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KOMISE PRO KULTURU, 
SPORT A VOLNÝ ČAS
na své schůzce 2. 5. a 16. 5. 2012 jednala 
o zachování loňských kategorií při soutěži 
Trojská buchta a zajištění kuličkiády a zdo-
bení perníčků (uspořádá Sokol Troja).

Hlavním tématem druhé schůzky byl Troj-
ský den: tisk materiálů, pořadatelé, stavění 
šapitó a stanů (Sokol a MČ), oblíbené spor-
tovní kategorie a nové disciplíny – friesbee, 
hod na cíl (SaBat), přednáška a kvízy pro 
seniory, zapůjčení terénní koloběžky (p. Ru-
báček), elektrická kola, jízda na raftech, 
testování plavidel pro děti a půjčovna lodí 
(HGSport), doprovodné programy pro děti 
i dospělé (malování pro děti a dětský koutek 
pro děti do 3 let – pořádá Maata) a mnoho 
dalších.

Předseda komise Jan Kavan odůvodnil vy-
puštění placených disciplin z programu niž-
ším rozpočtem pro letošní rok.

Renata Zajícová, tajemnice komisí

SOCIÁLNÍ 
A ZDRAVOTNÍ KOMISE
se dne 9. 5. 2012 zabývala těmito tématy:
■ Trojská buchta 
■  obsazenost bytů v Domě spokojeného 

stáří (DSS) 
■ Trojský den
■ vítání občánků
Předsedkyně komise Ing. Stavovčíková 
představila jména hodnotících porotců 
pro soutěžní výrobky na Trojskou buchtu. 
Pharm. Dr. Tereza Kim předala sponzorské 
dárky pro soutěžící od firmy VitalOrient 
s.r.o. Další sponzorské dárky zajistila p. Za-
jícová od firmy Energy a Amway a tajemni-
ce úřadu od Yves Rocher. Budou použity 
i pro Trojský den a Setkání seniorů. Před-
sedkyně komise dále informovala o stavu 
obsazenosti bytů v DSS a o programu pro 
seniory na Trojský den. Komise souhlasila 
s návrhem uspořádat 1x ročně vítání troj-
ských občánků v galerii DSS. Tímto opět 
žádáme všechny rodiče, aby přihlašovali 
své narozené děti na ohlašovnu trvalého 
pobytu Úřadu MČ Praha-Troja (nezapisují 
se automaticky, jak se mnozí domnívají). 

KOMISE PRO 
VÝSTAVBU A DOPRAVU
na své schůzce dne 9. 5. 2012 projednala 
tyto body: 
■ Rekonstrukce kanalizace v ul. Pod Lisem
■ Rekonstrukce komunikace Pod Hra-
chovkou – projekt pro územní řízení 
■ Dělení a zástavba pozemku parc. č. 65 
k. ú. Troja, ul. Pod Salabkou 
■ Žádost odboru evidence, správy a vyu-
žití majetku k pronájmu pozemku parc. 
č. 1596/2 k. ú. Troja za účelem zřízení 
Jezdecké školky
■ Žádost o vyjádření k PD pro územní 
řízení Bytový objekt Nad Kazankou
■ Stavba 0012 „Protipovodňová opatření 
na ochranu hl. m. Prahy“, etapa 0007 Tro-
ja, část 20 Troja – komunikace k loděnici 
■ Stavba 0012 „Protipovodňová opatření 
na ochranu hl. m. Prahy“, etapa 0007 Troja, 
část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000
■ Úprava územního plánu  

Karel Novotný, tajemník komise

Vážení spoluobčané,
na místě tradičního úvodníku tentokrát naleznete Informace a obsah diskuze ze 
zasedání ZMČ Praha-Troja konaného dne 22. 5. 2012:
Závěrečný účet MČ Praha-Troja za rok 2011

ZMČ schválilo výsledek hospodaření (závěrečný účet) MČ Praha-Troja za rok 
2011 (s objemem příjmů po konsolidaci 14 436,00 tis. Kč a s objemem výdajů 
po konsolidaci 18 479,21 tis. Kč, přičemž rozdíl mezi příjmy a výdaji 4 043,21 tis. Kč 
je kryt z prostředků vytvořených v minulých letech), finanční vypořádání s rozpoč-
tem HMP, ze kterého vyplývá odvod ve výši 42 145,50 Kč podle přílohy č. 3 tohoto 
usnesení, výsledek hospodářské činnosti MČ Praha-Troja uvedený ve zprávě o hos-
podářské činnosti za rok 2012 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, výsledek hospoda-
ření a převody do fondů příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou 
(z hospodářského výsledku – přebytku ve výši 347 391,27 Kč bude do fondu odměn 
převedeno 250 000,00 Kč, do fondu rezerv 97 391,27 Kč) a výsledek hospodaře-
ní příspěvkové organizace Základní škola Trojská 110 s hospodářským výsledkem 
0,00 Kč. ZMČ souhlasilo s celoročním hospodařením MČ Praha-Troja v roce 2011, 
a to bez výhrad.
Informace z komisí – výběr
¡ Komise pro životní prostředí: Proběhla úklidová brigáda v Podhoří a vyčištěny 
cesty u fotbalového hřiště a vodácké základny. Je potřeba více propagovat veřejné 
toalety u Trojského koně a důsledněji řešit úklid a znečištění kolem stezky. Bylo 
také vysazeno několik skupin stromů. ¡ Komise pro obecní majetek projednala žá-
dost paní Abtové o pronájem pozemku pro zřízení jízdárny s poníky. Komise zatím 
pronájem neschválila a rozhodne až po předložení doplňujících informací. Komi-
se dále projednala, jak naložit s nepotřebným inventářem a navrhuje jeho prodej 
přes internet. Pro prodej by byly stanoveny přesné podmínky. P. Mach požádal 
o odprodej pozemku a cesty. ¡ Kontrolní výbor projednával rozpočet, inventarizaci 
a stížnost paní Kořenské. Bude se zabývat nájemními smlouvami. ¡ Komise pro 
bezpečnost se od minulého zasedání ZMČ nesešla, ale uskutečňuje se pravidelné 
setkání s Městskou policií. Řeší se stále stejné problémy. Pan Bejček se dotazuje 
na parkování v ulici Jiřího Jandy. Značka byla posunuta na žádost Botanické zahra-
dy se souhlasem MČ. ¡ Ing. Stavovčíková připomíná, že je potřeba, aby nový stráž-
ník pan Lexmann měl také svůj informační letáček. Probíhá diskuze o nutném na-
výšení počtu strážníků. ¡ P. starosta požádal Městskou policii o možnost prohlídky 
trojských břehů s říčním oddílem MP. Termín bude upřesněn v průběhu června.
Informace starosty
¡ z pravidelných sněmů starostů městských částí – starostové městských částí 35–57 
se pravidelně scházejí 1x měsíčně, vždy před jednáním ZHMP. ¡ dopravní ome-
zení v Troji – žádost pana Sekyry realizovat povolenou stavbu příjezdem ulicí Pod 
Havránkou. Souhlas MČ Praha-Troja bude vydán pro nákladní automobily s ome-
zením do 6 tun, s podmínkou uvedení silnice do původního stavu, a podmínkou 
řízení jednosměrného provozu na panelovém úseku. 1. června bude jednáno s Pra-
hou 8 o možnosti paralelního příjezdu na stavbu ulicí K Sadu.
¡ stav grantových žádostí MČ Praha-Troja v roce 2012 – Mč Praha-Troja aktivně prů-

běžně vyhledává možnosti grantové podpory od jiných institucí a nadací. Od loň-
ského června jsme podali 9 žádostí o granty. Grant EU na e-služby MČ Praha-Troja 
jsme nedostali, granty v oblasti životního prostředí ještě nebyly rozhodnuty, žádost 
o grant z programu Oranžové hřiště Nadace ČEZ nebyla podpořena. Připravuje 
se nová žádost o podporu z programu Greenways Nadace Partnerství na doplnění 
cyklostezky info tabulemi a mobiliářem. Granty v oblasti Prevence kriminality – 
zatím nebylo rozhodnuto o všech žádostech. Granty na opravu památkových ob-
jektů – žádost MČ na objekt Korea nebyla podpořena. MČ dostala grant 300 tis. Kč 
na opravu sportovního hřiště u ZŠ, dále dostala grant na Vinobraní 15 tis. Kč a do-
taci z rozpočtu hl. m. Prahy na rekonstrukci fasády a zateplení střechy Mateřské 
školy 3 mil. Kč. ¡ investiční akce MČ v roce 2012 – Rekonstrukce fasády a zateplení 
střechy Mateřské školy; hřiště na pozemku č. 290 realizovat v návaznosti na stav-
bu oplocení obytného souboru Sádky do září; kanalizaci Na Pazderkách propla-
tit bezodkladně po schválení půjčky. Projekt Křižovatky na Kovárně bude předán 
na OMI k realizaci. ¡ P. starosta byl pozván na místopisnou komisi hl. m. Prahy, kde 
se projednávaly nové názvy dílčích staveb tunelového komplexu Blanka a žádost 
manželů Loskotových o pojmenování přístupové cesty k jejich domu „U Loskotů“. 
ZMČ se žádostí souhlasí. ¡ 29. května se uskutečnila na ÚRM prezentace záměru 
Metropolitního plánu Prahy. ¡ P. starosta pověřil paní O. Stavovčíkovou přípravou 
programu návštěvy zastupitelů z MČ Praha-Petrovice.
Závěrečná diskuze

JUDr. Čadská na žádost paní Š. Valentové jednala s paní ředitelkou BZP, která 
souhlasila s dočasným vyhrazením parkovacího stání u vinice. ¡ Dnes ve 13 hodin 
proběhlo jednání s paní radní JUDr. H. Chudomelovou, vedení BZP a IUS NATU-
RALIS. Projednával se skleník (pařeniště) a parková cesta, kterou navrhuje BZP 
svěřit do správy MČ. Ve věci průchodu BZP z východu na západ připraví Komise 
pro obecní majetek koncept dopisu pro paní radní Chudomelovou, dopis doplní 
a odešle starosta. ¡ JUDr. Čadská se bude za OS Troja Trojou věnovat stavebnímu 
řízení s panem Tomáškem. Je třeba každý den uklízet ulici Pod Havránkou. Staveb-
ní oddělení MČ bude nadále sledovat údržbu ulice a vyzývat stavební firmy k nápra-
vě. ¡ P. Bejček se dotazuje, zda v rámci úprav objektu budovu MŠ dojde k výstavbě 
venkovních záchodků. Je to jiná akce. ¡ p. Knittel připomíná špatný stav plotu 
u DIP. ¡ Ing. Stavovčíková se dotazuje na stav projektů pro domek převozníka. MČ 
nechává vypracovat nabídky na projekční práce. ¡ ...tolik výběr informací z posled-
ního jednání ZMČ Praha-Troja. Úplné znění zápisu naleznete na www.mctroja.cz.

Závěrem srdečně zvu všech trojské obyvatele na tradiční
SETKÁNÍ SE STAROSTOU,

tentokrát zaměřené na stav a údržbu veřejných prostranství 
v Troji a spojené s představením projektu

INDEX ČISTOTY!!.

Na setkání v úterý 5. června v zahradě našeho úřadu, nebo v sobotu 9. června 
u řeky se jménem zastupitelů těší 

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz
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ŽIVOT V TROJI

PO UZÁVĚRCE

STAVEBNÍ PRÁCE

prováděné na veřejném 
prostranství v červnu 2012.

Zavádíme novou rubriku,
ve které chceme stručně informovat o tom,
co se děje na veřejných prostranstvích.

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 tra-
fostanice protlakem na druhou 
stranu odtud k Vile Troya 651/88b

Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení
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ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU

(KTERÉ JE URČENO PRÁVĚ PRO VÁS,
OBČANY MČ PRAHA-TROJA!) NA TÉMA

„HODNOCENÍ ČISTOTY
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
V MČ 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
Hodnocení čistoty veřejných prostranství probíhá také v městských částech
Praha 9 a Dolní Počernice.
Projekt byl podpořen v rámci grantového systému Magistrátu hlavního města Prahy 
pro oblast životního prostředí.

OLYMPIJSKÝ DEN 2012
V roce 2009 přejmenoval Mezinárodní olympijský výbor akci 
na Olympijský den (původně Běh olympijského dne). Dříve tra-
diční běhy byly obohaceny i o další sportovní či výchovné a vzdě-
lávací činnosti, které by přiblížily hlavně dětem a mládeži smysl 
sportování a myšlenky olympismu. 
V Praze Troji již šestý rok za se-
bou doplňujeme o další atrak-
tivní sportovní disciplíny – raf-
tování na Trojském kanále, horo-
lezení na cvičné stěně, střelbu ze 
vzduchovky, zručnostní a doved-
nostní disciplíny. Den je také sou-
částí projektu s využitím Grantu 
MČ Praha-Troja „Upevnění spor-
tovních aktivit mládeže“ a preven-
tivního programu Prahy 7 – 10x 
sedmička.

Známým a nepostradatelným 
účastníkem Olympijského dne 

je Ronald Mc Donald, který 
s oblibou startuje a následně 
doprovází při běhu nejmladší 
účastníky z řad dětí mateřských 
škol. Starší školáky pak neúnav-
ně povzbuzuje, aby dosáhli co 
nejlepšího výkonu. Každoročně 
se olympijského dne účastní 
na tři stovky žáků mateřských, 
základních a středních škol.

Kromě pražských dětí zavíta-
jí i žáci z Divišova, České Lípy 
a Strakonic (tedy partnerských 
škol Trojského gymnázia). Le-

DĚTSKÉ 
CENTRUM
Mateřská škola
Nad Kazankou opět 
otevírá ve školním
roce 2012/2013
Dětské centrum.

Můžeme přijmout ještě 
několik dětí 2,5–3letých.

Zájemci se mohou 
hlásit na telefonním 
čísle 284 69 04 95–6, 
nebo 733 539 858. 

tošní termín konání Olympij-
ského dne je středa 20. 6. 2012. 

Start a cíl pro přespolní 
běh je u Trojského koně, další 
sportovní disciplíny proběhnou 
na Trojské louce a vodním slalo-
movém kanálu, začínáme v 9:00 
hodin. Na všechny účastníky 
čeká tradiční tričko, diplom 
i nějaká sladká odměna.

Za všechny organizátory srdečně zve Mgr. 
Radim Jendřejas, hlavní koordinátor

Český olympijský výbor, Česká olympijská a. s., Trojské gymnázium s. r. o., MČ Praha-Troja, 
MČ Praha 7, Trojskoúhelník o. s., TJ Sokol Troja, McDonald’s pořádají

Letos nás čeká mnoho no-
vých disciplín – např. ori-
entační běh, discgolf, elek-
trická kola, sjezd na lyžích, 
frisbee a další kategorie: 
rodinné týmy (s dítětem) 
a sportovní týmy (soutěží o pu-
tovní pohár, na který se bude 
zaznamenávat jméno vítězného 
týmu pro každý rok!)

■ své děti můžete odložit 
do dětského koutku!

■ živá hudba, promítání pro 
děti i dospělé, prezentace 
projektu Periurban Parks

■ v 18:30 hod. zahraje Laco 
Deczi

■ od 19:00 hod. „Kubánský 
večer“ v Sokole Troja

V SOBOTU 9. 6. 2012 VE 12 H.
proběhne „den plný pohybu“ pro všechny věkové
kategorie na louce u Trojského koně.
Registrace od 11:00 hod.

Osobní lodní doprava

NELAHOZEVES – 
TROJA A ZPĚT
odplouvá ve středu 27. 6.

Troja – kiosek v Podhoří 13:30 h.,
Roztoky – dalby 14:00 h.,
Nelahozeves 16:30 h.

jízdné: 200,- Kč, děti do 3 let 
zdarma, děti do 10 let 50 %,
kočárky a kola po 30,- Kč
(kapacita omezena).

Pokud nebude objednáno min. 
6 zájemců z přístavu Nelahoze-
ves, tak se plavba neuskuteční.



152 ČERVEN 2012

Foto © B. Kudera

ŽIVOVVOT T V V TRTROJJI

Fo
to

 ©
 D

. S
m

ol
ov

á

PROCHÁZKA OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI TROJE
Za deštivého počasí se v sobotu 12. 5. kona-
la zajímavá exkurze na téma obojživelníci 
a plazi pražské Troje. Přes nepřízeň počasí 
se na procházku sešlo několik nadšenců, 
kteří si poslechli zajímavé vyprávění pana 
Karla Kerouše ze záchranné stanice v Ji-
nonicích a člena České společnosti her-
petologické. Během procházky z Podhoří 
k Zoologické zahradě nám přiblížil druhy 
obojživelníků a plazů, které je možné v Tro-
ji potkat a řekl nám o nich několik zajíma-
vostí. Následně jsme viděli několik mrtvých 
jedinců ropuchy obecné a užovky podpla-
maté, která patří k našim silně ohroženým 
druhům. Šťastný konec procházky však za-
jistilo živé mládě užovky podplamaté, které 

jsme našli u řeky. Všem děkuji za účast a vě-
řím, že procházka byla poutavá a líbila se. 

Fotografie z procházky a dalších akcí na-
leznete na www.facebook.com/MCTroja.

Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

Trojská kotlina se stává vyhledávaným mís-
tem pro sportovní vyžití mnohých obyvatel 
nejen trojských, ale také z celé Prahy. Vybu-
dovaná asfaltová stezka podél Vltavy je vyu-
žívána pro cyklistiku i jízdu na kolečkových 
bruslích. Tato stezka má však i stinné strán-
ky. Při vycházce za přírodou s odborným 
výkladem o obojživelnících a plazech v so-
botu 12. 5. 2012 jen během jedné hodiny 
bylo přejeto pět mláďat užovky podplama-
té a jedna dospělá samice. Škoda… Snad 
tento silně ohrožený druh přesto v Podhoří 
nevyhyne. Ing. Karel Mach, Podhoří

UŽOVKY 
V OHROŽENÍ

Shora: Užovka obojková,
užovka podplamatá a zmije obcená

Umístění v kategoriích:
Sladké pečené: 1. Pavla Šeborová,
2. Jitka Drdácká, 3. Jaroslav Tůma
Slané: 1. Ivana Šiklová,
2. Věra Chlupová, 3. Jana Hodková
Buchta klasik: 1. Martina Polívková,
2. Helena Klíčová, 3. Ivana Šiklová
Cenu za umělecký dojem si odnesla Pavla 
Šeborová za krásný dort (viz foto).

Děkujeme sponzorům za poskytnuté dárky 
(Yves Rocher,Vitalorient, Energy) a troj-
ským dámám, které upletly pro vítěze 
krásné ponožky. Další sponzorské dárky 
od Botanické zahrady, Zoo, firmy Amway 
a dalších budou vzhledem k menší účasti 
na Trojské buchtě použity pro Trojský den 
9. 6. 2012 a podzimní Setkání seniorů. 

za Komisi pro kulturu, sport a volný čas R. Zajícová

Dvanáctý ročník zahradní slavnosti Trojská buchta provázelo slunné počasí.

Paní Pavla Šeborová, 
autorka vítězného dortu

DEN ZEMĚDEN ZEMĚ
U příležitosti oslav svátku Dne Země se konala ve čtvrtek 3. května mezi 
10. a 16. hodinou na náplavce u lávky osvětová a informační akce (prv-
ní ročník) o třídění odpadu a pražské přírodě.

Den Země v Troji navštívilo téměř dvě stě dětí z mateřských a zá-
kladních škol z Troje i Prahy 7. Děti měly možnost zúčastnit se 
různých her a soutěží s ekologickou tématikou a dozvědět se více 
o třídění odpadu.

Soutěžilo se například ve skládání velkého domina, pexesa, tří-
dění odpadu, střílení míčků do popelnice, malování, odpadovém 
kvízu a v mnoha dalších zajímavých soutěžích. Děti si mohly také 
zkusit vytřídit koš odpadků, nebo si z popelářského vozu udělat 
prolézačku.

Na závěr dětem ochotně ukázali svůj vůz hasiči, kteří jim také 
pověděli o hašení požárů a další práci hasičů.

Rozmanitý program pro děti si připravila sdružení Koniklec, 
Ipodec – čisté město, Ekolamp s. r. o., MČ Praha-Troja, Česká ze-
mědělská univerzita s projektem Periurban Parks a v dopoledních 
hodinách také Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy. Všem dě-
tem i doprovodu děkujeme za účast!

Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

4

SETKÁNÍ 
V KOŠICÍCH
3. – 4. května 2012 se kona-
lo v Košicích deváté setkání 
v rámci projektu Periurban 
Parks. Za MČ Troja se setkání 
zúčastnil Štěpán Špoula, který 
prezentoval dosavadní i plá-
nované aktivity MČ Praha-Tro-
ja, o kterých se následně vedla 
přínosná diskuze. Pracovní se-
tkání bylo doplněno o exkur-
ze do košických lesů a do nové 
budovy ekocentra Sosna, po-
stavené ve stylu organické ar-
chitektury. 

Ing. Štěpán Špoula
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ORIENŤÁK
Ve středu 23. května proběhl 
Trojou orientační běh ze se-
riálu Dnů orientace v přírodě.
Sedm závodů (Pražský po-
hár) v orientačním běhu 
pro žactvo a příchozí veřej-
nost pořádá kartografické 
vydavatelství Žaket.
Čtyři závody proběhly, pří-
ští v pořadí se běží 6. 6. 
ve Stromovce.
www.zaket.cz/zppz

závody
Pražského poháru Žaketu 

1. (Světice)
2. (Ládví)
3. (Troja)
4. (Hostivař)
5. (Stromovka) 6. 6. 2012
6. (Hůrka) 13. 6. 2012 
7.  (Krčský les) štafety

20. 6. 2012 

*

* ubytování není zajištěno

CHODNÍK DO PODHOŘÍ
a stavební komisi dne 9. 5. představili pá-
nové ing. arch Vratislav Danda a ing. Pavel 
Vychodil dokumentaci pro územní řízení 
na rekonstrukci částí dvou trojských komu-
nikací – ulice Pod Hrachovkou v délce 960 
m a navazující části ulice K Bohnicím v dél-
ce 145 m. Součástí navrhované stavby je 
také rekonstrukce otočky autobusů v Pod-
hoří, jejíž rozvinutá délka je překvapivých 
119 metrů. Po rekonstrukci budou mít 
nové živičné vozovky šířku 6,0 a 6,5 metrů 
a podél ulice Pod Hrachovkou bude vybu-
dován chodník ze zámkové dlažby o šířce 
1,5 až 2 metry. Chodníky budou postaveny 
i od usedlosti Salabka k tenisové hale podél 
západní strany ulice K Bohnicím a po pro-

tější straně ulice v návaznosti na pěší stezku 
Quido Schwanka. Do stavby jsou začleněny 
i bezbariérové přechody pro chodce, stani-
ce autobusů, zapojení komunikace do te-
rénu gabionovými opěrnými zídkami a vy-
svahováním a úpravy přilehlých zelených 
ploch včetně výsadeb. Budou překládány 
existující inženýrské sítě a veřejné osvětle-
ní.

Stavba by měla být realizována v průbě-
hu roku 2013 po získání potřebných povo-
lení. Předpokládaná doba výstavby je 3–4 
měsíce při zachování provozu na rekon-
struovaných komunikacích, navrhuje se 
budování po polovinách. Investiční náklad 
stavby je okolo 40 milionů korun. Investo-
rem stavby je Magistrát hl. m. Prahy – od-
bor městského investora, inženýring prová-
dí firma SIN, s. r. o. Projektantem je atelier 
AND, s. r. o.

Městská část Troja byla požádána o vyjá-
dření k předložené dokumentaci s tím, že 
její připomínky budou zapracovány do pro-

jektu pro stavební povolení. Již na komisi 
bylo dohodnuto, že se bude zřejmě jednat 
o drobné úpravy tras chodníků v prostoru 
proti tenisové hale a byla také diskutová-
na otázka nezbytnosti navrženého rozsahu 
kácení stromů v uličním prostoru. Projek-
tanti také informovali, že stanoviska vyda-
ná městskými orgány k dokumentaci jsou 
kladná, takže výstavbě by již nemělo nic 
bránit.

Výstavba „chodníku do Podhoří“ byla 
snem všech předchozích zastupitelstev 
v Troji a byla vždy požadována zejména ob-
čany z Podhoří. Vždyť je jasné, že pohybo-
vat se po vozovce o šířce čtyři a půl metru 
spolu s autobusy a automobily třeba ještě 
s kočárkem představuje traumatizující záži-
tek. V poslední době přibyl i frekventovaný 
přívoz a další autobusová linka a tak je zde 
chodník opravdu nezbytný. Je to snad také 
konečně snaha magistrátu vyrovnat velké 
investice, které směřují do areálu Zoo, in-
vesticí do jejího zanedbaného okolí. Spolu-
práce při dalším pokračování a dolaďování 
projektu byla nabídnuta a tak by neměla 
MČ Troja nějakými neuváženými připomín-
kami proces projektování zdržovat a tuto 
investici ohrozit. Vždyť všichni víme, jak je 
snadné potom nějakým škrtem úředního 
pera ušetřit a chodník do Podhoří zůstane 
nadále jen snem.

Ing. arch. Václav Valtr

TROJSKÉ PLÁNYY

OBYTNÁ ZÓNA PODHOŘÍ

Sklenářka

Hrachovka

Salabka

Bosna
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ZAJÍMAVOSTŽILI MEZI NÁMI

TIP PRO VÁS

ŽIVOT V TROJI

BOHNICKÉ NÁKUPNÍ CENTRUM
Jak jste byli v minulém čísle informováni – otevření nových ob-
chodů, rozdělených do tří pater je v Centru Krakov naplánováno 
na podzim roku 2013. V přízemí bude vedle supermarketu Billa 
(cca 1800 m2) umístěna řada dalších obchodů a služeb jako např. 
drogerie, banky, tabák, lékárna, čistírna oděvů, kavárny aj. Zvýšené 

SLONICE V ZOO
V sobotu 15. května 2012 pro-
běhlo úspěšné spojení praž-
ských slonic Gulab a Shanti 
s nově získanými slonicemi 
Donnou a Tonyou. Nové slo-
nice přišly z Rotterdamu. Gu-
lab zatím zastává dominantní 
pozici. Malá Tonya hned na-
šla v Shanti skvělou kamarád-
ku. V nově spojeném stádu sa-
mic panoval v prvních dnech 
klid a pohoda. Tonya si velmi 
oblíbila zejména Shanti. Slo-
nice se nejdříve seznamovaly 
přes kontaktní stěnu. Jakmile 
se otevřela spojovací vrata, 
vyrazila starší Gulab ihned 
vpřed, aby dokázala Donně 
dominanci pokládáním hlavy 
na zadek a záda a chobotem 
se dotýkala horních okrajů 

jejích uší, což Donna respek-
tovala. Později se Gulab drže-
la spíše stranou a k největším 
kontaktům docházelo mezi 
novými slonicemi z Rotterda-
mu a Shanti.

Dobrá zpráva pro dů-
chodce do 70 let: od června 
mohou každé první pondělí 
v měsíci navštívit zoo za 1 Kč, 
tedy v roce 2012 ve dnech 
4. června, 2. července, 6. srp-
na, 3. září, 1. října, 5. listo-
padu, 3. prosince. Důchodci 
od 70 let mají vstup za 1 Kč 
každý návštěvní den. bok

přízemí objektu bude zaměřeno především na obchody s módou, 
obuví, módními doplňky, elektronikou, hračkami, sportovními 

potřebami a hernou. V prvním 
patře pak nalezneme foodcourt 
s jednotkami rychlého občerst-
vení a restaurací, dětský koutek 
a další obchody orientované 
především na děti, zábavu 
a volný čas a sportovní vyžití.

Centrum Krakov a.s.

Spol. Centrum Krakov a.s. vznikla změnou obchodního jména spol. LMF 1, a.s. 
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VZPOMÍNKA NA BABIČKU
V neděli 20. května nás opustila po dlouhé nemoci Miloslava Čad-
ská, roz. Bartáková, ve věku nedožitých 87 let. Byť jejím rodištěm 
byla malá vesnice Činěves na Poděbradsku, v Troji trávila svá stu-
dentská léta, během nichž absolvovala Pedagogickou školu, stihla 
se zamilovat do dědečka Jiřího Čadského, vdát se za něj a v poz-
dějších letech každé pondělí a středu vyzvedávat svá vnoučata v ZŠ 
Trojská. Na ty dny nelze nevzpomínat jinak, než s úsměvem. Pří-
jemnou procházku od školy domů babička vyplňovala svými příbě-
hy o tom, jak Troja vypadala, jak měla prababička na dvorku v ulici 
Pod Havránkou kozu, a často nás rozesmála i nějakou pikantérií 
o Trojských, kterou jaksi jen tak náhodně utrousila. Vlekleji půso-
bila cesta tehdy, když se konverzace stočila k žertovným pedago-
gickým otázkám „Kolikpak je, Filípku, pět krát devět a jaká jsou vyjme-
novaná slova po v, Silvinko…“ Nezastíráme, že nám otázky žertovné 
nepřipadaly a že jsme v tu chvíli nevyslovili nesčetněkrát přání, aby 
babička měla jinou profesi, než zrovna tu učitelskou. Cesta, kterou 
běžní Trojáci od kempu na Kovárnu ujdou za 10 minut, se často 
protáhla na půl hodiny a byla by snad nekonečně dlouhá, kdyby 
před jejím cílem nevedla přes původní obchůdek pana Hampla, 
u kterého nám babička koupila vytoužené koblihy s marmeládou. 

Pozoruhodné prázdno se vytváří v okamžiku, kdy o někoho při-
cházíme. To prázdno se pokusíme zaplnit vzpomínkami jako jsou 
ty, o které se s vámi dělíme. Silvie, Filip a Květa Čadských

PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC 2012
9. června 2012, 19.00–1.00 hodin
Podrobnosti v informačních stanech:
■ na Václavském náměstí u historické budovy Národního muzea 
v pátek 8. 6. 12–19 hod. a v sobotu 9. 6. 10–24 hod.
■ na náměstí Jana Palacha v sobotu 9. 6. 10–24 hod. K dispozici 
bude brožurka s informacemi o zpřístupněných objektech, dopro-
vodném programu, akcích a dopravě mezi jednotlivými objekty.
Doprava i vstupné zdarma! Mobilní verze webových stránek pro 
vlastníky ‚chytrých telefonů‘: m.prazskamuzejninoc.cz nebo pomo-
cí QR kódů umístěných na propagačních tiskovinách PMN. 

Své brány otevře devětatřicet institucí:
AMoYA
Botanická zahrada hl. m. Prahy
Bulharský kulturní institut
Česká filharmonie
Dům národnostních menšin
Galerie AMU
Galerie Anderle
Galerie hlavního města Prahy
Goethe-Institut
Langhans –

Centrum člověka v tísni
MeetFactory
Městská knihovna v Praze
Muzeum a archiv populární 

hudby – POPMUSEUM
Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum kávy Alchymista
Muzeum městské hromadné 

dopravy v Praze
Muzeum Montanelli
Muzeum Policie 

České republiky
Národní galerie v Praze
Národní kulturní památka 

Vyšehrad

Národní muzeum
Národní pedagogické muzeum 

a knihovna Jana Amose 
Komenského 

Národní technická knihovna
Národní technické muzeum 
Národní zemědělské muzeum 

Praha
Novoměstská radnice
Památník národního písemnictví 
Poštovní muzeum
Pražská informační služba 
Přírodovědecká fakuta UK
Rumunský kulturní institut 
Technické a dokumentační 

muzeum pražské energetiky
The Chemistry Gallery
Trmalova vila
Uměleckoprůmyslové muzeum 

v Praze
Vojenský historický ústav Praha
Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová v Praze
Zpěvácký spolek Hlahol v Praze 
Židovské muzeum v Praze

Přeprava převážně nízkopodlažními autobusy 18.30–1.15 hodin.
Centrální přestup s přehledně označenými nástupišti všech linek 
opět na náměstí Jana Palacha. prazskamuzejninoc.cz

Důchodci
od 70 let

za 1 Kč
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TJ SOKOL INFORMUJE

Foto © J. Kavan jun.

PŘEČETLI JSME PRO VÁS

V KVĚTNU 
MIMOŘÁDNĚ 
NA BUCHTĚ
Setkání Klubu trojské histo-
rie se uskutečnilo 24. května 
v krásném prostředí Zahradní 
slavnosti (Trojská buchta). Byla 
to tedy příležitost, jak kromě 
vzpomínání na trojskou historii 
ochutnat a ocenit produkty troj-
ských soutěžících hospodyň. 
Příští setkání klubu již proběh-
ne standardně 14. června v klu-
bovně Domu spokojeného stáří 
od 17 hodin. Text a foto bok

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
■ Ve středu 23. 5. uspořádal oddíl Orientačního běhu 
již tradiční „Trojský orienťák“. Účast byla ohromující: 
365 závodníků z toho 180 mládeže do 14 let (žactvo). 
■ 23. 5. uspořádala Jana Šrámková veřejné cvičení 
žákovského aerobiku pro rodiče. Děvčata předved-
la skladby, co se naučila při rytmické hudbě a také se 
švihadly, obručemi a stepy. Nakonec předvedla také 
prvky sport. gymnastiky na žíněnce a posilování. Cvi-
čení bylo velmi pěkné. ■ 24. 5. na Zahradní slavnosti 
Trojská buchta uspořádala sokolská všestrannost různé 
hry v přírodě a opakovalo se, pro úspěch z minulého 
roku, zdobení perníčků (dětmi prováděné s nadše-
ním). ■ Další, již tradiční, cyklovýlet na hrad Okoř 
pod vedením Jany Krejčové, se bude konat 2. června. 
Sraz účastníků v 9.30 hod. u lávky na Císařský ostrov. 
■ Mezinárodní den dětí oslavíme účastí sportovních 
disciplin při konání Trojského dne na plochách 
u Vltavy. ■ Seriál turnajů ve stolním tenise probíhá 
pravidelně každý měsíc podle rozvrhu ■ Pravidelná 
cvičení přerušíme poslední týden v červnu a sejdeme 
se opět v září. (Dospělí 3. 9. a děti 11. 9., změna vy-
hrazena). Proto sledujte vyvěšené rozvrhy cvič. hodin 
na nástěnkách. 

Oslavy 150. výročí založení Sokola jsou v plném 
proudu. K této příležitosti se pořádají různé soutěže 
a předvádění skladeb na XV. všesokolský slet. Naše 
děvčata, která nacvičují skladbu „Nebe nad hlavou“ 
pod vedením Jany Šrámkové, vystoupila na předvádě-
ní skladeb pro veřejnost v Sokolovně na Vinohradech 
12. 5. 2012. Stejné předvádění se konalo také v Klad-
ně, Brandýse nad Labem, Poděbradech, v Českém 
Brodě apod. Další plánované akce k výročí: ■ 9. 6. 
ve 20 hod. Pražská muzejní noc – pohledy ze střechy 
Tyršova domu ■ 16., 17., 23., 24. a 30. 6. Dny otevře-
ných dveří Tyršova domu 10-18hod. ■ 16. 6. zaháje-
ní výstavy „Sokolská symbolika – Sokol dnes a zítra“ 
■ 30. 6. 10 hod. Pocta zakladatelům (Olšanské hřbi-
tovy – mohyla Tyrše a Fügnera).

Program hlavních dnů XV. všesokolského sletu 
2012 (1. – 6. července 2012) naleznete na vývěsce TJ 
Sokol.

Přejeme všem našim příznivcům krásné prožití léta a do-
volených a těšíme se nashledanou v září. 

Filipová Alžběta 

Hnědý kocour s obojkem se ztratil v prostoru u Lávky 
před několika týdny. Pokud se zatoulal k vám, zavolejte 
prosím na 602 313 222. 

Inzerce

CZECH BIGMAN FESTIVAL PRAHA
je společensko – sportovní akce v rámci štafetového závodu Metropolitní šta-
fetový závod městských částí konaného 6. 7. 2012 v MČ Praha-Velká Chuchle. 
Závod se skládá z těchto disciplín: 1,9 km plavání (3 okruhy), 100 km silniční 
cyklistika (5 okruhů), běh 21,1 km (4 okruhy) s tím, že závodníci se mohou li-
bovolně střídat vždy po dokončeném okruhu. Štafetové týmy jsou tří až pětičlenné 
bez rozdílu pohlaví. Info na www.czechbigman.cz/prazsky-metropolitni-stafe-
tovy-zavod, kde je ke stažení i elektronická přihláška. MČ Praha-Velká Chuchle

OLDŘICH KULHÁNEK 
GRAFICKÁ TVORBA
tak zní název výstavy autora narozeného 26. 11. 1940.
Od r. 1958 studoval VŠ UMPRUM u prof. Svolinského.
Výstava potrvá do 17. 6. Otevřeno v pátek 10–17 h.,
v sobotu a neděli 10–18 h.

Povltavská 42/21

S J. LIPSKÝM 
PO VIETNAMU
Pro všechny, kdo se těší na povídání a ob-
rázky z cest trojského cestovatele Jana 
Lipského, máme dobrou zprávu. Jan 
Lipský bude ve středu 6. června od 17 
hodin v Trojském gymnáziu Svatopluka 
Čecha vzpomínat na své letošní cestování 
po Vietnamu. Rozhodně je možno těšit 
se na spoustu výborných fotek. Chcete-
-li poznat Vietnamce jinak než v pražské 
tržnici, ne-
nechte si 
tuto příle-
žitost ujít!
 bok 
foto: archiv J. Lipský

Možná budete mít štěstí a zastih-
nete výtvarníka a provozovatele 
osvěžovny U trojského koně po-
blíž vodáckého slalomového kaná-
lu Ivana Nacvalače při umělecké 
tvorbě s motorovou pilou v ruce. 
A pokud máte rádi jazz, nenechte 
si rozhodně ujít 9. června od 18.30 
na tomto místě koncert. Vystoupí 
na něm LACO DECZI & CELULA 
NEW YORK. Laco Deczi je ame-
rický jazzový trumpetista českého 
původu. Vstupenky na vystoupe-
ní bude možno zakoupit u Koně 
od 25. května, mob.: 777 267 855, 
www.trojskykun.cz. Počet míst je 
omezen. bok

STAVTE SE
U TROJSKÉHO KONĚb U TROJSK

FILMOVÉ LÉTO V TROJI
Každý čtvrtek po setmění, a to až do 27. září,
u Trojského koně!
Program na měsíc červen:
 7. 6.  Báječní muži s klikou J. Menzel, 1978, B 84’ 

21.00 h.
Sobota 9. 6. Trojský den
  Z pohádky do pohádky a ještě dál! 14–18 h.
 14. 6.  Až přijde kocour V. Jasný, 1963, B 101’ 21.00 h.
 21. 6.  Okurkový hrdina V. Sloup/Č. Mikovský, 1963 

ČB 103’ 21.00 h.
 28. 6.  (HOST) Intimní osvětlení I. Passer, 1965, 

ČB 71’ 21.00 h.

TROOJSKÝ KAALENDÁŘ

Za podpory MČ Praha-Troja a Ecotoner Praha 9 organizuje Trojský kůň
a Kulturní Centrum Meandr o.s. Osadní 26, 170 00 Praha 7, tel.: 728 832 899
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TIPP NA VÝLEET

 15. – 17. 6.  Trvalkové dny Pergola na venkovní exp. setkání perenářů, denně 9–19 h.
 21. 6.  Botanický orientační běh pro registrované školy, Venkovní expozice 9–12 h.
 22. 6. – 29. 7.  Palmové léto Skleník Fata Morgana i Venkovní exp. jako palmový háj...
 22. 6. – 1. 7.  Kabelky Výstavní sál pro dámy, ženy, slečny... ovšem nejen pro ně, denně 9–19 h.
 29. 6. Za vysvědčení vstup zdarma aneb Na prázdniny do pohádkové říše
  Venkovní expozice + skleník Fata Morgana pohádkové, 11–19 h.
 12. – 22. 7. Řezané trvalky Výstavní sál s aranžmá z peren..., denně 9–19 h.
 14. 7. – 2. 9.  FOTOFATA 2012 – Výstava velkoformátových fotografií. Nejúspěšnější snímky 

účastníků šesti kurzů, které v botanické zahradě vedl Topi Pigula

BOTANICKÁ ZAHRADA PŘIPRAVILA

Pomáháme jim přežít – Hadí klenot
z Trojské kotliny. Výstava o in-situ projektu
na ochranu užovky podplamaté
před Vzdělávacím centrem.
 1. 6.  Den dětí s městskou policií – Ukázky 

práce policejních psů a jízdní policie.
 1. 6.  Noc snů – Mezinárodní akce: večerní 

program pro dlouhodobě nemocné 
a zdravotně postižené děti a jejich ro-
diny. Pouze pro objednané návštěvníky. 
Informace na tel. čísle 296 112 116.

 2. 6.  Dětský den s Pražskou plynárenskou – 
Den plný her a zajímavostí.

 5. 6.  Zoopiškorky – Pro objednané školy, 
bližší informace na opo@zoopraha.cz.

 9. 6.  (Pod)vodní narozeniny – popřejeme 
Válečkovi a Melounovi.

10. 6.  Den s antilopou Derbyho – informace 
o antilopě Derbyho a její ochraně.

16. 6.  Oslava u Převaláků – Hřebec koně 
Převalského Len slaví 10. narozeniny.

17. 6.  Bavíme zvířata, aneb zvířata se učí 
ráda – Přijďte se podívat, jak zahání 
„nudu“ zvířata žijící v zoo

23. 6.  Den chovatelů želv – Chovatelská po-
radna pro návštěvníky zoo.

23. 6.  Narozeniny varanky Aranky – Oslaví-
me 10. narozeniny samice varana ko-
modského.

24. 6.  Den na vysoké noze – Oblíbená žirafí 
samice Nora slaví 13. narozeniny.

29. 6.  Za jedničku do zoo – Máte na vysvědče-
ní jedničku z vlastivědy, přírodovědy či 
biologie? Přijďte do zoo jen za korunu!

 Happy Mondays
Každé květnové pondělí mají vstup do zoo 
za korunu všichni adoptivní rodiče ptáků.
 Hudební procházky
3., 10., 17. a 24. 6. – Minikoncert vážné hud-
by vždy od 13 hod. u Gočárových domů.

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

Otevřeno denně, v červnu od 9.00 do 18.00 h

KRÁSNÝ ZÁMEK, DRSNÁ 
STŘEDOVĚKÁ KRČMA I MLUVA 
Na jednodenní sobotní výlet vyrazíme autobusem 
č. 169106 (směr Špindlerův Mlýn) už v 7.50 hod. 
z Černého Mostu, přestoupíme v Kopidlně – náměstí 
na další autobus (směr Dolní Bousov), odjezd 9.00 
hod. a v 9.26 hod. vystoupíme v Dětenicích (motoris-
té pojedou po E 65 a před Mladou Boleslaví exitem 
44 odbočí směr Domousnice – Libáň). Vydáme se 

na prohlídku původně renesančního zámku z 16. století přestavěného v barok-
ním slohu 1762–1765 stavitelem Z. Fiegertem pro hraběte Jana Kristiána Clam-
-Gallase. Po roce 1948 byla v zámku zahradnická škola a pak internátní zvláštní 
škola až do r. 1991. Zámek pomalu chátral do roku 1998, kdy ho od státu koupil 
Pavel Ondráček, který provedl rozsáhlou rekonstrukci a v r. 2000 zámek zpří-
stupnil veřejnosti. Zámecký interiér vychází z archivních materiálů převážně 
z 18. století. Každou sobotu od 10 do 17 hodin zde potkáte strašidla, umrlce, 
upíra nebo čarodejnici, pokud se zúčastníte prohlídky Strašidelná sobota. 

V blízkosti zámku stojí Středověká krčma s pivovarem. Připravte se na šoku-
jící středověké prostředí se slámou na zemi, korýtky na WC, otevřeným ohněm 
a na drsnou staročeskou mluvu (uslyšíte např. „Co budete žrát a chlastat, holo-
to?“). Při odchodu jsme zaslechli: „To je dost, že dete, už ste se tady navotra-
vovali dost!“

Otevřeno: krčma i zámek denně kromě pondělí (krčma 11–23, zámek 10–18 hod.), 
vstupné zámek 120 Kč, park 45 Kč, pivovar 80 Kč, děti vše zdarma.

V budově bývalé školy v osadě Osenice se nachází památník hudebního skla-
datele J. B. Foerstra.

Zpátky se dostaneme opět autobusem v 14.28 nebo 18.28 hod. s těsně na-
vazujícím přestupem v Kopidlně (odj. 14.53 nebo 18.52). Motoristé se můžou 
na zpáteční cestě zastavit například v Loučni na zámku nebo se projít v krásné 
Jabkenické oboře. Tu proslavil Bedřich Smetana, který v letech 1875 až 1884 
bydlel v místní barokní budově myslivny, kde je nyní stálá expozice věnovaná 
jeho památce. text a foto www.detenice.cz, upravila Renata Zajícová

TIP PPRPROO VÁS

Vás srdečně zve na cyklus přednášek

Historické zahrady, jak je neznáte 
13. 06. Zahrada krajinářská I. (6. část)
Lednice, Muskau, Podzámecká zahrada, Průhonice

Přednáší: Ing. Zdeněk NOVÁK – generální ředitel Národního zemědělského muzea 
Cyklus přednášek pořádá NZM ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS.
Začátek v 17.00 v budově NZM, Kostelní 44, Praha 7, (tram. Letenské náměstí)

Kromě dlouhodobé expozice Akordy 
modernosti české krajinomalby a plastiky 
přelomu XIX. a XX. století nabízí
Zámek Troja dvě nové výstavy:

Emil Filla (1882–1953) ze sbírek Galerie 
hlavního města Prahy
Představitel skupiny „Osma“, známý svým 
picassovským kubismem i surrealisticky la-
děnými obrazy, je zde prezentován také rea-
listickým krajinářstvím z Českého středoho-
ří – po roce 1945.

PŘIPRAVILA

Sochy zvířat Vincence Vinglera (1911–
1981) výstava nabízející jedinečný výběr 
kreseb a plastik umělce specializovaného 
na „němou tvář“. Jeho Kůň Převalského, 
Kozel, Pelikáni zdobí již léta nedaleký are-
ál zoo. Lektorské prohlídky vždy v sobotu: 
16. 6., 14. 7., 11. 8. v 15 hodin

Výstavy jsou přístupné do 4. 11. 2012, út-ne 10–18 hod., pá 13–18 hod. Café Trojský zámek 
otevřeno shodně s výstavami (viz výše). Zahrada zámku je otevřena do 19 hodin
Vstupné: 120 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 250 Kč, www.ghmp.cz., www.citygalleryprague.cz
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