Kč.

 Za finanční podpory MČ Praha-Troja a dalších subjektů Jan Zobal – hONZO / 603 821 822život v troji

Startovní nápad pochází od 
tehdejšího starosty Oldřicha 
Adámka. Rozvíjel se pak přes 
fotografa doc. Jaroslava Ra-
jzíka až po ustavení  umělec-
ké rady galerie. První výstavu 
koncipoval právě J. Rajzík 
jako dvojí fotografickou reflexi 
trojské krajinné lokality. Kro-
mě svých vlastních prací nain-
staloval  i panoramata Josefa 
Sudka. Tím byl vlastně maně 
stanoven profesionální hori-
zont této galerie. Městská část 
Troja tak vytvořila regionální 
jeviště živé výtvarné kultury, 
pro které Umělecká rada gale-
rie volně sestavená z několika 
trojských výtvarníků, stanovila 
jakýsi ideový profil. Program 
galerie se nijak názorově, vě-
kově ani jinak nevymezuje a je 
otevřen jak studentům výtvar-
ných škol, tak renomovaným 
tvůrcům. Základním kritériem 
však je vždy profesionální úro-
veň. 
Obavy o to, že do odlehlého 
kouta Troje nebude chtít ni-
kdo ani jako vystavující, ani 

jako návštěvník, se rozptýlily 
již při druhé výstavě. Své tu 
sehrává i kouzlo genia loci. 
Během času se vytvořil i okruh 
příznivců galerie, kteří ji na-
vštěvují cíleně a dalších, kteří 
ji objeví při svých toulkách po 
vltavském nábřeží. Komor-
ní prostor galerie tedy každé 
dva měsíce ovládne nějaká 
nová umělecká poetika z díl-
ny umělců jmen známých 
i méně známých. Kromě výše 
zmíněných u nás vystavovali: 
Stanislav Holý, Jiří Volf, Pavel 
Dias,Václav Sivko, Jan Hen-
drych, Jan Hlavatý, Jaroslava 
Hussarová, Vojtěch Pařík, Jan-
Kavan, Alena Bílková, Pavel 
Vácha,Vladimír Lutterer, Mar-
tina Riedlbauchová, Jiří So-
zanský, Bohumil Franc, Tereza 
Kučerová, Alena Laufrová, Cy-
ril, Jiří a Jana Boudovi, Denisa 
Rajzíková, Šárka Váchová, Šár-
ka Radová, Jindřich Pileček, 
Umělecká rodina Strakových 
a Lipských, Michal Kuděl-
ka, Stanislava Kavanová, Jan 
Maget, Daniela Havlíčková, 

galerie každoročně uspořádat 
přehlídku věnovanou trojské 
urbanistice a architektuře na-
zvanou Trojské plány.
Vedle Městské části, která pro-
voz galerie financuje ze svého 
rozpočtu, přispívá příležitost-
ně k vybavení některých akcí 
i Nadace Quido Schwanka.
Občanská společnost v Troji 
tedy žije nejen sportem ale 
i kulturou.

Jan Kavan, kurátor galerie 

galerii u lávky je deset
Když se dne 28. října roku 2001 sešla skupina trojských ob-
čanů a jejich přátel, aby v Domě spokojeného stáří zahájili 
výstavu fotografií, asi nikdo z nich nevěřil, že se myšlenka 
na provozování trvalé trojské galerie ujme. Nyní, k datu 
28. říjen 2011 však  konstatujeme, že se zde uskutečňuje již 
55. výstava.

bus 112
kovárna trojská

l

Povltavská

Po
d 

h
av

rá
nk

ou

bus

➸ vltava

l

GaLEriE
u Lávky

Vladimír Suchánek a skupina 
grafiků sdružení Hollar, Jiří 
Vlach, Gabriel Filcík, Renata 
Rozsívalová, Markéta Urba-
nová, Michal Vitanovský, Petr 
Melan, Jan Ungrád, Milada 
Othová, Jindřich Ulrich, Elz-
bieta Grosseová a tři výstavy 
uskutečnili studenti středních 
výtvarných škol. Kromě toho 
se stalo tradicí v prostorách 

trojský kaLEndář

retrospektivní vÝstava
ve fotografiích a videozáznamech
převážně z ruky trojského kronikáře B. Kudery
a jeho životní družky L. Kuderové.

do 1. ledna 2012

otevřeno:
v pátek 15–17 h
v sobotu a neděli 
11–17 h

listopad 2011 145



6

145 listopad 2011

Zajímavost

život v troji

vÝstup na kiliMandžáro
Jan lipský na svých cestách nevyhledává pohodlí pětihvěz-
dičkových hotelů. Jeho výstup na nejvyšší horu Afriky – 
bezmála šestitisícovku Kilimandžáro – to byla vysokohorská 
turistika na nejvyšší úrovni. Jan lipský zájemcům promítl 
více než tři stovky fotografií nejen z výstupu na horu, ale  
i z afrických národních parků, ve kterých měl možnost ulovit 
skvělé snímky divoké zvěře. Byl to velmi povedený podvečer 
a všichni přítomní odměnili cestovatele velkým potleskem. 
Budeme se těšit na další pokračování!               Text a foto bok

Ve čtvrtek 12. října 
se trojský cesto-
vatel Jan Lipský 
podělil s účastníky 
setkání v aule 
trojského gymnazia 
o zážitky ze své 
dobrodružné cesty 
do Afriky.

inzerce

Hledám seRioZní a ZRučnou osobu spRávce 
pro menší rodinný domek v troji na pravidelnou 
obchůzku pozemku a nemovitosti, drobná údržba 
a opravy, čištění sněhu, atd. od ledna 2012. 
prosím kontaktujte: oldrich@engr.uconn.edu, 
tel. 725 583 131. 

Artefiletika je určena přede-
vším dětem a mladým lidem, 
v našem případě jsme tuto me-
todu použili k práci s dětmi od 
3 do 10 let.

Východiskem pro teorii 
i praxi artefiletiky je umělecký 
zážitek z výtvarné tvorby nebo 
jiné umělecké činnosti. V re-
flektivním dialogu, který na 
zážitek navazuje, jsou kladeny 
otázky vůči výtvarnému proje-
vu: Jak to na mne působí? Co 
to je? Jak se mi pracovalo? Co 
se mi povedlo? Apod. Otázky 
a odpovědi vztahující se k tvor-
bě jsou důležité pro emocionál-
ně-sociální a kognitivní rozvoj 
jedince. Zároveň dávají prostor 
pro vnímání pocitů a potřeb 
ostatních zúčastněných.
Cesta k odpovědím na tyto a jim 
podobné otázky je pro každého 
člověka jedinečná a důležitá. 

Jednu a tutéž věc každý z nás 
vidí jinak. Proto si také každý 
z nás i ze společně prožívaných 
situací odnáší jedinečné osob-
ní zážitky. Tématem sobotního 
odpoledne v Maatě byly nohy. 
Děti se svými rodiči mluvily 
o tom, co jejich nohy dělají, co 
umějí, co je jim příjemné. Nohy 
si masírovaly, chodily po kame-
nech, kreslily je a zkusily si i no-
hou nakreslit obrázek. 

Akce, která proběhla za 
podpory Městské části Praha-
Troja, se zúčastnily děti z Dět-
ského klubu Maata i děti žijící 
v Troji, které školičku nenavště-
vují a také děti z jiných částí 
Prahy. Rodiče se svými dětmi 
strávili příjemný společný čas 
naplněný tvorbou, hrou i uče-
ním se nových věcí.

Pavla Aschermannová, 
Dětský klub Maata

V sobotu 15. října 2011 proběhla v Dětském klubu Maata v pořa-
dí druhá artefiletická dílna.

želvák v Botanické
Návštěvník skleníku Fata Morgana nekradl, 
ale věnoval, a vyznal se :-) Pozornému ná-
vštěvníkovi tropického skleníku Fata Mor-
gana nemůže uniknout nový přírůstek v je-
zírku. Ryby zde před časem „poctil“ svou 
přítomností sameček kožnatky čínské... Ne, 
že by ho sem někdo pozval, dokonce ani 

pracovníci skleníku neuvažovali o rozšíření 
expozice vodních živočichů. „Pan Želvák“ či 
„Želvoušek“ (jak zní jeho pracovní jména) se 
prostě vyskytl. A dokonce ve správné části 
jezírka. Jeho původní majitel se patrně vy-
zná, protože jej umístil mezi ryby tzv. Staré-
ho kontinentu (Asie a Afriky). Po pár dnech 
plachosti, kdy Pan Želvák trávil většinu času 
maskován listy vodních rostlin a na obhlíd-
ku svého nového bydliště se vydával pod 
rouškou tmy v čase bez návštěvníků, se brzy 
osmělil. Dnes si dokonce připlave pro kr-
mení! A je velmi žravý. Pan Želvák je zhru-
ba 40 cm dlouhý, takže náš neznámý dárce 
jej do skleníku musel přinést buď v batohu, 
nebo přivést v kočárku. Protože dárce je ne-
známý, není komu za sympatického tvora 
poděkovat. Ovšem návštěvníci by se měli 
mít na pozoru, Pan Želvák kouše! A něco 
odbornosti navrch: Původním rozšířením 
je Čína, Korea, Japonsko, Vietnam, Rusko – 
jihovýchod a Poamuří. Popis: Plochý, ovál-

ný karapax* pokrytý hladkou kůží, někdy 
s řadami hrbolků. Hlava na delším krku je 
zakončena zúženým rypáčkem. Zbarvení 
těchto želv silně kolísá od olivově zelené, 
přes zelenohnědou po šedozelenou, spod-
ní část těla je světlejší. Podobné zbarvení je 
na nohou a na hlavě, která je často tečkova-
ná nebo tečkování vytváří podélné proužky. 
Jako dobří plavci obývají nejrůznější vodní 
nádrže včetně velkých řek. Potravou jsou 
ryby a vodní obratlovci, myši, mláďata že-
rou i hmyz a vodní plže. V jihovýchodní Asii 
jsou často prodávány na trzích jako potravi-
na. Vyžadují dostatečně teplou vodu (až 30 
stupňů C). Při své nervózní povaze musí být 
nádrž v místě, kde nebudou rušeny. Je nut-
ná velká opatrnost při manipulaci. Kouše!

* krunýř

Za (na) Pana Želváka do zahrady zve 
Marcela Uhlíková, tisková mluvčí BZ, 

která též fotografovala...

život v troji

arteFiletická dílna

V neděli 23. 10. 2011 proběhl předposlední turnaj ve čtyř-
hrách ze seriálu turnajů ve stolním tenise. Účast byla pěk-
ná – 14 párů a i úroveň předváděné hry byla docela dobrá. 
Nejpevnější nervy v závěru přinesly celkové první mís-
to páru Štefan s Tomášem Poczové, druzí mladí Tomáš 
Turek s lukášem Forejtem a třetí byli Martin Novotný 
se Zdeňkem Kyprem. Všichni pak za svá umístění získali 
body do celkového pořadí.   Rudolf hampel ved. stolního tenisu
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tj sokoL troja inFormujE

říjnové setkání kluBu 
Ve čtvrtek 13. října se od 17 hodin v klubovně Domova spoko-
jeného stáří opět sešli zájemci o činnost Klubu trojské historie. 
Pokračovala inventura zmizelých trojských restaurací a hospůdek, 
pracovalo se na seznamu legionářů první světové války z řad troj-
ských občanů. Další setkání klubu proběhne ve čtvrtek 10. listo-
padu od 17 hodin opět v klubovně Domova spokojeného stáří.

 Text a foto bok

trojský kaLEndář

se dostali do Troje. To byl náš zájezd plný překvapení. n V neděli 
16. 10. se konala Drakiáda, na louce pod Velkou skálou, která se 
velmi vydařila bylo krásné počasí, ale trochu malý vítr. n Budeme 
se těšit na naše další akce – autodráhy 19. a 20. listopadu a na 
vánoční zájezdy do Drážďan a možná i do Amberku. 

Filipová Alžběta

na Cisařském ostrově

TJ Sokol Troja s MČ Praha-Troja a svaz SPCCh pořádají

autoBusovÝ zájezd do drážďan
v soBotu 26. 11. 2011 
odjezd v 8 hod. od stanice „Trojská“
(tram 14 a 17, bus 112)
autobus bude za přejezdem kolejí v Povltavské ulici
Program: autobus zajede do středu města 
a účastníci se rozdělí do skupin podle zájmu, 
volný rozchod, sraz před odjezdem zpět. 
Návrat cca kolem 18 h.

Cena zájezdu: členové TJ: 120,- Kč, hosté: 240,- Kč

předvánoční

s návštěvou 
Hraběcích lázní 
a vánočních trhů

v soBotu 10. 12. 2011 
odjezd v 7 hodin ze stejného stanoviště (viz drážďany)
Cena: členové tj: 250,- kč, hosté 500,- kč
Pouze pokud bude dostatečný počet přihlášek

Přihlášky přijímá A. Filipová – vedoucí zájezdů do 20. 11. 2011 
tel.: (byt) 233 556 187, mobil: 736 283 882

poslední
volná místa

skokové závody (4 soutěže) začátek soutěže č. 1 v 9.30 h12. 11. 

open FlorBal troja 2011 
Srdečně zveme všechny na III. ročník florbalového turna-
je. Pořádajícími jsou Trojské gymnázium, Sdružení sou-
kromých škol Čech, Moravy a Slezska a Občanské sdružení 
Trojskoúhelník. Akce je podpořena grantem Městské části 
Praha-Troja.
Turnaj proběhne ve dnech 5. a 6. 11. 2011 ve sportovní 
hale Čechovy školy. Předpokládáme účast 8–10 týmů, ob-
dobně jako v minulých letech. Studenti Trojského gymná-
zia se pokusí navázat na úspěchy z předchozích ročníků, 
kdy obsadili 1. a 3. místo. Vše vypukne v sobotu 5. 11.  
v 9:00 hodin, kdy budou rozehrány zápasy ve 2 základních 
skupinách. V neděli 6. 11. se odehrají finálové zápasy ve 
vyřazovacím systému (play-off). Závěrečný zápas, ze kte-
rého vzejde vítěz turnaje, je plánován na 13.–14. hodinu. 
Vítáme všechny příznivce a fanoušky tohoto populárního 
sportu.

Za organizátory turnaje Radim Jendřejas
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Při zájezdu do Jižních Čech v sobotu 8. 10. 2011, jsme zažili něko-
lik neplánovaných zážitků a překvapení. n První zastávka byla pro-
hlídka hradu Rabí – nesmírně krásné zříceniny s bohatou minu-
lostí od 13. století, kde se časem dostavovaly části hradu a hradeb, 
majitelů se vystřídalo během let devět a posledním je Památkový 
ústav v Plzni. Od roku 1945 je Rabí státním hradem. Roku 1978 
byl hrad vyhlášen národní kulturní památkou a v dalších letech, až 
do současnosti, stále probíhá zabezpečování této památky. Hrad 
byl postaven ve formě strážní a obytně – ochranné věže, chránící 
obchodní cestu (spojnici měst Sušice a Horažďovice) vedoucí do 
Bavor. Střežil také značně bohatá rýžoviště zlata podél řeky Otavy 
a později i solnou cestu na území Čech. Při prohlídce nás překvapil 
celkem mírný déšť. n Pokračovali jsme do města Sušice, kde nás 
překvapil sjezd starých aut. Nemohli jsme zaparkovat – náměstí 
bylo celé obsazeno a také přilehlé ulice. Každý si mohl zaplatit 
projížďku v některém z vybraných vozů. Plánovali jsme oběd a tak 
bylo obtížné najít vhodnou restauraci. Prohlédli jsme si náměstí, 
kostel a muzeum a pokračovali jsme krásnou krajinou a malebný-
mi vesničkami do Sudoměře k mohyle Jana Žižky, kde nás čekalo 
další překvapení – plno lidí a aut, takže parkování bylo opět obtíž-
né. n Vydali jsme se k mohyle, kde se konalo setkání u příležitosti 
587. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova, pořádané Církví česko-
slovenskou husitskou spolu s kulturní radou církve a obcí Čemeři-
ce. Na programu bylo několik projevů, vystoupení souboru  Malá 
muzika ZVŠ Strakonice, pietní akt, státní hymna a inscenovaná 
ukázka bitvy u Sudoměře – šermíři SHŠ Kalich. Účastníkům na-
šeho zájezdu se program a sehraná bitva líbily, ale na louce kolem 
mohyly bylo plno stanů, včetně s občerstvením, takže pohled na 
mohylu, která stojí na volné louce s výhledem na oba rybníky, kde 
se odehrála historická bitva, byl pokažen množstvím stanů a lidí. 
Vraceli jsme se k autobusu na cestu domů. n Když jsme přijeli do 
Prahy, čekalo nás poslední překvapení – byli jsme zastaveni přísluš-
níky VB na magistrále za náměstím I. P. Pavlova, pro demonstraci 
na Václavském náměstí. Vraceli jsme se přes Smíchov a Strahov 
s použitím všech možných tunelů, ulicemi, kde nejsou zákazy vjez-
du pro autobusy, takže jsme se hodinu projížděli Prahou, než jsme 
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zoo připravila
Otevřeno denně od 9.00 do 16.00 h

Japanisches
palais l

semper
oper l

Zwinger l
l
zámek

Hofkirche
l

lalbertinum
lFrauenkirche

lmuzeum dopravy

lKreuzkirche
lRadnicei

i

1
2

3

1      Striezelmarkt        Weihnachtsmarkt 
Prager Strasse        Weihnachtsmarkt 
Hauptstrasse 

2
3

Pomáháme jim přežít
Přednáškový cyklus přibližující projekty 
Zoo Praha na záchranu ohrožených zvířat 
Každé listopadové úterý od 18 hodin 
ve Vzdělávacím centru Zoo Praha.

Vstupné na přednášky je 20,- Kč. 
 1. 11. hadí klenot z trojské kotliny 

Petr Velenský
 8. 11. Návrat divokých koní 

Miroslav Bobek 
15. 11. Od majny po orlosupa 

Antonín Vaidl 
22. 11. Gorily v ohrožení 

Jana Ptačinská Jirátová 
29. 11. Největší antilopa 

Pavel Brandl 
Změna programu vyhrazena.
Více informací a aktuální program 
přednášek i na další měsíce 
najdete na www.zoopraha.cz.

19. 11. lední medvědi slaví narozeniny  
Samici Bora je 25 let a medvědovi 
Tomíkovi jsou 4 roky.

20. 11. Adventní dílny: Výroba adventního 
věnce! Pouze pro objednané, 
objednávky na 296 112 230.

26. 11. Den želv – odborné přednášky.

27. 11.

do 30. 11. Pozdní sběr (výstava prodlou-
žena), denně 9–16 hodin. 
Sochaři se „vyřádili“ v zahra-
dě... Podzimní výstava v nově 
zpřístupněné části Venkovní 
expozice navazuje na tradici, 
založenou v roce 2007 sochami 
studentů Ateliéru SOCHA II 
VŠUP.

1.–30. 11.  Plody podzimu
Též trochu vzdělání ve výstav-
ním sále, denně 9–17 h

       3. 11. Cyklus přednášek 
s promítáním (vždy ve čtvrtek 
v 17.30 h ve výstavním sále). 
více na: www.botanicka.cz

     11. 11.  Svatomartinské víno

15. 12.

sidenzschloss), který hostí sbírky sas-
kých kurfiřtů a králů Grünes Gewölbe, 
Türkische Kammer, Matematicko-fy-
zikální salon, Kupferstichkabinett či 
Münzkabinett. V Albertinum se nachází 
obrazárna Galerie Neue Meister (Noví 
mistři) a v novorenesanční části Zwin-
geru Gemäldegalerie Alte Meister (sta-
ří mistři) nebo sbírka porcelánu. Jiná 
muzea jsou například v Johanneum 
(muzeum dopravy), v Japonském paláci 
(Japanisches Palais) muzeum prehisto-
rie a etnologie, a významné a jedinečné 
je Hygienemuseum, které má přenášet 
znalosti zdraví, lidské biologie a me-
dicíny do povědomí širší veřejnosti.

Vánoční trhy v Německu mají dlou-
hou tradici a ten nejstarší se nachází 
právě v Drážďanech. Hlavní z dráž-
ďanských trhů zvaný Striezelmarkt se 
koná pravidelně na náměstí Altmarkt 
v centru města. 

Tento trh je opravdu velkolepý – 
čítá 250 stánků a během šesti advent-
ních týdnů ho navštíví na dva milióny 
lidí. První ročník se konal již v zimě 
1434 a své jméno získal podle vánoč-
ního pečiva Strüzel, obdoby naší štoly. 
Symbolem trhu je kromě nezbytného 
vánočního stromku, pohádkového hra-
du a zdobeného oblouku zejména 14 
metrů vysoká vánoční pyramida, která 
se dostala i do Guinessovy knihy rekor-
dů. Místní se pyšní tradicí ručních ře-
mesel, ve stáncích proto najdete mimo 
jiné vánoční ozdoby, svícny, keramiku, 
textilní výrobky, ale třeba i perníky, 
krajky, adventní hvězdy nebo foukané 
sklo. Kromě svařáku nebo rozličného 
cukroví můžete zkusit některou z ryze 
místních dobrot, což jsou třeba malé 
figurky kominíků Pflaumentoffel vyro-
bené ze sušených švestek.
 

zdroj: www.wikipedia.org, 
upravený text R. Zajícová 

tiP Pro vás

»laBská Florencie«
Drážďany sloužily většinu svojí historie 
jako sídlo saských vévodů, kteří zároveň 
od 13. století drželi titul světských kur-
fiřtů. V roce 1806 bylo Saské vévodství 
přeměněno na Saské království v rámci 
procesu vstupu saského státu do Napo-
leonova Rýnského spolku. Drážďany od 
roku 1806 do roku 1918, kdy byla mo-
narchie nahrazena republikovým zříze-
ním, fungovaly jako hlavní město Sas-
kého království. Za druhé světové války 
bylo město od 13. do 15. února 1945 
v důsledku masivních leteckých náletů 
RAF a USAAF téměř kompletně zniče-
no. Zhruba 45 % všech leteckých bomb 
svržených na město byly zápalné bomby, 
jež způsobily velký požár celého centra 
města. Nechtěným důsledkem leteckého 
bombardování Drážďan byl i omyl, kdy 
byla namísto Drážďan během 14. února 
1945 bombardována také Praha. V roce 
2002 byly Drážďany vzhledem ke své po-
loze na řece labi postiženy tisíciletou po-
vodní, velká voda sem přitekla z Čech.

Ve městě vznikla řada barokních bu-
dov, které svým rozsahem a významem 
přesahovaly význam Drážďan jako met-
ropole Saska. Mezi nejvýznamnějšími je 
to například Zwinger (barokní přestav-
ba opevnění kurfiřtského paláce), Ta-
schenbergpalais, římskokatolická katedrála 
Nejsvětější Trojice známá jako Hofkirche, 
Saská státní opera Semperoper, ojedinělý 
protestnatský kostel Frauenkirche (čtverco-
vého půdorysu).

Světoznámá muzea Drážďan se na-
cházejí v areálu královského paláce (Re-

Bz připravila
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trojský kaLEndář

Galerie v Trojském 
zámku přivítá opět 
návštěvníky 1. 4. 2012.
V listopadu zavřeno.


