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Co považuji za důležité
Vážení spoluobčané,
Otvíráte poslední letošní číslo trojského časopisu, ve kterém naleznete aktuality, příspěvky ke stále neuzavřenému tématu rozvoje Botanické zahrady i přehled událostí uplynulého roku. Trojské
Zastupitelstvo na svém prosincovém jednání schválilo rozpočtové provizorium a zahájilo práci
na rozpočtu na rok 2012. Plánované investiční akce v Troji a Podhoří, plán akcí i návrh péče
o veřejné prostory a zeleň budou projednány v průběhu ledna v našich komisích, tak aby společně
s návrhy grantů mohly být veřejně představeny a schváleny. Na každoroční výstavě Trojské plány
vás seznámíme s konkrétními záměry městské části, trojských organizací a spolků, škol, občanských
sdružení. Ve druhém „poločase“ výstavy (od 9. února) představíme aktuální studentské práce
věnované Troji a Císařskému ostrovu.
Vážení sousedé, jménem kolegů z úřadu městské části vám děkuji za letošní pomoc a přízeň
a těším se na spolupráci v novém roce! Závěrem mi dovolte osobní přání vám i vašim rodinám.
Požehnané Vánoce a mnoho radosti a štěstí v novém roce 2012!
Vám přeje Anička, Matěj a Tomáš Drdácký
ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
už opět nastal čas vánočních shonů i radovánek, účtování s rokem minulým, ale zároveň čas snů, plánů a předsevzetí do roku
příštího. Rok uplynul v plné práci a nám je potěšením vyjádřit poděkování především vám, občanům, za aktivní účast při
spravování věcí veřejných. Velmi si vážíme práce členů výborů
zastupitelstva a komisí starosty, kteří neváhají obětovat své síly
a čas k užitku nás všech.
Troja, ač jedna z nejmenších městských částí, pořádá mnoho
kulturních, sportovních i společenských akcí. Nebýt zaměstnanců úřadu, kteří je zajišťují a pomáhají nad rámec svých pracovních povinností, nebylo by nám v Troji zdaleka tak příjemně. Všem těmto pracovníkům jsme za jejich úsilí velmi vděčni.
Náš dík rovněž patří všem místním institucím, školám, Sokolu,
klubům i sdružením, které trojské akce spoluorganizují a svými aktivitami přispívají k rozvoji života nás všech.
Obstát se ctí, odhodláním i radostí z práce a života vůbec
je v dnešní složité době úkol značně náročný. Proto vám všem
z celého srdce přejeme do nového roku hodně zdraví, odvahy,
síly, optimizmu a důvěry v sebe sama. Za vaší důvěry se snažíme zastupovat vás poctivě a svědomitě, s nejlepším vědomím
a přesvědčením, že naše práce a starost není marná, že prospěje nám všem i naší Troji. Vaše rady, názory a připomínky ke
všem nastalým situacím a problémům jsou nám velkou inspirací a oporou.
Milí přátelé, srdečně vám všem přejeme krásné prožití vánočních svátků, chvilek klidu, pohody a radosti v rodinném
kruhu. A věřme, že následující rok 2012 nás odmění za naše
snažení, pracovitost a um tak, abychom dokázali překonat
úskalí a starosti, abychom vždy našli cestu k vzájemné úctě
a laskavosti a mohli se smát a těšit ze života.
vaši zastupitelé
				
Vážení sousedé,
je pro mě nelehkým úkolem na několika řádcích napsat jak bilanci dosavadní práce kontrolního výboru, tak i přání do roku 2012.
Dovolte mi pozvednout pomyslnou číši a popřát vám všem mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce. V adventním
čase si dovolím vynechat onu bilanci a schovat si ji pro vás do lednového čísla. Vězte, že důvodem je především onen předvánoční
čas, který si představujeme spíše se svařeným vínem a cukrovím,
než nad rozpočtem či zprávou kontrolního výboru.
Přesto je ale téma, o kterém bych napsat měla. Jedná se o aktualizaci Generelu Botanické zahrady hl. města Prahy. Schvalování původního generelu v roce 2002 nebyla věnována náležitá
pozornost, neboť Praha byla po katastrofální povodni a v Troji
bylo třeba napravovat rozsáhlé škody. Následná aktualizace generelu zakomponovaná na výstavě Trojské plány svou bezohledností
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k potřebám Troji, Bohnic a sousedů vyvolala negativní reakci. Ale
až realizované aktivity BZP, jakými byly znepřístupnění lesoparku, necitlivé zbudování nákladných plotů, uzavření historických
cest, vyvolaly zásadní odpor veřejnosti. Ten vedl na jaře letošního
roku ke vzniku petice PROTI PLOTU, která měla jasné body:
1. Aby donedávna veřejně přístupná část BZP zůstala i nadále otevřená pro veřejnost zdarma. 2. Aby Generel BZP byl aktualizován
a projednán veřejně. 3. Aby veřejná cesta mezi Úvozem a Havránkou zůstala i nadále veřejnou cestou, jak je tomu již po staletí.
4. Aby stavby BZP nebyly umisťovány do blízkosti sousedních rodinných domů. 5. Aby byly zachovány 3 placené zóny BZP sever,
jih a Fata Morgana a mezi nimi byla zachována jako doposud veřejně přístupná část lesoparku určená k rekreaci a sportu.
Proti krokům botanické zahrady se jednomyslně postavilo svým
usnesením i Zastupitelstvo MČ Troja a požadovalo jednání s BZP,
kde by MČ Troja byla rovnocenným partnerem. Proběhla řada
jednání na Magistrátu hl.m.Prahy, na jeho zastupitelstvu a kontrolním výboru. Zastupitelstvo HMP uložilo v květnu t.r. BZP ve
světle petice provést novou aktualizaci generelu a návazně ji projednat s veřejností, MČ Praha-Troja a MČ Praha 8. Zastupitelstvo
HMP tak vyjádřilo svoji vůli po rozumném vyřešení problému.
BZP však pokyn Zastupitelstva HMP nesplnila, neprojevila
dobrou vůli a neudělala ani krůček vstříc oprávněným požadavkům městské části a veřejnosti.
V této situaci považuji za opravdu zvláštní, když BZP, jejíž
postup vzbuzuje takový odpor veřejnosti, vyvolává soudní spory
(spor o veřejnou přístupnost cesty Havránka vedou jak vlastníci
nemovitostí, tak MČ Praha-Troja), správní řízení stavebních úřadů a dopravních odborů a vede k projednávání Zastupitelstvem
MČ Praha-Troja a HMP, jakož i k petici podepsané tisíci lidí, považuje celou věc za uspokojivě projednanou a uzavřenou. Navíc
s pocitem vstřícnosti a vykonání maxima možného.
Přitom požadavky veřejnosti vyjádřené téměř 5 tisíci podpisů
a MČ Praha-Troja jsou tak prosté. Aby cesta zůstala cestou, aby
nebyl vykácen les a místo něho postavena komerční vyhlídková
restaurace, aby se BZP nevěnovala exotické floře s plamennou
obhajobou vymírajících rostlin v Jižní Americe na úkor českých
hvozdíků. Aby ploty nedělily lidi na platící návštěvníky a pár místních pošetilců. Aby se děti vychovávaly příkladem úcty k přírodě.
Kvůli Nostradamovi, světovým ekonomům či americkým filmařům se následujícího roku všichni, ať vědomě či nevědomě, obáváme. Právě obavy však v lidech plodí nenávist, úzkost, přehnané
obranné reakce. Nenechme se obavami zahnat do kouta. Nenechme si vnutit, že finanční prostředky jsou jediným kriteriem života.
Prožijme další rok se stejným elánem jako léta dosavadní. Přeji
vám všem krásné vánoce.
Květa Čadská
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Sociální a
zdravotní komise
připravila setkání
seniorů
ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
Prosincové setkání seniorů se uskutečnilo
v příjemném prostředí restaurace Sokol
Troja. Usměvavé sousedy přivítali zástupci
starosty Ing. Tomáš Bryknar a Ing. Otakara Stavovčíková. Zajímavou a poučnou
prezentaci na téma kácení stromů a třídění
odpadu si připravila Ing. Daniela Smolová
z trojského úřadu. Následovalo promítání
zajímavostí ze světa a nechybělo ani malé
občerstvení. Každý senior si odnášel nejen
příjemný zážitek, ale i vánoční hvězdu a
kalendář s Mojou, věnovaný Zoo Praha.

úřad mč INFORMUJE

úřední hodiny na konci roku 2011
Pokladna bude pro veřejnost naposledy otevřena 28. 12. 2011 do 15.00 hod.
Jedná se převážně o úhrady nájemného, rekreačních a ubytovacích poplatků,
úhradu poplatků ze psů, poplatků za zábor veřejného prostranství apod..
Ověřovat podpisy a listiny
budeme naposledy ve středu 28. 12. 2011 do 15.00 hod.
Podatelna ÚMČ bude do 23. 12. 2011 otevřena v normálních úředních hodinách,
v týdnu od 27. 12. 2011 podle následujícího rozpisu:
27. 12. 2011
28. 12. 2011
29. 12. 2011
30. 12. 2011

8–12
8–12
8–12
8–12

13–15
13–15
13–15

Od 2. ledna 2012 je již standardní provoz
úřadu městské části.
Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

R. Zajícová, tajemnice komise

trojský kalendář

Městská část praha-Troja

ve spolupráci s GHMP

si vás dovoluje pozvat na

Manželé Božena a Krasoslav Svobodovi
oslaví 23. 12. 2011 zlatou svatbu.
Celý svůj společný život prožili v Troji vedle botanické
zahrady.
Hodně štěstí do dalších let přeje dcera Božena.

Srdečně zveme všechny zájemce na

tradiční tříkrálovou
procházku trojou
start v sobotu 7. 1. 2012 ve 14 h.
U Trojské lávky

M. Knittel, zastupitel

/

Zveme vás na vernisáž výstavy

od 16 hodin v Trojském zámku

V.

PROGRAM
Vánoční mše
Adama Michny z Ottradovic
L.P. 1654
Rekonstrukce Muziky
ke Slavné Bohoslužbě
„Na Jitřní Božího Narození“
& koledy

zpívá a na dobové nástroje
hraje soubor :II:RITORNELLO:II:

CÍSAŘSKÝ SÁL TROJSKÉHO ZÁMKU
L.P. 2011
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pravidelné pokračování
výstav projektů v prostoru Trojské kotliny

granty
MČ Praha-Troja upozorňuje,
že nejzazší termín pro podání žádostí o udělení grantu
na podporu projektů v oblasti rozvoje městské části,
občanské společnosti a volnočasových aktivit
v oblasti Trojské kotliny je v pátek 13. 1. 2012
do 13:00 hodin
I. Kvalita životního prostředí, krajina, ekologie
II.	Život ve veřejném prostoru, občanská společnost
III. Cestovní ruch a propagace MČ
IV. Kulturní a společenské akce
V. Sport, tělovýchova, volný čas
VI. Vzdělávání
vánoce 2011 147
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čtenáři píší

botanická zahrada aktualizovaná
Milí obyvatelé Troje,
chtěla bych vás seznámit s aktualizací generelu rozvoje Botanické zahrady hl. m.
Prahy.
Platný generel rozvoje byl schválen s výhledem na dobu 15–18 let usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 1742 dne 22.
10. 2002. Generel byl zpracován a schválen v době, kdy ještě nebyl dostavěn skleník Fata Morgana, kdy teprve započala
rozsáhlá revitalizace historické Vinice sv.
Klára a kdy návštěvnost zahrady dosahovala pouhých 45 000 návštěvníků za rok.
Hlavním úkolem generelu proto bylo analyzovat tuto situaci a vytýčit cíle, které by
nastartovaly všestranný rozvoj botanické
zahrady. Dříve nekoordinované ad hoc
akce mohly být konečně nahrazeny plánovitým rozvojem a jasnou vizí do budoucnosti. S odstupem už dnes můžeme říci, že
se tento záměr z velké části podařil.
Následné období bylo i přes nepříznivou finanční situaci města obdobím velkého rozmachu botanické zahrady provázeného intenzivní stavební činností při budování nových expozic a vybavení pro návštěvníky i projektovou přípravou nových
akcí. Po dokončení skleníku Fata Morgana
bylo nově vybudováno dlouho postrádané
pěstební zázemí v Areálu Západ. Postupnou komplexní obnovou prošla i Vinice sv.
Kláry, která dnes patří k nejnavštěvovaněj147 vánoce 2011

ším místům v botanické zahradě. Byly také
učiněny první kroky pro otevření hlavního
vstupu ze severu od Bohnic.
Výsledkem tohoto cílevědomého úsilí
vyžadujícího fundovaný přístup všech pracovníků bylo viditelné zkvalitnění všech
složek naší botanické zahrady. Během několika málo let se návštěvnost zahrady zvýšila – z již zmíněných 45 000 návštěvníků
v roce 2002 na téměř 300 000 v roce 2010.
Botanická zahrada se tak dostala do desítky nejnavštěvovanějších míst v Praze. Získala si také obrovské mezinárodní renomé
především díky kvalitě svých sbírek.
Souběžně s rozvojem botanické zahrady se však vynořila řada nových skutečností, které bylo nezbytné řešit. Byly to především problémy s vlastnictvím pozemků,
které zbrzdily rozvoj expozic v jižní i severní části areálu. Významným mezníkem se
stal letošní rok, kdy se v rámci naplňování
generelu dokončilo postupné spojování
roztříštěných venkovních expozic nezbytné pro její plnohodnotný rozvoj. Tehdy se
objevily i nové požadavky obyvatel Troje
a Bohnic, kteří byli zvyklí po léta bez omezení užívat území vyčleněné pro rozvoj zahrady.
Zhruba v polovině časového horizontu
generelu jsme se tak dostali do situace, kdy
bylo potřeba ujasnit si, jak budeme v dalším období naplňovat původně vytýčené

cíle a kam musí být zaměřeno naše úsilí.
Výsledkem těchto úvah bylo rozhodnutí
zpracovat aktualizaci generelu, která by
měla zachytit změny vyvolané posledním
vývojem a stabilizovat rozvoj botanické zahrady v dalším období.
V souvislosti s vypracováním aktualizace
byla zintenzivněna snaha dořešit majetkoprávní stav na území zahrady. Zorganizovali jsme také řadu jednání se zástupci i občany MČ Troja, MČ Praha 8, MČ Praha 7
a s občanskými iniciativami. Na těchto jednáních jsme naše záměry vysvětlili a nabídli změny a úpravy, které by – při zachování smyslu botanické zahrady jako celistvé
instituce – co nejvíce vyšly vstříc obyvatelům v bezprostředním okolí. Tyto vstřícné
kroky se již dostaly až na hranici možností
a jakýkoliv další posun by ohrozil samu
existenci botanické zahrady a znehodnotil
dosavadní úsilí i vložené veřejné finanční prostředky. V nastalé polemice kolem
požadavku některých místních občanů na
zcela neomezené procházení botanickou
zahradou, je třeba se vrátit k samé podstatě a smyslu budování botanické zahrady.
Je zde třeba zdůraznit, že jednoznačnou
zodpovědností provozovatele i zřizovatele Botanické zahrady hl. m. Prahy je dbát
na její optimální a plnohodnotný rozvoj
a na efektivní vynakládání veřejných finančních prostředků. Ti, jejichž zájmy se
kříží s tímto obecným zájmem, mají samozřejmě právo vznášet svoje připomínky
a námitky. To však nic nemění na skutečnosti, že my i náš zřizovatel hl. m. Praha
jsme odpovědní všem Pražanům a dalším
milovníkům přírody za to, že v Troji najdou i v budoucnosti špičkové zařízení pro
odpočinek i poučení. Musíme jim zaručit
i to, že budou jejich finanční prostředky
využity k dalšímu rozvoji botanické zahrady a že nedojde ke znehodnocení již
vykonané práce. A s tímto vědomím jsme
k aktualizaci generelu přistoupili. Textové
i výkresové části aktualizace generelu najdete na:
http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/o-nas/aktualizace-generelu-v-r.-2011.
html?page_id=4512.
Vše nejlepší v Novém roce přeje
Věra Bidlová, zástupkyně ředitele
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Život v Troji

Z vyjádření stavební komise

(kráceno)
n Současná aktualizace Generelu BZ nezohledňuje připomínky
5000 občanů v Petici ani usnesení MČ Troja (s výjimkou zprovoznění vchodu Na Kovárně ve všední dny). n Je v rozporu s polohou
biokoridoru v této oblasti (nelze jej „překládat“ jako inženýrské
sítě). n Je v rozporu s krajinářskou studií zpracovanou ateliérem
a05. n Současná aktualizace generelu BZ nadále násilně rozděluje Troju na 2 části. Klín oploceného areálu umístěný mezi Troju
západ a východ znemožňuje komunikaci pro pěší i pro cyklisty,
odděluje souseda od souseda. Byla uzavřena cesta spojující Úvoz
a Havránku, která zde byla odnepaměti. VŽDY v historii až do
roku 2011 bylo možné volně procházet po vrstevnici směrem východ-západ (ať už mezi sady nebo po této cestě), NIKDY v histo-

rii zde nebyla násilná bariera. Cesta až do roku 2011 sloužila nejen obyvatelům Troji, ale i všem ostatním návštěvníkům, kteří zde
chodili na procházky a jezdili na kole. Nyní jim zbývá pouze rušná
Trojská ul. nebo několikaproudá ul. K Pazderkám. V této oblasti
na severojižním úseku 1 km neexistuje žádná možnost volného
celodenního průchodu směrem východozápadním. A to se jedná
o hustě obydlenou oblast města blízko centra Prahy. n Tento problém lze řešit společným veřejným prostorem, který v jedné úrovni návštěvníci zahrady projdou a nebo mimoúrovňovým křížením
cest v místě spojnice Úvoz-Havránka. n Projektant najatý BZ (atelier AND) se tímto řešením můstku nezabýval a rovnou je zavrhl.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela zásadní věc pro budoucí
život v Troji, měly by být vyzvány také jiné ateliery. Mohla by být
vyhlášena soutěž na řešení tohoto problému v souladu s členěním
krajiny. n Vhodné řešení můstku zapadne do krajiny jistě lépe,
než v generelu navrhované dominantní stromové lávky, navíc na
pohledově exponovaném místě. Rovněž navrhovaná restaurace
na hraně svahu bude narušovat krajinu a přírodu jak svojí polohou, tak i provozem. Investice BZ by se měly orientovat na skutečné potřeby občanů. n Dále máme připomínku k technickému
řešení plotů, kdy je přes zelený pletivový připevněna ještě šedá
kari síť – působí to jako vojenská zóna. Ploty by měly odpovídat
poslání BZ - být estetické a zazeleněné. n V generelu byly prezentovány obousměrné turnikety. Jejich otevírací dobu požadujeme
celoročně od 6-7h ráno do 21-22h večer. Průchody budou občany
používány při cestě do práce a do školy a zpět, pro ranní a večerní
sport atd. I v dalších letech požadujeme permanentky pro občany
této oblasti. Nejedná se pouze o to, že jsou zdarma, ale také, že
mají vícenásobný vstup. n Nabízíme spolupráci při zadání, konzultaci a hodnocení soutěže.
SL, TD

Několik poznámek k aktualizaci generelu Bz hlmP v Troji
Tak jako všechny vztahy procházejí stálými změnami a mají svá lepší i horší období, tak
i soužití obyvatel Troje s Botanickou zahradou prochází
různými fázemi. Začátek na
sklonku 60. let minulého století byl nadějný, Praha měla
v Troji získat další významnou
instituci s celostátní reputací
a ideje objevující se již dříve
a vycházející z výlučných vlastností trojské polohy a jejích
krajinných předpokladů měly
být uskutečněny. První reálné
kroky v sedmdesátých a osmdesátých letech přinesly velké
zklamání oběma stranám. Vyvlastňování domů a pozemků,
které byly pak po komunistickém zabrání ponechány ladem
či pronajaty původním vlastníkům a nebo devastovány, arogantní přístup vznikající instituce vůči lidem v okolí nebyly
dobrým vkladem do vzájemných vztahů. Až dodnes, i přes
22 let svobody a návratu k přirozenému uspořádání můžeme stále ještě nalézt doklady
tohoto období – třeba původní vilu s potůčkem na zahradě

na konci Podhoří pod Černou
roklí, ta je v troskách dodnes
a člověk bez znalosti proběhlého vývoje se může jen divit,
jak je to v dnešní Praze možné.
Otevření první části expozice
v devadesátých letech spolu
s navracením zabraného majetku bylo náznakem lepšího
vývoje. Povaha instituce, možná způsobená reálnými lidmi
v ní působícími, se opět začala
připomínat při vytváření generelu, schváleného na podzim
2002. Ten znovu opomíjel zájmy trojských obyvatel a tento
fakt byl zajímavě graficky vyjádřen faktem, že na plánech
generelu bylo okolí botanické
zahrady ponecháno prázdné,
jako by zahrada nebyla zasazena do konkrétní krajiny
a neměla být začleněna do

živého existujícího městského
organismu. Vrchol všemu byl
nasazen tvrzením o kladném
projednání s městskou částí
Troja údajně v září 2002, kdy
se Troja vzpamatovávala ze
srpnové povodně a o nějakém
posuzování generelu nemohla být řeč. Nicméně generel
byl schválen zastupitelstvem
hlavního města Prahy a začal
platit. Přinesl i některé klady.
Území, kde měly vznikat expozice, bylo významně zmenšeno z původních asi 160 hektarů na 35, díky přílivu peněz
z rozpočtu města byly vyřešeny
i některé potíže sužující i obyvatele okolí zahrady a expozice spolu s novým skleníkem se
stávala významným fenoménem Prahy a začala přitahovat
stále více návštěvníků. Ke kladnému vývoji přispělo i obohacení života v Troji přednáškovou a výstavní činností i nový
přístup ke vztahům s městskou
částí. Trojským zastupitelstvem
a jeho komisemi kritizované
přetnutí Troje areálem, který
měří v severojižním směru jeden a čtvrt kilometru, zatímco

Troja je v těch místech široká
mezi břehem Vltavy a bohnickým sídlištěm jen kilometr a půl se zdálo možné řešit
koncepcí otevřené zahrady, ve
které měly být pouze ostrůvky
oplocených expozic s placeným vstupem. Pro Troju i obyvatele Bohnic by takové pojetí
znamenalo obrovskou výhru,
protože by mohli neomezeně využívat krásnou, parkově
upravenou krajinu, udržovanou navíc s odbornou péčí
za peníze hlavního města.
Bohužel se nepodařilo zřejmě
tento přístup prosadit do reality a zvenčí teď působí postoj
botanické zahrady zhmotněný
v nově předkládané aktualizaci generelu, jako by se v té
instituci opět probudily její
temné stránky. V aktualizaci je
sice již trojské okolí znázorněno, jsou zde zakresleny – světe
div se – dokonce i cesty které
nejsou pouze uvnitř areálu,
ale přetnutí Troje v západovýchodním směru je opět potvrzováno. Navíc bylo i ještě před
pokračování na straně 8
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TOHO, CO SE DĚLO V TROJI...

2

1
n Tříkrálová vycházka a jízda
n Trojské plány IV. – krajinářská

studie Troja
n Kanada v Troji – přednáška
Pavla Krykorky – kurz
telemarkového lyžování
na Studánce

n

n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

zastupitelstvo MČ schvaluje usnesení za průchodnost
a přístupnost trojské stráně
zahradní slavnost a soutěž v pečení Trojská buchta
Free fest Troja 2011 v loděnici
Trojský orienťák
Kafemlejnek (tvořivé setkání)
jarní keramická dílna v Maatě
vydán tiskem Trojský Kalendář akcí
studenti VŠE navrhují informační stánky

5
n

n
n
n
n
n

zakoupeny tři nové skládací stany MČ
Trojský den na louce u řeky
Olympijský den n Biograf Troja u vody
veřejná debata se starostou
druhá jarní brigáda – v okolí přívozu v Podhoří
Praha elektromobilní - zapůjčen elektroskůtr
slavnost k 50. výročí fotbalu Sokola
anketa k občanské vybavenosti v Troji
podána žádost o dotaci na podporu elektronických
služeb v Troji

6
n
n
n
n

n

Trojský bál-ples, tančírna,
zábava, tombola
v loděnici
uděleno 22 grantů projektům pro Troju
v celkové výši 428 tisíc korun
v Sokole Šibřinky, maškarní bál, Eskymácký běh
mezinárodní workshop projektu Periurban parks v Trojském
zámku

Trojská drakiáda na louce pod Velkou skálou
retrospektivní výstava o desetileté činnosti Galerie u lávky
Výstup na Kilimandžáro – přednáška Jana Lipského
tradiční slavnostní koncert v Trojském zámku
prezentace městské části na konferenci Inventura Urbanismu

9

Dny evropského dědictví – 12 objektů, infotabule Vesnická památková zóna Rybáře
Zažít město jinak – setkání na náplavce u řeky
Trojské sympozium a studentský workshop na téma
„Beton v architektuře“ v rámci festivalu Arch for people
13. Trojské vinobraní, představení knihy
Legendy a morytáty z Troje a Podhoří
oslavy 80. výročí Zoo Praha
první slavnost Povltavských obcí
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... REKAPITULACE 2011

n
n
n

4

sčítání lidu, domů a bytů 2011
lyžařský kurz na Boudě U studánky
Otevírání studánek a kašen v zámku vodou z Haltýře 
n probíhá úspěšný odlov
divočáků
n návštěva trojských
zastupitelů v Praze –
Petrovicích
n rozhodnutím ODO P7
byla uzavřena veřejná
cesta Havránka
n
n

3

n
n
n
n

setkání starostů trojské kotliny
Filmová (půl)noc ve třech promítacích sálech Trojského
gymnázia
Patagonie v Troji – přednáška Jana Lipského
Jarní úklid – dobrovolníci pomáhají s úklidem
„Trojské louky“ u řeky
Laco Deczi a další jazzové koncerty u Trojského koně
podána žádost o Grant nadace Proměny

8
n
n
n
n

n
n
n

prázdninová kancelář starosty na zahradě úřadu
kolaudace kanalizace Na Pazderkách
Prodej budov Diplomatického areálu
letní tábor oddílu Stopa

7

n
n
n

n
n
n
n

11
n
n
n
n
n

Grand Prix Troja, závody autodráh
vyhlášeny granty MČ Praha-Troja 2012
veřejné projednání aktualizace
Generelu BZ
veřejné setkání se starostou v sokolovně
vyhlášení studentské soutěže
na Masarykovu čtvrť

n

světový pohár ve vodním slalomu
Trojské posvícení na vinici sv. Kláry
plánovací setkání občanů a zastupitelů ohledně vybudování
dětského hřiště
zřízen Rozvojový fond Troja
Botanická zahrada nabídla zdarma roční vstupenky trojským
občanům
úpravy obytné zóny v Rybářích

veřejná cvičební hodina a
Mikulášská besídka v MŠ
tradiční „Setkání seniorů“
setkání u vánočního
stromu
Vánoční koncert
v Trojském zámku
dokončení stavebních
úprav v Trojské škole

12
Foto archiv redakce
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Ing. arch. Václav Valtr

Každý rok je naším soukromým i školním dodavatelem adventních věnců paní Klára Foitlová
se svojí rodinou. Tentokrát jsme se rozhodli, že
si společně s maminkami (babičkami) a dětmi
budeme adventní věnce vyrábět sami. Paní
Foitlová se svojí maminkou a dcerou přivezly
předem připravené korpusy, krabice a širokou
nabídku nádherných přízdob a svíček. Tvoření
mohlo začít. Děti se vrhly k oblíbeným barvám,
aby pak v zápětí zjistily, že se jim líbí i ty druhé! Dospělí se také nechali strhnout a nakonec
dali všichni společně vzniknout originálním
dílkům. Po celou dobu vánoční dílny vládla
tvořivá a hlavně příjemná atmosféra. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným
a zároveň také doufám, že se toto setkání stane
v naší školce tradicí.

Ozdobená lípa na zahradě trojské školy se opět po roce rozsvítila ve
středu 14. prosince v 17. hodin za doprovodu zpěváčků ze základní
školy i z trojského gymnázia. Přítomné děti i dospělé uvítal místostarosta Tomáš Bryknar s pozváním na čaj, připravený péčí úřadu městské části Praha-Troja.
bok

LESNÍ KLUB TŘI ÚDOLÍ
Lesní klub Tři údolí využívá jedinečnou polohu Prahy 8 a 7 na
hranici hlavního města a přitom v samém srdci přírody. Poskytuje
předškolním dětem přímý kontakt s přírodou za každého počasí. Svým krásným a bezpečným prostředím nám pomáhá areál
Botanické zahrady v Troji.
Lesní klub Tři údolí chce dětem nabídnout možnost trávit většinu dne venku, v přírodě. A jejich rodičům další alternativu k přeplněným státním mateřským školkám. Nejde jen o alternativu ve
147 vánoce 2011

Každý rok se k nám v listopadu na pár
týdnů nastěhuje čert. Trochu jsme se báli,
koho nám peklo letos přidělí, ale pak přiletěl Tralaláš . Byl to čert čistotný, milý a
na čerta také dosti vzdělaný (uměl číst, psát
a zpívat). Dokonce každý den dětem psal
dopisy o tom, jak to chodí u nich v pekle
a také je pověřoval úkoly, které měly děti
plnit. Například házely míčky do čerta
s nůší, pozorovaly a pojmenovávaly ptáky v okolí, překonávaly čertí překážkovou
dráhu atd. A protože jsme poznali, že čerti
nejsou jen hloupí a škodolibí, naučili jsme
se o nich hezké písničky a básničky. Ty
jsme pak předvedli maminkám, tatínkům
a babičkám na naší ,,Mikulášské besídce“,
která se tentokrát konala jen v oddělení
nejmladších dětí. Ani sám Mikuláš, anděl a čert nezapomněli přijít a obdarovat
všechny děti zaslouženou nadílkou.

Kateřina Pokorná

Foto © B. Kudera

trojský
vánoční strom

Vánoční dílna
v mateřské škole

Návštěva z pekla

Inzerce

smyslu institucionálním, ale také pedagogickém. Již svým specifickým edukačním prostředím lesní mateřská škola nastavuje
jiný způsob organizace a přístupu než je tomu ve standardních
výchovných a vzdělávacích institucích.
Přestože na území městské části Praha 7 a 8 funguje mnoho státních i soukromých mateřských škol, dětských klubů, mateřských
center a jiných institucí poskytujících předškolní vzdělávání,
výchovu nebo volnočasové aktivity pro malé děti, zatím žádná
z těchto iniciativ se primárně nezaměřuje na posilování kontaktu dětí s přírodou.
Děti tráví celý čas pod širým nebem, v přírodě, za jakéhokoliv
počasí. Zázemím, v případě velmi nepříznivého počasí, po dobu
svačiny či oběda, jim je např. srub či jurta. Lesní klub Tři údolí
využívá zahrady v sousedství Botanické zahrady.
Od září 2011 je Lesní klub Tři údolí otevřen každé pondělí,
úterý a čtvrtek v areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy
v Troji. Více informací na www.3udoli.cz

Foto archiv MŠ Nad Kazankou

pokračování ze str. 5
projednáváním a schválením aktualizace
uskutečněno pomocí nových železných
plotů, což přirozeně vyvolalo protestní
a petiční hnutí omezeními postižených
obyvatel. Cestu ven zřejmě představuje
kompromis, který je naznačován nejnovějším přístupem vedení Botanické zahrady,
jenž je reprezentován jak permanentkami pro obyvatele Troje, tak i přístupností k veřejné diskusi a ochotou hledat zatím v generelu nenaznačená řešení. Tím
je dle našeho názoru nalezení způsobu,
jakým zajistit alespoň jeden veřejně přístupný průchod územím v západovýchodním směru mezi obytnou zástavbou
u Salabky a Pod Havránkou. Z pohledu na
aktualizaci generelu se jako nejnadějnější
místo jeví výrazné zúžení areálu severně
od vstupní expozice, kudy vedla i dlouho používaná propojující cesta. Pokud se
podaří naznačené řešení nalézt a realizovat, povede to opět ke světlejší etapě ve
vzájemných vztazích mezi institucí a jejím
hostitelem, která nikdy nemůže nastat bez
vzájemných kompromisů.

ŽIVOT V TROJI
Foto archiv MŠ Nad Kazankou

k aktualizaci
generelu

9
trojský kalendář
Starosta městské části Praha-Troja
ve spolupráci se společností Troja catering
vás srdečně zve na

V sobotu
4. února 2012
19:00–3:00 h.

pátý

Doprava bude opět zajištěna

Hudba, tanec, zábava
Restaurace Loděnice
vstupné 250,- Kč

ŽIVOT V TROJI
Inzerce

Prodám velmi pěknou starožitnou jídelnu – příborník,
skleník a rozkládací stůl se 6 židlemi.
Kontakt: +420 605 854 055

kční
Multifun
sestava

Daruji za odvoz velmi zachovalý světlý nábytek ze 70. let.
Kontakt: +420 605 854 055

Počet přepravených osob
přívozem Podhoří – V Podbabě

P2

2007

2008

2009

2010

2011

leden
4 673
5 573
únor
5 057
7 165
březen
6 652
8 306
duben
11 105
9 967
květen
8 742
13 050
červen
7 722
11 100
červenec
7 317
10 465
srpen
8 757
13 231
září
7 235
9 928
říjen
7 564
10 235
listopad
4 903
8 275
prosinec odhad
4 436
8 190
celkem
84 163 115 485
průměr/měsíc
7 014
9 624
průměr/den
231
316
dnů v roce
365
365
dnů bez provozu			

3 796
7 579
8 631
15 251
10 208
7 708
4 626
11 082
16 786
19 079
13 548
9 313
127 607
10 634
384
365
33

12 255
13 730
17 174
19 630
16 704
13 902
24 273
12 143
23 257
19 902
17 913
8 193
199 076
16 590
586
365
25

2 553
16 280
32 066
41 886
41 425
33 154
27 663
27 391
29 609
25 610
26 950
16 000
320 587
26 716
927
365
19

dnů provozu			

332

340

346

Realizace
dětského
hřiště vedle
Velvyslanectví
Běloruské
republiky
je opět o krůček blíž

Se zástupci obyvatel sousedních objektů jsou předběžně dohodnuty jarní termíny, kdy by bylo možno zahájit příslušné zemní
práce. Je přislíbena jejich finanční pomoc. V rámci grantových
aktivit pro Místní Agendu 21 (programy Ministerstva životního
prostředí i dalších ministerstev, nevládních organizací atd.) bylo
zadáno a také grantem uhrazeno zpracování architektonické studie parkových úprav území a vhodného nerušivého rozmístění
sestav. Tato studie vám bude rovněž předložena k posouzení a
připomínkám. S dodavatelem herních prvků firmou TRANTOŠ
je dohodnuto dodání na klíč včetně možnosti výroby atypických
prvků dle požadavků občanů. Jsou dotvářena pravidla provozu a
ochrany celého zařízení.
Ve vánočním čase štědrosti opět připomínáme možnost jakékoliv občanské pomoci. Rozvojový fond TROJA – č. ú.: 021223 –
2000725369/0800 je otevřen každému, kdo chce účinně prospět
především našim dětem.
Děkujeme všem za vstřícnost a pomoc při vytváření hřiště a budeme se spolu s vámi a dětmi těšit na pěkné posezení i potěšení
O. Stavovčíková
v srdci Troje.
trojský kalendář

Další

až v lednu 2012

Účastníci pravidelných setkání klubu trojské historie se sešli
v Domě spokojeného stáří ve čtvrtek 10. listopadu. V dalším
plánovaném prosincovém termínu schůzky klubu se uskuteční v restauraci Camp setkání seniorů, kterého se převážná
část klubu ráda zúčastní. Další setkání klubu trojské historie
se proto uskuteční až ve čtvrtek 19. ledna 2012 od 17 hodin
bok
v Domě spokojeného stáří.
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Masarykova čvrť
ŽIVOT V TROJI

Výsledky studentské soutěže
Oceněné práce
č. 21 – druhá cena v soutěži
n Porota ocenila originální koncept navrženého řešení Masarykovy čtvrti rozvojem kolonií obytných bungalovů podél cest.
n Návrh rozvíjí tezi minimalizace zásahů do rostlého terénu a
autentických zahrad a a staví domy pouze v místech existujících
vrstevnicových cest. Cesty jsou cévami místního života, kolektory
potřebné infrastruktury i nejúspornějším přístupem k domům.
Polemické je využití cest jako veřejných komunikací. Cesty jsou
v těsném kontaktu s domy, prochází kolem oken ložnic, pod galerií obývacích pokojů. Návrh tak vytváří spíše dvě enklávy domů
s originálním poloveřejným prostorem. n Navržené schema a regulace umožnuje dopracovat typy dispozic, velikostní, objemové
a materiálové varianty domů.

Foto © M. Staněk

Foto © M. Sládek, J. Šiplová

Foto © L. Najvarová

skupina Jezevec (např. 24 – první cena v soutěži)
n Porota ocenila přístup k lokalitě Masarykovy čtvrti jako území
na pomezí zastavěné části obce a volné krajiny s areálem botanické zahrady. Rozvoj lokality závislý na spolupráci všech majitelů
by znamenal vytvoření obytného celku, s centrálním parkováním
v jižní části a individuálními domy ve společném prostředí veřejného parku či zahrady. Intenzita a hustota zástavby roste směrem
ke stávajícím domům, klesá směrem do svahu a přírody. Zástavba
šedesáti bytovými moduly představuje stejné procento zastavěnosti jako dvacet individuálních vil, zároveň nabízí škálu diferencovat meziprostory domů jako soukromé zahrádky, poloveřejné
dvorky a patia, veřejnou volnou krajinu. Polemickou může být
vlastní hustota navržené struktury, která v jižní části přesahuje
existující charakter vilové čtvrti a je blízká spíše drůzám domů
v osadě Rybáře.

Skupina: 24 Složení: Najvarová Lucie
Projekt: Y Vila. Prostorový koncept
vychází z dynamiky terénu a výhledu na
Prahu. Tři navzájem se protínající formy
definují jednotlivé funkce – vstup, obývací
část, ložnice. Soubor domů vytváří další
z ucelených urbánních struktur v Troji.
Domy ve třech velikostních typech se
rozprostírají v terénu. Intenzita zástavby
se rozvolňuje směrem k přírodě a vytváří
různé druhy prostoru. Domy v Troji tak
můžou nabídnout bydlení pro širokou škálu
rodin a jednotlivců.

Skupina: 21 Složení: Sládek, Šipulová
Projekt: Troja DHG
ZAHRADY A VÝHLED! Nejzásadnějším
bodem projektu je rozhodnutí stavět na
přístupové cestě a umožnit tak zachování
zahrad v maximální možné míře. Nejen pro
jejich budoucí využívání, ale již v průběhu
výstavby. Přístupová cesta se stane
poloveřejným prostorem s přímými vstupy
do domů. Bude hranicí mezi veřejným a
soukromý prostranstvím.

trojské plány
v galerii
u lávky
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Vyhlášení výsledků studentské soutěže

Výsledky studentské soutěže
budou představeny
v rámci studentské části výstavy

V.
od 12. února 2012
v Galerii u lávky
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V sobotu 26. 11. 2011 na první adventní
neděli jsme uspořádali zájezd do Drážďan. Počet účastníků byl padesát tři.
Každá rodina neb skupina dostala plánek
středu města. Program byl rozchod skupin podle zájmu. Většina navštívila nejdříve Zwinger – státní umělecké muzeum
a kostel, který byl za války celý zbourán a
nyní je opět postaven podle historických
podkladů, vnitřek kostela a varhany, vše
v nádherném stavu. Obdivovali jsme také
nejstarší mosty a procházeli jsme se po terasách kolem Labe. Všichni navštívili vánoční trhy na několika místech a obchodní dům. Na hlavním trhu ve středu města
bylo tolik lidí, že se těžko dalo procházet
mezi stánky. Městem projížděl vyhlídkový
autobus s průvodkyní, který využila Bára
Králová a moc si projížďku pochvalovala. Nevím, kdo ještě využil této možnosti,
ale někteří to ani nevěděli. Odjížděli jsme
v 17 hodin, všem se zájezd líbil.
V neděli 4. 12. se konalo Předmikulášské cvičení s předvedením nové cvičební

Vstupenka z Gemäldegalerie Alte Meister

pomůcky BOSU – balanční podložka,
dále cvičení Pilates s gymbalem, Aerobik, Bodystyling s overbalem a Strečink.
Po cvičení se konalo společné posezení
u svařáku a drobného pohoštění. Každá
účastnice si odnesla malý dáreček a časopisy s recepty.
V odpoledních hodinách se od 16 hodin konala Mikulášská nadílka s programem: n divadelní pohádka n výtvarná dílna n vystoupení detského aerobiku – trochu cvičení při hudbě, n nakonec přišel
Mikuláš s andělem a dvema čerty – děti
dostaly adventní kalendář, pití a ovoce.
Škoda, že přišlo jen třicet pět dětí. V tu
dobu byla Mikulášská i v Loděnici.
Pro milovníky tradičních zájezdů do
Ambergu jsme uspořádali ještě zájezd
v sobotu. Jeli jsme minibusem s účastí
devatenáct osob. Vánoční atmosféru trhu,
obchodních domů a návštěvu Hraběcích
lázní jsme si ke spokojenosti všech užili.
Počasí nám přálo a cesta novou dálnicí
byla rychlá a příjemná.
Do konce roku již zbývá několik cvičebních hodin a poslední, vánoční turnaj ve
stolním tenise proběhl 18. 12. Mezi svátky se necvičí, tak se rozloučíme s přáním
štastných a veselých svátků a všeho nejlepšího do nového roku, což přejeme také
všem našim příznivcům. Kdo ještě mezi
nás nechodí, tak vás srdečně zveme.

Seriál turnajů ve stolním tenise
2011 ve dvouhrách skončil závěrečným turnajem s udílením cen
v sobotu 3. prosince. Hrálo se ve velké
tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha a přišlo
18 hráčů, kteří byli rozděleni do dvou
skupin a poté ti lepší vytvořili finálovou
osmičku, kde se bojovalo o přední umístění a dále skupinu o zbylá pořadí.
V turnaji zvítězil s jednou porážkou
nový hráč Vladimír Hrubec, rovněž
jednou prohrál Jiří Morávek na druhém místě a po zásluze třetí Štefan Pocz
(prohrál s prvním i druhým). Nejlepší ze
Sokola Troja Ladislav Navrátil
obsadil celkově 8. místo. O vítězi v celém
seriálu pak musel rozhodovat dodatkový
zápas, který lépe zvládnul Jiří Morávek a získal tak pohár za první místo.
Druhý byl tedy jeho soupeř Štefan Pocz
a celkově třetí skončil Martin Novotný. Hráči Sokola Troja získali rovněž poháry za celkové umístění v tomto
pořadí: 1. Petr Hrach, 2. Dušan Martykiewiecz a třetí nestárnoucí trojský
přeborník Pavel Urválek.
Závěrečný turnaj ve čtyřhrách byl v neděli 18. 12. od 9.00 hod.

Za TJ Filipová Alžbeta

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Zpomalovací pásy jako bumerang
Je pozdní večer, člověk uléhá do postele, těší se, jak se báječně
vyspí. Má ale smůlu, bydlí v Trojské ulici v blízkosti úřadu městské
části a před jeho domem je umístěn zpomalovací pás. Sotva člověk usnul, probudí ho kvílení brzd. Někdo dupnul na brzdu těsně
před zpomalovacím pásem. Pak se ozývá randál při přejíždění
zpomalovacího pásu a nakonec túrování akcelerujícího motoru.
Řidič po přejezdu zpomalovacího pásu zase pro změnu dupnul na
plyn. n Pomyšlení na spánek je pryč. Člověk rozsvítí, otevře knihu
a čte do té doby, než se mu zase začnou klížit oči. Po slabé půlhodince je zase probuzen v předchozím odstavci popsaným hlukem.
Teď už to náš člověk vzdává. Vezme si prášek na spaní, do uší nacpe ušní ucpávky a podaří se mu urvat nějaké 2-3 hodiny spánku
do té doby, než ho probudí ohlušující randál, který způsobil několikatunový mix přejíždějící v plné rychlosti přes zpomalovací pás.
Tenhle hluk by probudil i mrtvého, zde už nepomáhají ani prášky
na spaní, ani ušní ucpávky, ani zavřená okna opatřená protihlukovými skly. n Ráno člověk vstává nevyspalý a od ušních ucpávek
má zapařené uši. Přes den je to ještě horší. Hluk je téměř nepřetržitý a člověk vnímá i vibrace, při kterých padají skleničky na poličce. n Den, kdy z rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu
Praha 7 byly odstraněny zpomalovací pásy v Trojské ulici před
Úřadem Městské části Praha-Troja, patřil k nejšťastnějším v mém
životě. Konečně jsme se po dlouhé době mohli pořádně vyspat
a přestali jsme být trápeni nesnesitelným hlukem a vibracemi.
n Naše radost však byla předčasná. Na setkání se starostou dne
28. listopadu 2011 jsme se dověděli, že si někteří naši zastupitelé
opět pohrávají s myšlenkou osazení zpomalovacího pásu v lokalitě před Úřadem Městské části Praha-Troja z důvodu omezení

První návrh
sjednocení úrovně
chodníků a vozovky –
v délce zdi MŠ.

průjezdnosti Troje z Bohnic. Mám určité pochybnosti o účinnosti
takového opatření. Nemám však žádné pochybnosti o tom, co
by to znamenalo pro nás, občany žijící v blízkosti takového pásu.
Zpomalovací pásy zřejmě představují jakousi fixní ideu některých
našich zastupitelů a hrozí nebezpečí, že se budou stále vracet jako
bumerang. A my musíme být stále připraveni hájit naše právo na
normální život. V blízkosti zpomalovacích pásů se totiž žít nedá.
PhDr. Zuzana Herzogová, CSc.
Občanské sdružení Trojská občanská iniciativa, Trojská 602/161, t. 283 850 472, m.
607 126 568
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tip na výlet

BZ připravila

www.botanicka.cz
Otevřeno denně 9-16 hodin
6. 1.–24. 2. Noční provázení
Fata Morganou
nutno se objednat na tel.
603 582 191 – Eva Vítová
10. 1.–4. 3. Tropická dřeva
Fata Morgana
12. 1.–29. 3. Přednáškový cyklus
výstavní sál, čtvrtky
od 17:30 h
16. 1.–29. 2. Ptačí budky a krmítka
Venkovní expozice,
výstavní sál

Pražským Semmeringem
Zoo připravila

Otevřeno denně,
v lednu 9.00–16.00 h
www.zoopraha.cz
Zpátky v divočině – Petr Jan Juračka
Výstava velkoformátových fotografií koní
Převalského. Vznikly po čtyřměsíčním
pobytu v Mongolsku. Vzdělávací centrum
Zoo Praha.
7. 1. Tři králové v zoo Zahradou putují
Tři králové, přidáte se k nim?
8. 1.	Den mořských savců Cvičení
lachtanů (vyzkoušejte si, zda to
také dokážete)! Chybět nebudou
ani zajímavé informace o velrybách. Program u příležitosti
Mezinárodního dne tuleňů,
lachtanů a velryb.
10. 1. Pomáháme jim přežít Návrat
divokých koní Přednáška
Miroslava Bobka přibližující
transport koní Převalského do
Mongolska. V 18 hodin Vzdělávací centrum. Vstupné 20,-.
(Náhradní termín za přednášku
z 8. listopadu 2011)
15., 22. a 29. 1. Hrajeme si s Legem
Fantazii se meze nekladou! Přijďte
si hrát s legendární stavebnicí!
Cestovatelská setkání v zoo
Přednáškový cyklus každé úterý
od ledna do března od 18 hodin
ve Vzdělávacím centru Zoo Praha.
Podrobnosti k programu na
www.zoopraha.cz. Vstupné 20,-.
17. 1. Bhútán Michal Thoma (fotograf)
24. 1. Afrika a pytláci Radek Klimeš
(fotograf)
31. 1. Svět moře Steve Lichtag (režisér)
Večerní procházky v zoo
Každý lednový pátek a sobotu vždy od
17.30, 18.00 a 18.30 h můžete zjistit, co
dělají zvířata po zavírací době. První
termín od 17.30 hodin je určen pro
rodiče s dětmi, těm bude přizpůsoben
i výklad. Objednávky na 296 112 230
nebo pr@zoopraha.cz.
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Milí čtenáři a turisté, ráda bych vás přesvědčila, že jet na výlet vlakem
je pořád romantické a navíc „nevytáhnete paty“ z Prahy!
Tentokrát se vypravíme do Prokopské- Mládkovou. Za vilovou zástavbou dojdeme
ho a  Dalejského údolí. Nabízí se k ruině Trunečkova mlýna. Za ní se cesta dělí
několik možností – např. metrem B do na dva směry. Můžeme pokračovat údolím
stanice Luka a pak busem 256, 230, 249 podél železniční trati, kterou budeme mít
do zastávky Řeporyjské náměstí. Nejlep- po pravé ruce anebo se držet naučné stezší je ale cesta vlakem (z hlavního nádra- ky a jít vlevo k bývalému lomu Mušlovka,
ží v sobotu 10:12, 11:12 hod. na nádraží přes Lobolitovou stráň a v žel. zastávce
Praha-Smíchov, odtud 10:23, 11:23 vla- Holyně se připojit k modré značce. Odtud
kem směr Beroun přes Rudnou – pozor: vede malá odbočka k lomu Prastav (NPP
nezaměnit s vlakem do Berouna přes Čer- U Nového mlýna), která je ale neznačená,
nošice). Pojedeme neuvěřitelně krásnou proto přejdeme kolej a za přejezdem odpražskou krajinou přes Hlubočepy a Holy- bočíme vlevo asfaltovou silnicí až k ohybu
silnice a dál pěšinou mezi keři k samotnému lomu Prastav, kde najdeme mezinárodní parastratotyp spodní/střední devon
(prvohory).
Vrátíme se zpět a dál pokračujeme společně s modrou značkou. Dojdeme do Hlubočep k Jezírku (odbočkou vlevo z asfaltky).

ni do Řeporyj. Trať je součástí tzv. Pražského Semmeringu. Název je odvozen od trati v Rakousku, která vede horským sedlem
Semmering mezi spolkovými zeměmi Dolní Rakousko a Štýrsko v nadmořské výšce
980 m. Sedlem Semmering původně vedla
stezka a nad ní byla vystavěna roku 1854
tato trať a v 50. letech 20. století i dálnice.
V jednom místě vede dálnice nad železnicí a ta nad původní silnicí. Podobné je to
i na Pražském Semmerigu, kde nad ulicí
Na Srpečku vede trať 173 z nádraží PrahaSmíchov do Rudné a nad ní trať 122 do
Jinonic.
V Řeporyjích se budeme držet zelené
turistické značky, projdeme ulicí Dalejskou
a před železničním mostem vlevo ulicí

Vzniklo v roce 1905 ve vytěženém lomu na
vápenec. Žije zde okoun říční a na jeho hladině se zdržují labutě a kachny. Pak se pokocháme viaduktem Pražského Semmeringu a dojdeme na MHD. V nohách budeme
mít asi 8 km.
připravila R. Zajícová,
foto www.wikipedia.cz a mapy.cz
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