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3 24. května
zkuste vyhrát
ceny vypečené
dozlatova

5 Wow!
Caravan Palace
již 12. května
v loděnici

6 Poznejte faunu
Trojské kotliny,
s komentářem
v sobotu 12. 5.

7 Připravte kola, 
vyrážíme.
Na Okoř, jako 
obvykle

8 Komiks
pro všechny, 
tentokrát 
na Výstavišti

Nová sezona Zoo Praha odstartovala s novým logem, geostezkou a obchodem. Ornitologové, fi lm aneb pátek 13. se mimořádně i letos vydařil.

CESTA MEZI VALEM A TROJSKÝM KONĚM

Foto © D. Smolová
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

STAVEBNÍ PRÁCE

PLÁNOVANÝ
UZÁVĚR KOMUNIKACÍ

■ Od července 2012 při uzavírce části ul. Povltavská bude 
vybudovaná náhradní cesta do obl. Na Rybárně a zajiště-
ny vjezdy do EZÚ a k zařízením metra. 

Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA-TROJA
ontrolní výbor Zastupitelstva 
městské části Praha-Troja se 
na svém jednání dne 28. břez-
na 2012 zabýval schváleným 
rozpočtem MČ na rok 2012.  
Během zveřejnění rozpočtu 
na úřední desce nebyly vzne-
seny žádné připomínky. Roz-
počet byl na straně výdajové 
přizpůsoben příjmům, které 
v tomto roce již nebylo možno 
více posílit ze zisku hospodář-

ské činnosti. Vzhledem k tomu 
se kontrolní výbor  postup-
ně bude zabývat nájemními 
smlouvami a možnostmi úprav 
nájemného. Dále kontrolní 
výbor vzal na vědomí zprávu 
o průběhu inventarizace ma-
jetku a závazků městské části 
za rok 2011. Inventarizace pro-
běhla řádně, nebyly shledány 
inventarizační rozdíly a výstupy 
včas předány na MHMP. Inven-

tarizace za rok 2011 byla zvláště 
důkladná vzhledem k přecho-
du evidence majetku na nový 
program a vzhledem k povin-
nosti účetně odepsat majetek 
k 31. 12. 2011.

Kontrolní výbor se dále po-
drobně zabýval podáním paní 
Ivany Kořenské, které se týka-
lo uzavřené nájemní smlouvy 
s panem a paní Šteindlerový-
mi na nájem pozemku parc. 

č. 1485/1 a užíváním tohoto 
pozemku. Protože proběhnou 
další jednání s paní Ascherma-
nnovou a s panem Šteindlerem 
ve věci podnětu paní Kořenské, 
kontrolní výbor bude dál situa-
ci sledovat a bude se jí zabývat 
na dalších jednáních. Dále ne-
doporučuje uzavřít smlouvu 
na poskytnutí grantu s paní 
Aschermannovou do vyřešení 
způsobu užívání domu čp. 285.

STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ NA VEŘEJNÉM
PROSTRANSTVÍ OD DUBNA DO ČERVNA 2012
Zavádíme novou rubriku, ve které chceme stručně informovat o tom, co se 
děje na veřejných prostranstvích.

Oprava lávky pro pěší přes Vltavu
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Zhotovitel: BM Construction, spol. s r.o.
Termín: 5. 3.–31. 5. 2012
Místo: Lávka přes Vltavu

Výkopy pro stavbu „Dešťová kanalizace a rekonstrukce jednotné 
kanalizační stoky“
v prostoru křižovatky Pod Havránkou – Trojská, P7.
Investor: Odbor městského investora MHMP
Zhotovitel: D+Z spol. s r.o. 
Termín: 16. 12. 2011–31. 5. 2012
Místo: Komunikace Pod Havránkou

Pokládka kabelů kVN, opto 
Investor: PREdistribuce, a.s. 
Zhotovitel: Fabricom a.s. 
Termín: 2. 4.–2. 5. 2012
Místo: Komunikace Vodácká, P7

Obnova kabelů kVN, TS 1918 – TS 2894/TS6162 – TS 2360 kNN 
(1. část)
Investor: PREdistribuce, a.s. 
Zhotovitel: Kormak Praha s.r.o. 
Termín: 19. 5.–30. 6. 2012 
Místo: Komunikace Trojská, P7, protlak pod komunikací 
od trafostanice Trojská 377/149 k zastávce BUS 112 Trojská směr 
centrum od trafostanice protlakem na druhou stranu odtud 
k Vile Troya 651/88b

Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení

CO POVAŽUJUJII ZZA DŮLEŽITTÉÉ
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Vážení spoluobčané,

rád bych poděkoval všem 
z Vás, kteří se zapojili do jar-
ního úklidu Troje! Dvě nové 
pěší cesty z obou stran fotba-
lového hřiště lépe propojují 
vnitřní Troju s prostorem 
u řeky. Při dobrém počasí 

je cesta k Trojskému koni 
dobře sjízdná i s kočárkem, 
či na kole. 

Troja bude i v květnu sta-
veništěm! Mimo již probíha-
jících staveb začnou výkopy 
v ulici Trojská, od trafostani-
ce u č.p. 364 směrem k tram-
vajové trati. Dopravní ome-
zení i aktuální stav všech 
stavebních prací naleznete 
na stránkách městské části.

V těchto dnech vychází 
druhý díl Trojského kalen-
dáře. Například v sobotu 
12. května se můžete těšit 
na pestrý program. Neza-
pomeňte na exkurzi k vý-
skytu plazů a obojživelníků 
v Troji. Sraz na procházku 
je již v 8.00 hodin u přívozu 
v Podhoří. Odpoledne pak 
bude patřit pátému ročníku 
FREE FEST TROJA, hudeb-
nímu festivalu v prostoru 
univerzitní loděnice.

Díky péči Botanické zahrady byla obnovena naučná stezka 
po trojských přírodních památkách. Věřím, že informační 
tabule tentokrát vydrží déle neponičené a budou dobře 
sloužit všem návštěvníkům Troje!

Mezinárodní konference a festival reSITE, na téma oby-
vatelnějšího a přívětivějšího města a jeho veřejných prosto-
rů, bude v Praze probíhat od 21. do 27. května. Detailní 
odborný i kulturní program naleznete na www.resite.cz!

15. jednání Zastupitelstva naší městské části se uskuteční 
v druhé polovině května. 

Těším se na viděnou v Troji, na úřadě, při zahradní slav-
nosti, či akcích Trojského kalendáře!

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

O ČEM JEDNALA KOMISE
PRO VÝSTAVBU A DOPRAVU 11. 4. 2012:
■ Přístavba RD, Trojská 40/154, Praha 7. ■ Nástavba penzionu  
Vila Troya, Trojská 651/88b, P7. ■ Ekologické centrum Botanické 
zahrady hl. m. Prahy, V Podhoří 280, P7, Troja stavební úpravy 
opěrné zdi. ■ Žádost o nové stanovisko k územnímu řízení „Pří-
stavba výtahu a hospodářské části k RD Povltavská 298/3, Praha 
7, Troja“. ■ Žádost o vybudování základové stanice T-Mobile na 
střeše RD Nad Kazankou 55/175, Praha 7, Troja. ■ Projednání zá-
vazného stanoviska odboru památkové péče MHMP ve věci přístav-
by RD č. p. 248, Trojská 177, Praha 7, Troja. ■ Úprava územního 
plánu. ■ Doprava do Zoologické zahrady

(Ing. arch. Dušek požaduje, aby MČ vyzvala ROPID a ZOO ke koor-
dinaci jízních řádů ZOObusů a linky 112. Podle jízdního řádu jede linka 
112 minutu před ZOO-busem. Linka č. 112 se plně obsadí a následně vy-
pravený ZOObus, který jede přímo a už nenabírá cestující, je poloprázdný 
až do ZOO)
■ Koncepce dopravní obslužnosti

Karel Novotný, tajemník komise

13. ročník pekařské soutěže

VE ČTVRTEK
24. 5. 2012
OD 17 HODIN
na zahradě MŠ a ÚMČ

Výrobky v tradičních kategoriích:

■ SLADKÉ (pečené, nepečené, kynuté)

■  SLANÉ
můžete nosit až do 16.00 hodin.

Pro děti bude připravena kuličkiáda a zdobení 
perníčků (ve spolupráci se Sokolem Troja).

Od 19 hodin živá hudba

MČ PRAHA-TROJA VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

STAROSTA
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

TROJSKÝ DEN
V SOBOTU 9. 6. 2012
10 –18 hodin
NA LOUCE U ŘEKY

pestrý sportovní
a kulturní program
pro všechny 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
v sobotu a neděli 26. a 27. 5. 2012 
sobota 26. 5. ■ ZŠ Trojská 110/211 9.00–12.00 hod.

sobota 26. 5. ■ Pod Salabkou x Trojská 13.00–16.00 hod.

neděle 27. 5. ■ V Podhoří proti (bývalá Octárna) 9.00–12.00 hod.

BIOODPAD

DOMOVNÍ ODPAD 

na obvyklých stanovištích:
■ dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
■ Sádky, u stání na separovaný odpad
■ Pod Salabkou x Trojská
■ Pod Havránkou u čp. 28
■ Na Pazderce proti čp. 213
■ V Podhoří čp. 280 (bývalá Octárna)

v sobotu a neděli 2. a 3. 6. 2012

TROJSKÁ BUCHTA

Nové cesty k vodě

Trojská

Po
d

 H
av

rá
n

ko
u
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az

an
ce

Pošta

Sá
d

ky

Vltava

busP

Hřiště

TJ 
Sokol 
Troja

MŠE SVATÁ
V KAPLI TROJSKÉHO ZÁMKU 
se uskuteční v sobotu 2. června 2012 v 18 hodin

sloužit ji bude P. Pavel Semela,
farář u sv. Antonína v Praze 7- Holešovicích.

Na tuto již tradiční bohoslužbu Vás srdečně zve Pastorační rada svatoantonínské farnosti.
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ŽIVOT V TTROJI

■ Právě odhalení loga se stalo 
zlatým hřebem slavnostního 
programu. Návštěvníci se také 
mohli projít po nově otevřené 
Geostezce, na jejímž otevření 
se podílel i starosta MČ Troja 
Tomáš Drdácký. Přítomni byli 

i další významní hosté včetně 
bývalého politika Jana Rumla. 
Naučná Geostezka zatraktivni-
la úsek cesty od expozice Ptačí 
mokřady až ke Gočárovým do-
mům. Je nazvaná „Stopy v čase“ 
a přibližuje na celkem devíti 

stanovištích jednotlivé geolo-
gické etapy z historie Země. 
Stezku lemují vystavené origi-
nály i kopie zkamenělin, napří-
klad lebka šavlozubého tygra 
nebo stopa tyranosaura.

LETOŠNÍ SEZONU V TROJI ZAHÁJIL I TROJSKÝ STAROSTA
81. sezonu zahájila Zoo Praha v sobotu 31. března 2012 za přítomnosti řady vzácných hostů v čele 
s pražským primátorem Bohuslavem Svobodou a kardinálem Dominikem Dukou, který požehnal celé 
zoologické zahradě a zvláště pak jejímu novému logu.

■ Nové logo Zoo Praha pochází 
z dílny renomovaného newyorské-
ho studia Chermayeff  & Geismar. 
Skládá se z barevných stop oboj-
živelníka, plaza, ptáka a dvou sav-
ců – šelmy a kopytníka. Nahradilo 
prozatímní logo výtvarníka Vladi-
míra Veselého, které zoo používa-
la od sklonku roku 2009. Primátor 
Svoboda, který na zahájení sezony 
dorazil i s malým synem, podotkl, 
že dětští návštěvníci určitě budou 
veselé a barevné logo milovat. Kar-
dinál Duka poté věnoval modlitbu 
jak logu, tak celé zoologické zahra-
dě a jejím zaměstnancům. „Ať zde 
děti i dospělí nacházejí místo poznání, 
radosti i odpočinku,“ uvedl. Pozdě-
ji převzal z rukou ředitele Bobka 
adopční certifikát čtyř kardinálů 
dominikánských, které pražská 
zoo chová. „Praha má tedy nejvíce 
kardinálů na světě – šest,“ podotkl 
kardinál s úsměvem.

■ Přihlížející lidé se také dočkali informace o jedné z hlavních událostí 81. sezony: ředitel Bobek 
jim prozradil, že z nizozemského Rotterdamu do zoo brzy přijdou dvě sloní samice. Obě slonice 
už budou obývat nový sloninec, který se návštěvníkům otevře v příštím roce. Slavnostní program 
uzavřelo symbolické zahájení stavby Pavilonu velemloků, kde budou už příští rok k vidění velemloci 
čínští. Jde o největší žijící obojživelníky na světě, kteří inspirovali spisovatele Karla Čapka při psaní 
románu Válka s mloky.

■ Zoo Praha rovněž uzavřela 
smlouvu o spolupráci se společ-
ností Koh-i-noor, která v areálu 
zahrady otevřela svou prodejnu. 
Společnost vytvoří řadu škol-
ních pomůcek, které se budou 
prodávat přímo v zoo i mimo 
ni. Bude také v zahradě pořádat 
výstavy, soutěže a výtvarné díl-
ny pro děti; v neposlední řadě 
podpoří zoo v jejích projektech 
na ochranu živočichů. 

Text a foto bok

VZNIK ZEMĚ PRAHORY STAROHORY PRVOHORY DRUHOHORY TŘETIHORY ČTVRTOHORY
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PTÁCI A JEJICH OCHRANA
13. 4. 2012 se v Troji konala tematicky zaměřená exkurze na ochranu 
ptáků ve městech. Exkurze přírodním parkem Drahaň – Troja nás pro-
vedla bohnickým lesoparkem, přírodní památkou Salabka, Haltýřem 
a přírodní památkou Havránka.

Během exkurze nám prů-
vodce Martin Sládeček z Čes-
ké společnosti ornitologické 
přiblížil hlavní důvody ohrože-
ní a možnosti ochrany ptáků, 
kteří žijí ve městě. Podle zpě-
vu jsme identifikovali několik 
druhů pěvců a krkavcovité ptá-
ky. Součástí exkurze byla také 
ukázka odchytu ptáků do sítě 
a následné kroužkování ptáků, 
které ukázal Jaroslav Kubíček 
ze Záchranné stanice pro volně 

žijící zvířata. Do sítě jsme lapili 
běžně se vyskytující druhy ptá-
ků, např. pěnici černohlavou, 
sýkoru koňadru a modřinku, 
budníčka menšího nebo brh-
líka. Všechny chycené ptáky 
jsme okroužkovali a následně 
vypustili. V korunách stromů 
jsme měli možnost zahlédnout 
samici a samce krahujce a jejich 
hnízdo.

Ing. Daniela Smolová,
referent životního prostředí

Občanské sdružení Trojskoúhelník spolu se studenty a absol-
venty Trojského gymnázia uspořádalo v pátek 13. 4. pod zášti-
tou starosty MČ Praha-Troja Ing. arch. Tomáše Drdáckého již 
pátý ročník Filmové (půl)noci. Promítalo se opět na čtyřech mís-
tech – v aule (hlavní produkce), v malé tělocvičně (dokumenty), 
v sextě a v sekundě. Výběr filmů byl skvostný (Tintinova dobro-
družství, Soul surfer, Všemocný, Muž, který sázel stromy, Velká 
kanadská jezera, Halloween, Drive…). V rámci filmovky pro-
běhly i tradiční soutěže o ceny, za nejlepší návrh plakátu získala 
cenu studentka sekundy Tereza Fucsiková – tento plakát bude 
doprovázet filmovou (půl)noc v příštím roce. Organizátoři po-
čítali účastníky, dostavilo se jich na osmdesát. A co že se nejvíce 
líbilo? Co jiného – horror „PÁTEK TŘINÁCTÉHO“! Silnou stránkou 
jarního filmového festivalu v Čechově škole bylo tradičně ob-
čerstvení, letos doplněné o vlastní výrobky –  studentek septimy 
a jejich třídní učitelky Ing. Horké. Muffiny byly vynikající, už se 
těšíme na příští rok!

Za organizátory Radim Jendřejas

Prodejna
otevřena celý rok:
I. / II. / XI. / XII. 9–16 hod. III. 9–17 hod.

IV. / V. / X. 9–18 hod.
VI. / VII. / VIII. 9–19 hod. 2012 

Geostezka
„Stopy v čase“
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ŽIIVVOT V TROJI

Ve stejné době se uklízelo také u Trojského koně. Zde 
se nejen sbíraly odpadky, ale také vysekávaly dvě nové 
cesty, které nyní spojují Troju s řekou. Od soboty mů-
žete projít z ulice Na Kazance vyšlapanou pěšinou přes 
val, kolem hřiště a skrz loděnici k vodě. Druhou cestou 
z ulice Sádky se k řece dostanete přes val a podél levé 
strany fotbalového hřiště. Všem účastníkům jarní brigá-
dy děkujeme za ochotu udržovat městskou část čistou!!!

Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

BRIGÁDA V PODHOŘÍ 
A U TROJSKÉHO KONĚ
V sobotu odpoledne se po cyklotrase v Podhoří pohybo-
valo několik dobrovolníků s velkými černými pytli napl-
něnými odpadky. Břeh Vltavy, zaplněný plastovými lah-
vemi a jinými odpadky, zde uklízeli obyvatelé Podhoří 
i Troje. Po více než dvou hodinách už byl uklizen břeh 
od Černé rokle až k lávce v Troji, většina ulic v Podhoří 
i autobusová točna. Po naložení všech odpadků na vo-
zík čekalo na brigádníky občerstvení v Koloniálu Ove-
nec. Brigáda pomohla obnovit staré cesty k řece!!!

ZVEME VÁS NA KULATY� STŮL

(KTERY� JE URČEN PRÁVĚ PRO VÁS, OBČANY MČ PRAHA-TROJA!) NA TÉMA

„HODNOCENÍ ČISTOTY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA“
Jaký je Váš názor na to, které odpady jsou více a které méně rušivé? Zajímá vás, jak se stanoví Index 
čistoty v praxi a kde konkrétně bude jeho měření v MČ Praha-Troja probíhat? Měli byste zájem stát se 
kontrolorem Indexu čistoty? Přijďte se s projektem hodnocení čistoty blíže seznámit!

V ÚTERÝ 5. ČERVNA 2012 OD 16.00 HOD.
v zahradě Úřadu MČ Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja

Projekt byl podpořen v rámci grantového systému Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí.

Tradiční festival Free Fest Troja představí poprvé Česku fran-
couzskou senzaci Caravan Palace

Jedna z prvních open-air akcí sezóny, festival Free Fest Troja si pro svůj 
pátý ročník připravil skutečnou lahůdku – poprvé ve své historii přiveze 
v sobotu 12. května do areálu Loděnice Troja francouzskou elektro-
-swingovou formaci Caravan Palace, která si svou strhující show odbude 
českou premiéru!

■ Oficiální stránky festivalu: www.freefesttroja.cz ■ FB stránky
kapely Caravan Palace: http://www.facebook.com/CaravanPalace?ref=ts

Bližší informace o akci, zprostředkování rozhovorů s vystupujícími:
Rocky Production Veronika Vlachová: veronika.vlachova@rocky.cz, tel.: +420 775 977 866, 
Jazz et cetera, o. s. Ivana Hrušková, ivana.jazzbooking@gmail.com, tel.: +420 732 673 805

14.00-16.00 GrundFunk DJ‘s
16.00-17.00  Performing Tomatoes
17.00-18.00 Quattro Formaggi

18.00-19.00  Electric Jam Band (USA, AT, CZ) 
19.00-20.00 Al-Yaman (YE, CZ) 
20.00-22.00 Caravan Palace (FR) 

TRROJSKÝ KKALENNDDÁŘŘ

Díky své neobvyklé dramaturgii se 
kulturní akce, která letos připa-
dá na druhou květnovou sobotu, 
stala zajímavým místem střetává-
ní nejen lidí nejrůznějšího věku 
a zaměření, ale především kapel, 
ve své produkci mísící neobvyk-
lým způsobem styly a žánry. A le-
tošní ročník nebude jiný. Kromě 
toho Free Fest Troja přiveze skvě-
lý dárek – vůbec poprvé v Česku 
vystoupí francouzská elektro-swin-
gová kapela Caravan Palace, která 
před několika týdny vydala své 
druhé studiové album Panic!
Festivalové odpoledne odstartuje 
dvojice známá z nedělního pořa-
du Grundfunk Radia Wave – DJ 
Maceo a Viktor Mašát. Po nich se 
představí groove-funkoví Perfor-
ming Tomatoes, jejichž repertoár 
sahá od neofunku až po legendár-
ní rockové a popové písně. Po nich 
od 17 hodin vystoupí progresivní 

uskupení Quattro Formaggi, které 
proplouvá hranice mezi jazzem, 
funkem, rockem či latinsko-ame-
rickými rytmy. Po nich vznikne 
na pódiu unikátní festivalový 
Electric Jam Band, do kterého letos 
přijal pozvání rakouský saxofonista 
Werner Zangerle (A) či americký 
kontrabasista George Cremaschi 
(US). Své zkušenosti a um budou 
téměř hodinu protkávat s aktuální 
invencí a atmosférou, takže půjde 
o doslova neopakovatelný zážitek!
O hodinu později pražskou ven-
kovní atmosféru rozčísnou orien-
tální melodie s prvky elektronické 
a rockové hudby v podání skupiny 
Al-Yaman (www.al-yaman.cz) s je-
menskou zpěvačkou Ashwaq v po-
předí. A vrcholem celého festivalu 
se stanou zahraniční hosté, Cara-
van Palace, kteří svým vystoupení 
odstartují evropské turné k aktu-
álnímu albu Panic!

Nad KazankouTrojská
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VÝSTAVBA
BOHNICKÉHO NÁKUPNÍHO
CENTRA KRAKOV
Počátkem dubna začala společnost Centrum Krakov 
a.s. s demolicí původního objektu nákupního centra 
Krakov v pražských Bohnicích. Ještě před prázdni-
nami se na jeho místě začne stavět nové obchodní 
centrum s názvem Centrum Krakov s téměř 14 tisí-
ci m2 obchodních ploch rozdělených do tří pater. 
Otevření až stovky nových obchodů je naplánováno 
na podzim roku 2013. K zajištění pohodlí návštěvní-
ků přispěje dostatek přirozeného osvětlení díky svět-
líku v celé délce pasáže, toalety na každém podlaží, 
místnosti pro matky s dětmi a také přibližně 300 par-
kovacích míst cca 240 v podzemních garážích a cca 
60 na povrchovém parkovišti.

Oddíl orientačního běhu TJ Sokol Troja
za podpory MČ Praha-Troja
a Botanické zahrady hl. m. Prahy
pořádá

TROJSKÝ ORIENŤÁK
2012součást Žaket

pražského poháru žactva v OB
ve středu 23. 5. 2012
prezentace v kempu SOKOL TROJA 
15.45–17.30 h.
Připraveny budou tratě pro všechny věkové 
i výkonnostní kategorie – i pro začátečníky. 
Pořadatelé se těší na Vaši účast. Přijďte si to 
vyzkoušet – běh není povinný.
Předběžné přihlášky možno posílat na e-mail: 
ota.kraus.ok@seznam.cz 

Za oddíl OB Milan Paukert 

APRILOVÉ SETKÁNÍ
Dubnové setkání účastníků schůzek Klubu trojské 
historie v klubovně Domu spokojeného stáří ve čtvr-
tek 12. dubna provázela opět pěkná účast. Na pořa-
du byla kromě jiného i účast trojských občanů v jed-
notkách českých legionářů první světové války. Do-
konce byl představen bezmála sto let starý klobouk, 
který nosili naši legionáři v italských legiích. Další 
setkání klubu – všichni zájemci jsou srdečně zváni – se 
koná ve čtvrtek 24. května 2012 od 17 hodin opět 
v klubovně Domu spokojeného stáří. Text a foto bok

MČ PRAHA-TROJA
A OS SALVIA –
sdružení pro ochranu
přírody

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA EXKURZI

Z HISTORIE I SOUČASNOSTI 
OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ 
V PRAŽSKÉ TROJI
V SOBOTU 12. 5. 2012 V 8.00 HOD.
u přívozu Podhoří – Podbaba

Exkurze bude zaměřená na výskyt obojživelníků 
a plazů v Trojské kotlině, na důvody jejich ohrožení 
a způsoby ochrany. Průvodcem bude Karel Kerouš, 
člen České herpetologické společnosti. Trasa 
exkurze povede pod Zoologickou zahradou, 
k přírodní památce Salabka, okolo botanické zahrady 
k prameništi Haltýř a k přírodní památce Velká skála. 
Doporučujeme pevnou turistickou obuv. Délka trasy 
exkurze bude přibližně 4 hodiny.
Vstup je volný.
Registrace není nutná, nicméně uvítáme předběžnou 
informaci o účasti.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

NOVÝ TROJSKÝ MOST
Dubnová exkurze pořádaná Českým svazem stavebních inženýrů na stavbě nového Troj-
ského mostu seznámila s postupem výstavby a umožnila prohlídku celého staveniště. 
Získané informace byly velice zajímavé a stojí za to seznámit s nimi širší veřejnost.

■ Most je založen na vrtaných pilotách na skalním podloží. ■ Celková délka 
mostu je cca 250 metrů a celková výška oblouku nad plavební hladinou bude 
34 metrů. Mostovka byla budována jako první postupným vysouváním pomocné 
ocelové příhradové konstrukce, do které byly montovány příčné trámy mostovky 
o váze každý cca 10 tun, přes pět dočasných podpor v řece až k provizorním be-
tonovým pilířům na trojském břehu. ■ V současné době se dokončuje betonáž 
mostovky (poslední dva záběry cca 30 m délky mostu) a bude zahájena montáž 
oblouku, který se svařuje na trojské i holešovické straně. Oblouk bude montován 
tak, že po celé délce mostu bude vybudována dvoukolejná dráha pro přesun oce-
lových konstrukcí oblouku z břehů na mostovku. Současně bude postaveno pět 
dvojitých pomocných věží, přes které budou části ocelových oblouků postupně 
zvednuty a svařeny. Následně bude provedena montáž 200 ks nosných lan z ob-
louku na mostovku a potom odstraněna provizorní ocelová konstrukce pod mos-
tem. Složitost montáže je dána i tím, že jednotlivé ocelové části oblouku váží 
kolem 100 tun. ■ Mezi další zajímavosti patří betonové sloupy (2 na trojském 
a 1 na holešovickém břehu), které slouží pro geodetická měření a kamerové sle-
dování mostu. Sloupy stojí na 10 m hlubokých pilotách a musely být obloženy 
tepelnou izolací, aby jejich pohyb způsobený tepelnou roztažností byl co nejvíce 
omezen a aby měření byla co nejpřesnější. Mostovka je podélně i příčně předpí-
nána ocelovými lany a je velice tenká 28 až 35 cm. ■ Konstrukce chodníku pro 
pěší a cyklisty bude na ocelové konstrukci, která se bude k současné mostovce 
teprve montovat jako konzola na připravené ocelové kotevní desky. ■ Ocelové 
konstrukce pat oblouků jsou vetknuty do betonu mostovky a celé jsou vyplněny 
vysokopevnostním betonem. Váha každé ze čtyř ocelových pat je přes 100 tun. 
Při zavěšování mostovky na oblouk je nutné propojit mostovku s ocelovým ob-
loukem dvěmi sty kusy táhel, do kterých se musí zavést určité napětí. Proto kaž-
dé z těchto táhel bude mít možnost změnit svoji délku a u každého táhla bude 
možnost měření napínací síly. ■ Po dokončení mostu se budou bourat pomocné 
a provizorní konstrukce, do kterých patří: ocelová konstrukce pod mostovkou, 
pět ocelových pilířů v řece a provizorní betonové podpory na trojské i holešo-
vické straně. ■ Most by měl být dokončen v polovině roku 2013 včetně provozu 
tramvají . V průběhu roku 2013 má být také rekonstruována celá tramvajová trať 
z Troje do Kobylis. Otevření pro automobilový provoz, pro pěší a cyklisty má být 
až s dokončením celého tunelového komplexu Blanka pravděpodobně někdy 
v roce 2014. Také bude vybudován nový podchod pro pěší a cyklisty pod železnicí 
na holešovické straně, aby se pohodlně dostali z mostu do Holešovic. ■ Lze ale 
předpokládat zvýšení automobilového provozu na samém okraji Trojské kotli-
ny. V tomto směru se očekávají nová projektová řešení návaznosti tunelu Blanka 
na další komunikační systém a také opatření v regulaci dopravy. 

V Praze dne 13. 04. 2012 ing. Petr Filip

zájemcům doporučujeme rozsáhlý
článek v č. 141, na straně 6–7

Detailněji příště

Centrum Krakov a.s.
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GRAFICKÁ TVORBA OLDŘICHA KULHÁNKA
Přesto, že s grafikami Oldřicha Kulhánka máme možnost se setkávat 
denně ve svých peněženkách, doporučuji navštívit jeho výstavu v Ga-
lerii u lávky. Přesvědčíte se o tom, že vytvářet oduševnělé fyziogno-
mie reálných i fiktivních osob je jen jedním segmentem z bohaté 
obsahové i formální škály tohoto mistra současné kresby. V dnešní 
konkurenci „snadného umění“ jde úspěšně nelehkou cestou zdán-
livě klasického zkoumání vezdejšího světa skrze lidské bytosti.

Z hlediska mapování trojské historie by bylo dobré zazname-
nat umělcův soukromý vztah ke zdejší lokalitě – konkrétně k Cí-
sařskému ostrovu, neboť zde jeho rodiče během války pečovali 
o zahrádku.

O první jarní neděli 25. 3. 2012 proběhl druhý turnaj ze se-
riálu turnajů ve stolním tenise ve dvouhrách. Přišlo jedna-

dvacet hráčů a úroveň nijak nezaostávala za minulým turnajem. 
■ Vítězem se stal Štefan Pocz, druhý byl Tomáš Turek a na tře-
tím pořadí skončil Karel Beneš. ■ V neděli 22. 4. pokračoval 
seriál turnajů ve stolním tenise čtyřhrami. Ve velké tělocvičně ZŠ 
– přišlo čtrnáct párů, kteří vytvořili jednu velkou skupinu, kde 
jsme hráli systémem každý s každým na dva vítězné sety. Porážka 

se nevyhnula žádnému páru. Na prvním a druhém místě skon-
čili s jedinou prohrou Štefan a Tomáš Poczovi, Ladislav Kašpar 
s Josefem Pozníčkem. Ještě tři porážky stačily k třětímu místu 
Tomáši Turkovi s Lukášem Forejtem. Nejlepší pár ze Sokola 
Troja Dušan Martykiewiecz s Petrem Klváčkem obsadili konečné 
sedmé místo.

Pokračování bude 3.  6. dvouhry a 17.  6. čtyřhry – od 9.00 hod.
Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

SOKOLSKÁ 
VŠESTRANNOST
V sobotu 14. 4. se uskutečnil zájezd 
do středních Čech – zámek Jemniště, Vla-
šim a hora Blaník. 

O zájezd byl velký zájem, přihlásilo se 
šedesát pět účastníků, takže jsme objednali 
dva autobusy (45místný a 20místný mikro-
bus). Týden před odjezdem se stav jako ob-

vykle snížil z důvodu nemocí apod. na pa-
desátosm osob.
Předpověď počasí byla špatná, ale nakonec 
se nevyplnila a měli jsme celý den slunečné 
počasí. 

Vyjížděli jsme s půlhodinovým zpoždě-
ním, protože si někteří spletli čas odjez-
du a tak jsme celý zájezd honili hodiny. 
Do zámku Jemniště jsme dorazili včas, 
i vyřizování platby a rozdělení na dvě sku-
piny se vyřídilo v plánovaném čase. Barok-
ní zámek byl vystavěn v letech 1720-1725 
a má bohatou historii změny majitelů, 
včetně požáru. Jeho současným majitelem 
je Jiří Šternberk, nejmladší z početného 
rodu, který se svou rodinou obývá levé 
křídlo zámku a stará se o zvelebení zámku 
i parku, kde jsou dva klokani, lama, oslík, 
zvláštní druh kozla dlouhosrstého, pár pa-
poušků a voliera s ptactvem. Část parku je 
oddělena pro pěstování bylinek a zeleniny 
ve skleníku, pro potřeby kuchyně. V zámku 
se konají svatební obřady i rodinné a pod-
nikové oslavy, které se připravují s velkou 

pečlivostí. Prohlídka zámku trvala něco 
přes hodinu. Procházka parkem a návště-
va kavárny byla také časově náročná, takže 
jsme se zdrželi o celou hodinu. Ze zámku 
jsme odjížděli do Vlašimi. Přímá cesta byla 
uzavřena pro stavbu kanalizace. Řidiči do-
stali informaci o zkratce vesnicemi. Ta byla 
velmi klikatá a úzká, ale dojeli jsme bez 
závad ve zkráceném čase do Vlašimi. Zde 
byl rozchod, kdy si mohl každý vybrat – zda 
půjde do krásného zámeckého parku nebo 
do muzea Poblanicka (kde jsou expozice 
historie zámku, tradice lovectví a zbrojař-
ství a dlouhodobá výstava „Zrcadlo minu-
losti“) a kam půjde na oběd. K hoře Blaník 
jsme odjížděli po čtrnácté hodině. Na horu 
se vypravily tři skupiny, někteří došli až 
k rozhledně, ostatní si udělali menší pro-
cházky lesem nebo šli do Louňovic do re-
staurace. V době odjezdu nám chybělo 
osm osob, mobilem jsme zjišťovali kde jsou. 
Dali se nazpět jinou cestou a zabloudili, stá-
le se vraceli na stejné místo a tak Pavel Filip 
řídil mobilem jejich pohyb a obě vozidla 
jim jela naproti na druhou stranu hory. Byl 
to dobrodružný zážitek, ale nakonec vše 
dobře dopadlo, ale bylo to zase velké zdrže-
ní. Měli jsme objednané vyhlášené koláčky 
z pekárny „Čtyrlístek“ v Českém Šternber-
ku, kde jsme také chtěli posedět u kávy. Ale 
jelikož bylo již 18.15 hod., vše se odehrálo 
ve velkém spěchu a do Prahy jsme přijeli až 
v 19.30 hod. 

■ Tradiční cyklistický výlet na hrad Okoř 
připravíme podle počasí na některý víkend 
v květnu – plakátky budou vyvěšeny na zná-
mých místech. ■ 12. 5. spolupracujeme 
při Freefestu. ■ 24. 5. při Trojské buchtě 
proběhne Kuličkiáda a zdobení perníčků. 
■ 9. 6. v rámci Trojského dne proběhne 
i Sportovní odpoledně pro děti. 

Těšíme se na Vás! Filipová Alžběta

v
j

v

HLEDÁNÍ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
Jméno má Blaník od řeky Blanice, ta je zase pokřtěna podle blan, jak se říkalo pasekám 
a mýtinám. Blaník není jedinou horou, ale dělí se na Blaník Velký, Malý, Vysoký a Nízký. 
Naše marné hledání rytířů začalo dne 14. 4. 2012 se zájezdem TJ Sokol Troja. Po návštěvě 
zámku Jemniště a Vlašimi jsme dorazili k úpatí Blaníku, kde začalo naše strastiplné pu-
tování. Krkolomnou 300 m strmou cestou jsme dorazili k vrcholu Velkého Blaníku a po 
krátkém odpočinku jsme se vydali na cestu zpět. Naše skupina sedmi statečných důchod-
kyň v doprovodu jednoho muže se vracela po červených značkách, které jsme po krátké 
době při povídání u odbočky přešli. Tím začalo naše dvouhodinové bloudění po Blaníku 
a cesta k autobusu, kde na nás čekali ostatní účastníci, v nedohlednu. Při marném blou-
dění jsme nepotkali ani živáčka, jen pár srnek přeběhlo přes cestu. Jedinou osobou, se 
kterou jsme se po hodině potkali, byl lesní dělník, který ovšem cestu neznal. Naše situace 
začala být zoufalá, ale s písní „Já tu cestu znám, rád sem chodívám (na houby)“ nám do-
dával kuráž náš průvodce. Posléze, když usoudil, že jsme se opravdu ztratili a že chodíme 
stále dokola, nás zachránil mobilní telefon. Díky radám pana Filipa jsme konečně našli 
značení, které nás dovedlo na cestu zpět.

Touto cestou mu děkujeme a všem účastníkům zájezdu se omlouváme. Blaník máme 
prohlédnutý křížem krážem, ale Blanické rytíře jsme stejně nenašli. Věra Petrtýlová

Ak. mal. Jan Kavan, vedoucí kurátor Galerie
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TIP NA VÝLET

TIPP PRPROO VÁVÁS

Na litoměřickém nádraží jen přejdeme 
hlavní silnici a za chvíli jsme na krásném 
a starobylém Mírovém náměstí, kde jsou 
gotické, renesanční i barokní stavby, chrá-
něné v městské památkové rezervaci, vyhlá-
šené roku 1978. Z 256 objektů je jich 104 
zapsáno na seznamu nemovitých kultur-
ních památek a téměř všechny je nalezne-
te v historickém městském jádru, které je 
ohraničené z velké části dochovaným go-
tickým opevněním. Náměstí, kostely, mu-
zeum, několik galerií, hradební parkány 
s výhledem na staré Litoměřice s Dómským 
pahorkem a panorama Českého středo-
hoří s Hazmburkem a Řípem… Je jasné, 
proč tento kraj miloval romantický básník 
Karel Hynek Mácha, který zde 6. 11. 1836 
zemřel. Zajímavostí je i zpřístupněné his-
torické podzemí, které patří k nejrozsáh-
lejším v Čechách, měřilo několik desítek 
kilometrů, spojovalo litoměřické kostely 
a kláštery. Zpřístupněno je necelých 400 
metrů. Vchod je z radničního sklípku před 
renesančním domem čp. 21 na Mírovém 
náměstí. V severozápadní části náměstí 
je busta a pamětní deska komika Felixe 
Holzmanna, který zde prožil dětství. Na-
proti překrásné renesanční radnici (dnes 
muzeum) je Jezuitská ul., kde ve dvoře 
uvidíte jedinečné gotické dvojče – nejstar-
ší zachovalý měšťanský dvojdům z druhé 
poloviny 15. století. Tento pozdně gotický 
dům má dvojitý štít a uvnitř v patře se na-
chází unikátní rozlehlá renesanční srubová 

LITOMĚŘICE, GOTICKÉ DVOJČE A MOSTNÁ HORA
místnost. Dnes je tu soukromá galerie. Pro 
turisty s dobrou kondicí doporučuji výšlap 
na Mostnou horu. Od zastávky Litoměři-
ce – Horní nádraží nás tam povede mod-
rá turistická značka asi 1,5 km. Proč Most-
ná? V 18. století se odtud sváželo dřevo 
na stavbu litoměřického barokního mostu. 
Od r. 1910 dominuje kopci věž spojená 
s výletní restaurací, postavená v německém 
romantickém slohu. Nový majitel budo-
vu zrekonstruoval podle původních plá-

nů. Přes restauraci Legenda se dostanete 
do vyhlídkové věže, pokocháte se Českým 
středohořím a pokud odoláte vůním uvnitř 
restaurace (nám se to nepovedlo), může-
te se občerstvit nebo si dát pozdní oběd 
i na pěkné velké zahrádce s dětským kout-
kem. Otevřeno mají od 11 do 20 hodin. 
Přímo u věže se dá i parkovat. Pak už stačí 
seběhnout po modré zpět k zastávce Lito-
měřice – Horní nádraží a vlakem v 17.40 
(přestup v Lovosicích, odjezd 17.58) dojet 
plni zážitků asi po hodině domů.

info www.litomerice.cz,
upravený text a foto Renata Zajícová

Milí čtenáři a turisté, vítejte v kraji báječných výhledů na České středohoří. Z Prahy hlav-
ního nádraží odjíždí v 9.25 rychlík směr Tanvald, ale my vystoupíme ve Všetatech a zde 
přestoupíme na vlak do zastávky Litoměřice – město, který odjíždí v 10.09. 

12. 5. – 20. 5. Mezinárodní výstava bonsají denně 9–19 hod.
13. 5. – 23. 9. Hudební toulky Vždy v neděli od 17 hod. venkovní expozice 
13. 5. – 9. 9. Kreslení a malování rostlin s Lucií Crocro Venkovní expozice každou dru-

hou neděli v měsíci, 14–17 hodin 
4. 6. – 14. 7. Pastva v chráněných územích v přírodním areálu BZ
Už zase, letos to bude již potřinácté, místo sekaček vyběhnou na svahy ovce a kozy... 
9. 6. IX. ročník Pražské muzejní noci skleník Fata Morgana otevřen od 19.00 do 

01.00, vstup zdarma
15. 6. – 17. 6. Trvalkové dny denně 9–19 hodin

BOTANICKÁ ZAHRADA PŘIPRAVILA

 1. 5.  Kočkovité šelmy v novém 
Znovuotevření pavilonu 
po rekonstrukci.

 1. 5.  Vítání ptačího zpěvu 
Komentovaná procházka 
za volně žijícími ptáky v areálu 
zoo.

 6. 5.  Fair trade snídaně Oslava 
světového dne pro fair trade.

 8. 5.  May Day Děti pražských 
škol představují své projekty 
na podporu ochranářských 
kampaní Zoo Praha v rámci 
kampaně EAZA 2012 – 
Jihovýchodní Asie.

 12. 5.  Den rodiny Otestujte si 
u příležitosti Mezinárodního 
dne rodiny, zda by vaše rodina 
obstála stejně, jako zvířecí 
smečka!

 27. 5.  Gorilí sameček Tatu slaví 
5. narozeniny Párty v Pavilonu 
goril

Happy Mondays Každé květnové pondělí 
mají vstup za korunu všichni 
adoptivní rodiče lidoopů.

Hudební procházky
13., 20. a 27. 5. Minikoncert vážné hudby 

v Kavárně Černohouska nebo 
na terase Gočárova domu, vždy 
od 13.00 hodin

 do 30. 5.  Pomáháme jim přežít – Hadí 
klenot z Trojské kotliny. Výstava 
o in-situ projektu na ochranu 
užovky podplamaté před 
Vzdělávacím centrem.

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha

Otevřeno denně, v květnu od 9.00 do 18.00 h

18. MEZINÁRODNÍ

KNIŽNÍ VELETRH

SVĚT KNIHY PRAHA
BOOKWORLD PRAGUE

17. – 20. 5. 2012
VÝSTAVIŠTĚ
PRŮMYSLOVÝ PALÁC
400 vystavovatelů z více jak 30 zemí 
a regionů celého světa
Čestný host Rumunsko
Hlavní téma Comics

Výstava vítězných knih
soutěže

Nejkrásnější česká kniha roku 2011
v Památníku národního 
písemnictví do 20. 5. 2012

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz


