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 POVODŇOVÉ DOKUMENTY
 A FOTOGRAFIE ZE SOUKROMÝCH
 ARCHIVŮ TROJSKÝCH RODIN

VE ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ 2012
V 17.00 H V GALERII U LÁVKY
 Povltavská 42/21

Výstava je přístupná v pátek 13-17 h,
v sobotu a neděli 10-18 hodin
a potrvá do 30. září.
Samostatná prohlídka možná po dohodě 
na info@mctroja.cz nebo 284 691 121.

STAROSTA MČ PRAHA-TROJA
Ing. arch. Tomáš Drdácký
ve spolupráci
s Nadací Quido Schwanka
Troja – město v zeleni

VÁS SRDEČNĚ ZVE

POVODNĚV PRAZE-TROJI
NA SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY

Bod č. 2 – K uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem na provedení veřejné zakázky „Za-
teplení mateřské školy Nad Kazankou 30/230, 
Praha-Troja“

Zastupitelstvo po projednání bere 
na vědomí informaci o průběhu zadávací-
ho řízení a výběru nejvhodnější nabídky 
na provedení zakázky. Pan starosta infor-
muje, že předložená smlouva o dílo byla 
s dodavatelem projednána. Zahájení stav-
by se komplikuje, neboť čekáme na vyjá-
dření Odboru památkové péče MHMP. 
ZMČ schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
s firmou KASTEN s. r. o., se sídlem Větr-
ná 145, Neratovice-Byškovice, IČ 62954890 
na provedení zakázky „Zateplení mateřské 
školy Nad Kazankou 30/230, Praha-Troja“ 
s cenou díla 2.187.175,00 Kč bez DPH, tj. 
2 624 610,00 Kč vč. DPH. 

usnesení č. 58 schváleno 7 hlasy

Bod č. 3 – K návrhu na pořízení změny ÚP SÚ 
HMP na pozemcích parc. č. 473/3 a 473/4 
k. ú. Troja

Zastupitelstvo po projednání bere na vě-
domí důvodovou zprávu k návrhu změny 
ÚPn sídelního útvaru hlavního města Pra-
hy na pozemcích parc. č. 473/3 a 473/4 
k.ú. Troja. Pan starosta navrhuje odeslat 
na MHMP nesouhlasné stanovisko – 
do této chvíle zde byl názor, že by stráně 
měly zůstat nezastavěné. ZMČ neschvalu-
je změnu ÚPn SÚ hlavního města Prahy 
na pozemcích parc. č. 473/3 a 473/4 k. ú. 
Troja z plochy ZMK (zeleň městská a kra-
jinná) a lesní porosty (LR) na plochu OB 
(čistě obytné území).

usnesení č. 59 schváleno 7 hlasy

Bod č. 4 – K uzavření Smlouvy o smlouvě bu-
doucí darovací k části pozemku parc.č. 128 
k.ú. Troja z vlastnictví společnosti NICE VIEW 
a. s., Francouzská 312/100, Praha 10

Lokalita Salabka – pan starosta na schůz-
ce s ředitelkou BZP paní Mgr. Bidlovou pro-
jednal umístění chodníku, parkování v této 
části ulice Trojská a umístění kontejnerů 
na tříděný odpad. Bylo by vhodné udělat 
koncept celé ulice, z čehož vyjde, zda má 

smysl dělat na 2 pozemcích chodník. MČ 
souhlasí se záměrem bezúplatného převo-
du části pozemku parc. č. 128 k. ú. Troja 
od společnosti NICE VIEW a.s a doporu-
čuje starostovi 1) projednat podmínky bez-
úplatného převodu. 2) ve spolupráci s BZ 
HMP řešit veřejné prostory v ulici Trojská 
od křižovatky s ulicí Pod Hrachovkou až 
po vstup do BZP areálu západ (včetně parc. 
č. 1658/3, 129, 128 k. ú. Troja).

usnesení č. 60 schváleno 6 hlasy 
(1 zastupitel se zdržel hlasování)

Bod č. 6 – Informace starosty (výběr)
■ Probíhají jednání k dokončovacím pra-

cím okruhu, příjezdu k technologické-
mu centru (TGC 6) a je třeba ujasnit, 
jak by měla vypadat cesta přes val. Pre-
ferujeme pouze zpevněný povrch s tím, 
aby se obnovil porušený příjezd k fotba-
lovému hřišti. Pan starosta se domnívá, 
že by bylo dobré umožnit příjezd k hřiš-
ti a zároveň další pěší propojení k řece. 
Na trase by měla být zachována možnost 
dopravní obsluhy.

■ dle ústní informace Zoo nahradí die-
selový agregát na parkovišti v Rybářích 
fotovoltaickým panelem. 

■ 6.9. zahájení výstavy o povodních. P. sta-
rosta dostal od Magistrátu hl. m. Prahy 
DVD o povodních a informuje zastupite-
le o právě probíhající výstavě v galerii. 

■ Příští jednání ZMČ se uskuteční v září.

Bod č. 7 – Závěr, diskuze
■ Pan Bejček se dotazuje na bezpečnost 

školky během zateplování budovy. Pan 
starosta odpovídá, že ve smlouvě je zajiš-
tění bezpečného přístupu, úklid schodi-
ště bude probíhat po dohodě mezi MŠ, 
ÚMČ a stavbou. P. Bejček se dotazuje 
na příjezd ke stavbě p. Sekyry. Pan sta-
rosta: průjezd je povolený v omezeném 
počtu aut, ví o tom Městská policie. 

■ Probíhá diskuze o čistotě ulice Pod 
Havránkou – proběhlo jednání s BZP, 
ale zamezení snášení štěrku na ulici je 
téměř nemožné zajistit. Pan starosta 
připomíná zastupitelům, že v případě 

okamžitých připomínek mohou kdyko-
liv kontaktovat úředníky úřadu mailem.

■ Zápach z kanálů v ulici Pod Havránkou.
■ JUDr. Čadská: Občanské sdružení po-

může při akci Zažít město jinak. 16. 8. se 
uskuteční jednání s panem Tomáškem. 
k umístění tepelného čerpadla, uulice 
Pod Havránkou. Dále žádala o deratiza-
ci a úklid ulice každý den. Pan starosta 
odpovídá, že Ing. Smolová zajistila dera-
tizaci na příští týden.

■ Pan Knittel – připravuje se jednání Ko-
mise pro životní prostředí.

■ Paní Foitlová informuje, že proběhl 
vzpomínkový večer u příležitosti výročí 
10 let povodní.

■ Pan starosta informuje zastupitele o pod-
nětu paní Kořenské na odstranění ne-
bezpečného odpadu – dřevěných pražců 
z pozemku MČ. Zastupitelé navrhují ne-
chat vypracovat odborný posudek. 

■ Diskuze o jednosměrnosti ulice K Boh-
nicím – nyní byl jednosměrný provoz 
zrušen. V případě neprůjezdnosti ulic 
Trojská a Povltavská pro autobusy 112 se 
opatření vrátí.

Úplné znění naleznete na www.mctroja.cz, 
Ing. arch. T. Drdácký, starosta

Vážení příznivci TROJE, 
se začátkem školního roku vítám zpět děti 
i studenty z prázdnin a přeji všem poučné, 
zajímavé a zábavné hodiny ve škole. Věřím, 
že program zářijového trojského kulturní-
ho a sportovního kalendáře zaujme děti, 
mládež, dospělé i seniory. Dny evropského 
dědictví, Slavnosti pravého a levého břehu, 
Trojské vinobraní i festival Zažít město ji-
nak jsou připravovány právě jako příležitos-
ti k zábavě a setkání všech generací.

V září pokračují práce na rekonstrukci 
a zateplení fasády a střechy mateřské ško-
ly, stavbě hřiště pro předškolní děti v Sád-
kách, se zahájením plného provozu tělo-
cvičny bude opravena venkovní sportovní 
plocha u školy.

Radou hl. m. Prahy byla odsouhlase-
na další etapa významné investice měs-
ta – Technická vybavenost Troja. Stavba 
v ulici Pod Havránkou by měla být zahá-
jena v průběhu září. S částí stavby týkající 
se zejména rekonstrukce kanalizace bude 
spojeno významné dopravní omezení v uli-
ci, které včas představíme na veřejném jed-
nání. 

Naše nesouhlasné stanovisko ke zrušení 
trasy tramvaje číslo 14 přes Troju, výhrady 
k dalším nekoncepčním změnám v PID, ale 
také odeslané připomínky MČ k aktualizaci 
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy jsou 
v plném znění na www.mctroja.cz. 

Prázdninová otevřená kancelář starosty 
končí, i nadále velmi přivítám vaše kritic-
ké připomínky ke správě Troje i konkrét-
ní podněty a nápady. Pište na drdacky@
mctroja.cz nebo přijďte osobně do kance-
láře, 26. září do sokolovny na druhé setkání 
k Přírodnímu parku Drahaň – Troja nebo 
neformálně na akce Trojského kalendáře! 

Tomáš Drdácký, starosta
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VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY

22. a 23. 9.
(+ 10. a 11. listopadu 2012) 

sobota 22. 9. 8.00-12.00 hod.
■ dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
■ Pod Salabkou x Trojská
■ V Podhoří proti bývalé Octárně

neděle 23. 9. 8.00-12.00 hod.
■ Sádky, u stání na separovaný odpad
■ Pod Havránkou u čp. 28
■ Na Pazderce proti čp. 213

BIOODPAD

DOMOVNÍ ODPAD 

20. a 21. 10.
(+24. a 25. listopadu 2012)

(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, 
hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, 
čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec 
apod.)
sobota 20. 10. 9.00-12.00 hod.
• Pod Salabkou x Trojská

neděle 21. 10. 9.00-12.00 hod.
• ZŠ Trojská 110/211
• V Podhoří proti bývalé Octárně, čp. 280

ÚŘADADAD MMMČČČ INININFOFOFORMRMRMUJUJUJUJEEEE

ZAAASTSTSTUPUPUPITITITELELELSTSTSTVOVOVOVO IIIINFNFNFFNFORORORORORORMUMUMUMUMUMUMUJEJEJEJEJEJE

ÚŘÚŘŘADADAD MMMČČČČ ININININFOFOFOFOOORMRMRMRMRMRMUJUJUJUJUJUJUJEEEEEEE

Vážení občané,
kontejnery charitativně-ekologického pro-
jektu Potex najdete v ulici Na Kazance, 
návod jak a co všechno je možné ode vzdat, 
vysvětlení jak a komu tím společně pomá-
háme i názory některých známých tváří 
naleznete na www.potex.cz nebo na vašem 
Facebooku zadáním potex.cz do svého vy-
hledávače. Děkujeme, že nám pomáháte 
pomáhat. Team POTEX J

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Na pozemku v sousedství běloruského vy-
slanectví jsou v plném proudu práce na re-
alizaci veřejného dětského hřiště SÁDKY. 
Stavbu provádí firma TR ANTOŠ z Turno-
va, která byla zvolena na základě příznivé 
nabídky, kladných doporučení i místních 
dobrých zkušeností. Instalovala před lety 
i herní sestavu LOĎ v prostorách zahrady 
naší školy. ■ Nyní jsou na pozemku budou-
cího hřiště provedeny zemní práce, které 
byly poněkud zkomplikované objevenými 
pozůstatky okolních staveb pod porostem. 
Nicméně jsou již nainstalovány herní prv-
ky – skluzavková a lezecí sestava, lanová 
stěna, dvě pružinová houpadla, houpací 
hnízdo atd. Dále jsou připraveny lavičky, 
zázemí se stolem a připravuje se zamýšlená 
zeleň. Celý prostor bude mít zároveň par-
kovou úpravu, takže se mohou na příjemné 
chvilky her i posezení těšit děti i dospělí. 
Věříme, že naše plány nic nenaruší a trojské 
dětské hřiště může být k radosti všech ote-
vřeno koncem září.

Ing. Otakara Stavovčíková, zástupce starosty MČ Troja

ZATEPLENÍ STŘECHY MATEŘSKÉ ŠKOLY
V druhé polovině srpna byly zahájeny práce na rekonstrukci obvodového pláště a zateple-
ní střechy Mateřské školy Nad Kazankou. Na tuto akci obdržela Městská část Praha-Troja 
investiční dotaci z rozpočtu Hlavního města Prahy ve výši 3 mil. Kč. Ve výběrovém řízení 
byla vybrána firma KASTEN s.r.o., která se zabývá zateplením objektů, a celkové náklady 
by neměly přesáhnout poskytnutou dotaci. Zateplením střechy objektu plní městská část 
i povinnosti z energetického auditu směrem k úsporám v nákladech na vytápění. Stavba 
bude probíhat za provozu mateřské školy i úřadu městské části, čímž se všem rodičům, 
dětem i návštěvníkům úřadu omlouváme za zhoršený přístup do budovy. Pokud půjdou 
práce podle harmonogramu, měly by skončit na konci října. Ing. Marková

ZMĚNY V MHD OD 1. 9. 2012
Od zahájení provozu v sobotu 1. září 2012 dochází v provozu Pražské integrované 
dopravy k výrazným změnám, které se dotknou většiny městských částí a obyvatel 
Prahy.

Městské části Praha-Troja se nejvíce dotkne změna ve vedení tramvajových li-
nek – ulicí Trojskou pojede pouze linka č. 17. Provoz této linky bude ale též upra-
ven, nově tramvaj pojede z Kobylis k Vozovně Kobylisy. Rozsah provozu zůstává 
celodenní a celotýdenní, avšak v úseku Výstaviště – Vozovna Kobylisy pojedou 
všechny spoje pouze ve špičkách pracovních dnů (interval 4 minuty), v ostatních 
obdobích bude polovina spojů (tj. každý druhý) končit ve směru od centra města 
na Výstavišti. Mimo špičky pracovních dnů tudíž budou v úseku Výstaviště – Vozov-
na Kobylisy zachovány stávající intervaly (10 minut v pracovní dny dopoledne, 15 
minut o víkendu přes den a 20 minut večer).

Linka č. 14 bude jezdit v nové trase, od Masarykovo nádraží pojede přes Bílou 
labuť, Těšnov, Vltavskou, Dělnickou na Ortenovo náměstí. Na Ortenově náměstí 
dojde k přečíslování každého spoje z linky 14 na linku 24. Linka 24 pojede z Orte-
nova náměstí přes Nádraží Holešovice, Výstaviště, Strossmayerovo náměstí, Náměs-
tí Republiky a Masarykovo nádraží dále do centra města.

S omezením provozu tramvají v Trojské ulici Městská část Praha-Troja při projed-
návání návrhu změn nesouhlasila. Připomínky ke změnám v MHD, které odeslala 
městská část radnímu Josefu Noskovi, jsou v plném znění zveřejněny na webových 
stránkách městské části www.mctroja.cz/okruh/3-doprava. Městská část se i nadále 
bude snažit o vrácení dvou tramvajových linek do Trojské ulice.

Dochází ke změnám i u dalších tramvajových linek, do Kobylis pojedou nově 
linky 3 a 10 z Libně, v oblasti Holešovic bude zrušena linka 15 a nové trasy budou 
mít i další zdejší linky 3, 5, 8, 12, 25, 26.

Provoz autobusové linky 112 bude od 1. září 2012 dotčen jen minimálně. Ve ve-
černím období mezi cca 20.–22. hodinou dojde po celý týden k omezení spojů 
u linky metra C a tudíž, aby byla zachována návaznost spojů linky 112 na příjezdy 
metra, bude v tuto dobu upraven jízdní řád linky 112 do stejného stavu, jako byl již 
přes prázdniny. Tato úprava se týká celého roku.

Od 1. listopadu do března 2013 dojde na lince 112 opět k sezónní úpravě na zim-
ní jízdní řád. V současné době se snažíme vyjednat s organizací ROPID a Hlavním 
městem zachování stejných intervalů jako v loňské zimě (zatím je navrženo výrazné 
omezení po celý týden).

Veškeré informace o změnách tras, intervalů a jízdních řádů linek Pražské in-
tegrované dopravy lze najít na následujících odkazech: http://www.ropid.cz/, 
http://portalpid.idos.cz/, http://www.dpp.cz/. Ing. Marková

PERMANENTKA
V minulém čísle jsme uvedli, že Bota-
nická zahrada nabízí obyvatelům s tr-
valým pobytem v MČ Praha-Troja per-
manentku na venkovní expozici. Připo-
mínáme, že zájemci si po předložení ob-
čanského průkazu mohou permanentky 
vyzvedávat od 1. do 14. 9. 2012 do 19 
hodin na pokladně Vinice u spodního 
vstupu do vinice sv. Klára u autobusové 
zastávky Kovárna.
 redakce

KYNOLOGOVÉ –
ZÁCHRANÁŘI V TROJI
Ve dnech 14. 9. od 21:00 do 04:00 a 15. 9. 
proběhne na pozemcích parc. č. 1369 
a 1367 v k. ú. Troja  Mistrovství Integro-
vaného záchranného systému ČR kynolo-
gů záchranářů. Bude prohledáván i dům 
čp. 310, V Zámcích 2, Praha 8. Tato zpráva 
chce zabránit případné panice ze strany 
obyvatel Troje. redakce
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PERIURBAN PARKS
V současné době v rámci projektu Periurban parks Katedra 
pedologie Zemědělské univerzity společně s MČ Praha-Troja 
ukončila koncept první převážně analytické části strategického 
plánu rozvoje příměstské krajiny. Jako pilotní území byla pro 
účely projektu zvolena Trojská kotlina na pravém břehu řeky 
Vltavy, která více méně odpovídá jižní část přírodního parku 
Draháň – Troja. Součástí dokumentu je tzv. SWOT analýza. 
Jde o ověřený nástroj dlouhodobého (strategického) plánování 
důležitý pro analýzu a tvorbu politik. Slouží k identifikovaní 
silných (ang: Strengths) a slabých (ang: Weaknesses) stránek, 
příležitostí (ang: Opportunities) a hrozeb (ang: Threats) spo-
jených s určitým projektem. V tomto případě jde o efektivní 
a komplexní správu o nezastavěná území příměstských oblastí. 
Ukazuje se, že podobným nástrojem může být právě příměst-
ský (periurbánní) park, se kterým mají mnozí evropští partneři 
projektu velmi dobré zkušenosti. ■ Jedním z důležitých pod-
kladů pro analýzu byly diskuze, postřehy a podněty ze setkání 
s občany, zástupci organizací a odborníky 13. 3. 2012. Z analýzy 
vyplývá, že zatímco na jedné straně se Trojská kotlina může 
pyšnit dochovanou jedinečnou krajinou a kulturními památ-
kami, vysokou biodiverzitou a významnými rekreačními cíly, 
nejsou na druhé straně zajištěny základní předpoklady její udr-
žitelnosti, jakými je například chybějící systém správy nezasta-
věného území: nevyužívá se dostatečně možností, které nabízí 
přírodní park, chybí koordinace péče a rozvoje mezi jednotli-
vými majiteli a organizacemi spravujícími území apod. Co je 
ale alarmující, probíhá zároveň řada trendů, které v budoucnu 
povedou ke ztrátě a oslabení definovaných hodnot. 

Dokument je v plném znění dostupný na webových strán-
kách úřadu MČ Praha-Troja

SLABÉ STRÁNKY
■ slabá informovanost a povědomí o hodnotách 

příměstské krajiny

■ přírodní a umělé bariery v území

■ uzavřené areály ZOO a PBZ jako cíle masové rekreace 

■ veřejnému prostoru není věnována odpovídající 
pozornost

■ péče o přírodní a krajinné části je omezená 

■ chybí systém správy příměstské krajiny v Praze

■ malý rozpočet obce

■ složité majetkové vztahy

■ nedostatečná komunikace zájmových skupin v území

Veřejnému prostoru není věno-
vána odpovídající pozornost, 
bývá řešen jen s ohledem na po-
třeby automobilové dopravy

Nezájem o zemědělskou činnost 
majitelů vede k postupné de-
gradaci významných krajinných 
celků – opuštěný třešňový sad.

SILNÉ STRÁNKY
■ pozitivní vztah a zájem obyvatel o místní krajinu 

a dění v Troji

■ zachované přírodní i kulturní hodnoty příměstské 
krajiny

■ vysoká úroveň biodiverzity

■ významné architektonické dědictví 

■ institucionálně zajištěná ochrana 

■ přítomnost důležitých kulturních a osvětových 
institucí

■ oblíbenost – Troja jako rekreační cíl

■ kvalitní obytné prostředí

■ blízkost centra města

PŘÍLEŽITOSTI
■ zajištění informování veřejnosti, osvěta – vzdělávání, 

propagace 

■ komunikace a spolupráce všech zájmových skupin 
v území

■ zapojení parku do celoměstského systému pražské 
zeleně 

■ zlepšení rekreační využitelnosti některých částí 
území 

■ zvýšení kvality řešení veřejných prostranství 
a technických prvků v území

■ zlepšení vnitřní prostupnosti území

■ dopravní koncepce v souladu s příměstským parkem

■ zajištění péče o “zelené plochy“ v území 

■ volba dobré strategie finančního zajištění a plány 
ekonomického rozvoje 

■ inspirace zdařilými příklady z jiných území 
podobného charakteru

HROZBY 
■ zvyšování tlaku na zástavbu v přírodně/krajinářsky 

cenných lokalitách 

■ snižování prostupnosti území 

■ pokračující degradace kvalitních 
přírodních biotopů 

■ rekreační rozvoj bez vazby 
na trojskou krajinu 

Zveme Vás na již druhé pracovní setkání

O PŘÍRODNÍM PARKU
DRAHAŇ-TROJA A TROJSKÉ KOTLINĚ
26. 9. 2012 od 18 hod. do příjemného prostředí 
restaurace TJ Sokol Troja

Během večera vás seznámíme s novinkami projektu Periur-
ban Parks, zaměřeného na ochranu, péči a rozvoj přírodního 
parku. Představíme Vám také aktivity, které jsme během roku 
v rámci projektu uspořádali a které jsme pro vás přichystali na 
příští rok. Předmětem setkání dále bude: diskuze nad Strate-
gickým plánem příměstské krajiny trojské kotliny, společně 
stanovit hlavní cíle a směr, kam se bude ubírat rozvoj území, 
v diskuzi umožnit představení záměrů a vize zúčastněných.
V restauraci na vás čeká také výborné občerstvení.
Jménem iniciátorů společné správy území přírodního parku se 
těším na viděnou! Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta MČ Praha-Troja

oblast trojské kotliny
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SLAVNOSTI PRAVÉHO A LEVÉHO BŘEHU VE VODÁCKÉM DUCHU
Při příležitosti letošních Slavností pravé-
ho a levého břehu Vltavy, (15. 9. 2012), 
bude možné vyzkoušet nevšední formy 
vodních sportů. Nejenže firma HG Sport 
NA BŘEHU V KLECANECH umožní 
v rámci jízd zručnosti bezplatné testování 
široké škály kajaků, paddle boardů, kanoí 
i nafukovacíh lodí, ale zároveň zájemcům 
o sportovní zážitky nabídne splutí úseku 

TROJA-KLECANY na mořských kajacích. 
Pro rezervaci splutí za dohledu instrukto-
rů vodácké školy HG Sport je zapotřebí 
registrace na prodejně firmy v blízkosti 
trojského kanoistického areálu a úhrada 
startovného ve výši 100 Kč, nejpozději 
do 7. 9. Součástí startovného je zapůjčení 
vybavení, stručná instruktáž a odvoz vybave-
ní zpět do Troje.

Sraz účastníků v 10:30 pod slalomovým ka-
nálem v Troji. Doprava osob z Klecan zpět 
zahrnuta není, ale pro zájemce s vlastními 
koly firma HG Sport nabízí jejich přepravu 
z Troje do Klecan.

V případě zájmu o skupinové splu-
tí do Klecan se registrujte emailem na 
info@hgsport.cz, nebo navštivte prodejnu 
HG Sport osobně. Ondřej Habrman

PRAVÝ NEBO LEVÝ?
Jak se dopravíte na Slavnosti 
pravého a levého břehu? Cyklis-
ti to mají od ZOO podél Vltavy 
necelých 8 km. Pohodlnější, 
ale méně záživná je cesta auto-
busem až do Klecánek (č. 371, 
zast. Kobylisy – metro, v sobotu 
8:10,11:30 hod.). Další možnos-
tí je jízda zmíněným autobusem 
do zastávky Klecany – u kostela. 
Pak jděte ulicí U školy po ze-
lené značce na křižovatku ulic 
Na Hradišti – Na Vinici a dál 
pokračujte ulicí Na Vinici, pak 
ulicí Do Čertovky, kde se napo-
jíte na naučnou stezku a dojde-
te k nedávno lokalizovanému 
raně středověkému hradišti z 9. 
a 10. století Pravý Hradec. Spo-
lu se slavným Levým Hradcem 
na protějším břehu Vltavy kon-
trolovaly oba Hradce strategic-
ký brod a dálkovou cestu ležící 
mezi nimi. Tvořily tak zřejmě 

významnou mocensko-správní 
jednotku v rámci přemyslov-
ských Čech 10. století. Existen-
ce Pravého Hradce je doložena 
nálezy – zlaté a stříbrné šper-
ky, náušnice, ostruhy a drahé 
kameny, které umožnily po-
měrně přesné datování tohoto 
pohřebiště. Po necelých 2 km 
dojdete dolů k Vltavě do Kle-
cánek. Směrem k přívozu tu 
na vás 15. 9. 2012 čeká bohatý 
program v rámci Slavností pra-
vého a levého břehu. Přívozem 
se pak můžete nechat převézt 
na protější břeh a po zhlédnutí 
bohatého programu na levém 
břehu jet domů vlakem na ná-
draží Holešovice (z Roztok 
u Prahy, odj. každou celou ho-
dinu, pozor – 23:00 nejede, po-
slední 23:30 hod.!).

foto www.pravy-hradec.cz,

upravila Renata Zajícová

U PŘÍVOZU ROZTOKY-KLECANY 
V SOBOTU 15. 9. 2012

■ PRAVÝ BŘEH – KLECÁNKY:

13.00 slavnostní zahájení slavností – starostové
13.05 o. s. Pravý hradec - vystoupení různých aktivit
15.00  Holokrci – partička muzikantů z různých kapel,

např. Divokej Bill aj.
16.30  Jeroným Lešner – známý písničkář, cestovatel

a výzkumník z Řeže
17.30 Obzor iluzí – alternativní rocková kapela
18.00 vyhodnocení vaření polévky pravého a levého břehu
18.05  Lakomé Barky, Petr Nikl a hosté –

slavné Klecansko-New Yorkské alternativní seskupení
19.30  Asonance – kapela zaměřující se na lidové Skotské a Irské 

balady a písně
21.40 Vitacit – slavná kapela se zpěvákem Láďou Křížkem

■ DOPROVODNÝ PROGRAM:

10.00 závod kol do vrchu
10.00 turnaj v nohejbale – Máslovice
12.00 literárně-výtvarná dílna nakladatelství Meandr
13.00 do 18.00 tajná Vltavská stezka: Junák středisko Klecany
15.30 seskok parašutistů do Vltavy
21.30 Humbuk – Světla na Vltavě

■ LEVÝ BŘEH:

12:00 Sekjsibombonky (stage)
13:00 Slavnostní zahájení starostů (stage)
14:00 Rybičky z Únětic (ministage)
14:30 Roztoč – taneční soubory PO ŠPIČKÁCH a NA PATĚ (louka)
14:45 Ochotní suchdolníci (ministage)
15:30 Mladí hasiči ze Suchdola (louka)
15:45 Mantaban – Jirka Hodina a Helena Marková (ministage)
16:45 Radim Hladík & Blue Effect (stage)
18:00 hotová polévka
18:00 Lemura (stage)
19:35 Eddy Allen&Justin Lavash (stage)
20:30 Žongléři Mix Trix a bubeníci Blababuro (louka)
21:00 Hitfakers (stage) s pauzou na „SVĚTLA NA VLTAVĚ“
22:45 Ivan Hlas trio (stage)
00:00 Jam session (stage)

■ DÍLNY:

plstění ovčí vlny, společnost Bona – vitráže, pletení košíků, malování 
na líčka, trampolína, šlapací auta, hasiči Klecany, kajaky HG sport

PROGRAM

Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody
Nad Štolami 469, 250 70 Odolena Voda
http://salvia-os.cz/

pořádá

v sobotu 15. 9. 2012 

botanickou exkurzi Za trojskými vřesovišti
zaměřenou na výskyt a ochranu trojských vřesovišť

Trasa povede k přírodní památce Salabka, okolo botanické zahrady 
k prameništi Haltýř a k přírodní památce Havránka.

Sraz je v 9.30 h na zastávce autobusů č. 102, 144
Na Pazderce (směr Kobylisy).

Předpokládaná doba trvání exkurze je přibližně dvě hodiny.
Průvodcem bude Daniel Hrčka.

Exkurze je pořádána ve spolupráci s Městskou částí Praha-Troja a Českou země-
dělskou univerzitou v rámci projektu Periurban Parks – začlenění přírodních 
a rurálních oblastí do našich měst.

Městská část
PRAHA-TROJA



Gočárovy
domky

Usedlost
Hrachovka

Kaple sv. 
Václava

Trojský
mlýn

Panský 
statek

Stará škola
(Galerie u lávky)

Trojský zámek se zahradou

Viniční sloup

Trojský zámek
U Trojského zámku 1, Praha-Troja
Stavba raně barokního zámku Troja 
zahájena v roce 1679 hrabětem Václavem 
Vojtěchem ze Šternberka. Autorem 
projektu byl architekt francouzského 
původu Jean Baptiste Mathey. Nyní 
zámek spravuje Galerie hl. města Prahy. 
Stálé expozice: Věčné léto v římské vile, 
František Bílek v Troji (Oranžerie). 
Prohlídkový okruh bude zpestřen o běžně 
nepřístupné části zámku.

Památka běžně přístupná veřejnosti. 
Otevřeno út-čt, ne 10:00-18:00, 
pá 13:00-19:00 (zahrada 10:00-19:00), 
so 10:00-19:00 hod.
n Ve dnech EHD 2012 otevřeno: 
8.–16. 9. 2012
10:00–18:00 hod.
(mimo pondělí)
Vstupné: za běžné vstupné
Bezbariérový přístup: ano – část objektu

zahradních parterů, hvězdicové členění 
štěpnice i širší provázanost s okolní 
krajinou.

Památka běžně přístupná veřejnosti. 
Otevřeno út-ne 10:00-19:00 hod.
n Ve dnech EHD 2012 otevřeno: 
8.–16. 9. 2012 10:00-19:00 hod.
V sobotu 15. září – 10:00 a 11:00 prohlídky 
s komentářem, sraz na severním nádvoří
12:00 – Historický areál Trojského zámku, 
debata v kavárně na severním nádvoří
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano – celý objekt

Trojský mlýn
Povltavská 5, Praha-Troja
Trojský mlýn zřejmě podstatně staršího 
založení než zámecký areál, v jehož 
jihozápadním sousedství se nalézá. 
Svému účelu sloužil ještě v první polovině 
19. století, kolem 1845 přestavěn 
na mohutnou sýpku. V mapách z r. 1846 je 
mlýnský odpadní kanál značen jako suchý, 
tedy se již nemlelo.
Památka zcela uzavřená veřejnosti.
n Ve dnech EHD 2011 otevřeno: 
V sobotu 15. 9. 2012 prohlídky 
s komentářem ve 14:00 15:30 a 17:00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano – část objektu 

NÁRODNÍ TÉMA: MLÁDÍ PAMÁTKÁM

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA 15.–16. 9. '12

Zámecká zahrada 
Trojského zámku
U Trojského zámku 1, Praha-Troja
Kompozice zahrady je italského typu, což 
dokládá konvergentní hlavní osa, řešení 

Panský dvůr
Pod Havránkou 7, Praha-Troja
Statek v sousedství bývalé osady Rybáře 
patřil k základnímu hospodářskému 
zázemí trojského panství. Obytná budova 
po severní straně vstupní brány vznikla 
asi současně se zámkem, koncem 17. st. 
Protější budova, známá jako stará trojská 
pošta, patrně konec 18. stol. Vleklé 
restituční spory. V současné době se 
projednává projektová dokumentace 
regenerace statku.
n Ve dnech EHD 2012 otevřeno:
15. 9. 2012  10:00-15:00 hod.
Vstupné: zdarma 
Bezbariérový přístup: ano – část objektu

Letos vám vedle již tradičních míst nabízíme příležitost porovnat dnešní stav Vesnické památ-
kové zóny Rybáře, Trojského zámku, panského mlýna a statku a dalších historických objektů s 
jejich fotodokumentací pořízenou během a bezprostředně po povodni v srpnu 2002. Navštivte 
Starou školu v Rybářích a naši Galerii u lávky!

Tomáš Drdácký, garant Dne otevřených památek v Troji

Viniční sloup
Trojská 162, Praha-Troja
Ozdobný viniční sloup z časů rozkvětu 
trojského vinařství z 18. století. Původně 
stával v Trojské ulici nad křižovatkou 
u zámku, později přenesen na dnešní 
místo. Začátek stezky Quido Schwanka.

Památka běžně přístupná veřejnosti. 
Otevřeno, přístupna bez omezení.

T j ký lý

T j ký á k

TROOJSKÝ KALENDÁŘ

155 ZÁŘÍ 2012
Detail z publikace Rybářská osada v Troji, vydala NQS a MČ Praha-Troja – 1997
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Kaple sv. Václava
Podhoří 284, Praha-Troja
Kaplička vystavěna 1865 
manželi Vrzákovými, 
tehdejšími majiteli Lysolaj. 
První písemná zmínka 1905 
(in Ant. Podlaha: Posvátná 
místa Království českého). 
Absolutní devastace koncem 
80. let minulého století, 
obnoveno 1996 Společností 
pro obnovu kaple sv. Václava 
a zvelebení kaple sv. Kláry 
v Praze-Troji.

Památka běžně nepřístupná 
veřejnosti. 
n Ve dnech EHD 2012 
otevřeno: 
15. 9. 2012     10:00-18:00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup:
ano – celý objekt

K Bohnicím 59, Praha-Troja
V půdorysu původního statku 
z doby před rokem 1840 vyrost-
la později menší stavení, dosud 
obývaná. Původně sloužila jako 
sezonní obydlí, v patře byla 
i sýpka. V 19. století byla pře-
stavěna víceméně do současné 
podoby. V tomto vývoji usedlos-
ti může být viděn odraz změn 
Trojské kotliny.

Památka běžně nepřístupná 
veřejnosti. 
n Ve dnech EHD 2012 
otevřeno:
V sobotu 15. 9. 2011 prohlídky 
s komentářem v 10:00, 11:00, 
12:00 a 13:00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano, část 
objektu

Usedlost Hrachovka

Gočárovy domky
U Trojského zámku 120,
Praha-Troja (v areálu zoo)
Gočárovy domky pocházejí 
z 20. let minulého století. Pů-
vodně byly navrženy pro správu 
letiště ve Kbelích, kde sloužily 
do 70. let. Pak je ředitel Zoo 
Praha prof. Veselovský nechal 
přemístit do Troje. Po povodni 
v roce 2002 je Zoo pomocí 
Evropských fondů zrekonstru-
ovala přesně podle Gočárových 
plánů.
Památka běžně přístupná 
veřejnosti.
Otevřeno po-ne 9:00-18:00 hod.
n Ve dnech EHD 2011 
otevřeno: 
8.– 16. 9. 2012    9:00–18:00 hod.
Vstupné: za běžné vstupné
Bezbariérový přístup:
ano – část objektu
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V NEDĚLI 16. ZÁŘÍ 2012

OD 11:00 DO 20:00 HODIN
V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU

PROGRAM
  Severní nádvoří
 11:00 Zahájení
 11:15-11:45  dětský folklorní soubor

Písečánek – z Moravského Písku
 12:00-13:30  Taneční a šermířská skupina IRIS

z DDM Praha 7
 14:00 Zahájení odpoledního bloku
 14:30-19:00  Slovácký krúžek

Po celý den info stánek Auto*Mat

  Jižní nádvoří, sál
 11:00-18:00  Malování pro děti

pod vedením L. Haškovcové
 12:00-12:45 Divadlo pro děti Krasohled
 13:00-13:30 Písečánek
 15:00 sál  TRIO IUVENTA – koncetr z repertoáru 

F. X. Ouška, I. Iberta a W. A. Mozarta
 16:30-18:00 Jazzový podvečer

  Zahrada
 11:00-19:00  Hry v bludišti, pétanque, kroket (Sokol 

Troja)
 11:00-18:00 Střelba z luku a kuše, skákací boty
 16:00-17:00 Sokolníci Merlin

  Sklep
 12:00-14:30 Semináře o víně
 12:00-17:00 Řízené degustace
 15:00-16:00 Promítání pro děti
 17:00-17:30 Promítání pro dospělé (KC Meandr)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy
si vás dovolují pozvat na 13. ročník

TRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU

Vstupné 50,- Kč
platí i na Vinobraní
v Botanické zahradě

více na www.mctroja.cz

Stará škola
(Galerie U lávky) Povltavská 42
Trojské kulturní dědictví 
za povodní 2002 
Výstava přístupná
od 7. do 30. září 2012 
Otevřeno pátek
13.00 –17.00 hodin 
sobota a neděle
10 –18.00 hodin 
V sobotu 15. 9. 2012 prohlídky 
s komentářem od 10:00 hodin.

Mimo hlavní vstup

do zámku je otevřena

východní brána

u statku a hlavní

jižní brána.
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ŽIVOT V TROJI

TROJSKÉ PEŘEJE
Městská část Troja se může radovat. Na je-
jím území je skutečně světově proslulé 
sportoviště, kde se rádi pravidelně objevu-
jí olympijští vítězové i mistři světa od nás 
i z ciziny. Vodácký slalomový kanál v Troji 
již vešel do povědomí závodníků ze všech 
kontinentů.

V průběhu víkendu 18.-19. srpna se zde 
napřed uskutečnila generálka před startem 
Světového poháru. Na Mistrovství ČR star-
tovala kompletní česká špička. Jediný z na-
šich olympioniků, který zvládl náročné dny 

a týdny během a po londýnském závodě 
a vyhrál i doma, byl singlkanoista Stanislav 
Ježek. V kajaku žen vyhrála juniorka Karo-
lína Galušková. Čerstvá stříbrná medailist-
ka z mistrovství světa juniorů v americkém 
Wausau porazila druhou Kateřinu Kudě-
jovou i čtvrtou ženu olympiády v Londýně 
a obhájkyni titulu Štěpánku Hilgertovou, 
která dojela v Praze jako třetí. Vavřinec 
Hradilek se po loňském stříbru musel spo-
kojit s bronzem. 

Na stejném místě se ve dnech 24. až 
26. srpna v Troji uskutečnil Světový pohár 
ve vodním slalomu. Českým účastníkům 

olympiády v Londýně domácí prostředí 
pražské Troji s obrovskou diváckou podpo-
rou při Světovém poháru dvakrát nesvědči-
lo. V sobotu nejprve zlomil pádlo kanoista 
Stanislav Ježek, poté minul jednu z branek 
stříbrný kajakář z Londýna Vavřinec Hradi-
lek a skončil tudíž na posledním finálovém 
místě. Luboš Hilgert obsadil osmé místo. 
Při vítězství Slovince Savšeka ale měl Stani-
slav Ježek mezi singlkkanoisty největší ap-
laus. Dostalo se mu jej za donkichotský boj: 
se zlomeným pádlem: druhou polovinu 
trati absolvoval jen s jeho pahýlem. V  zá-
vodě singlkanoistů obsadil třetí místo český 
reprezentant Vítězslav Gebas. V neděli 26. 
srpna na stupních pro nejlepší deblkano-
isty tentokrát české posádky chyběly. Dvoj-
násobní olympijští medailisté Jaroslav Volf, 
Ondřej Štěpánek skončili ve Světovém po-
háru v Praze-Troji čtvrtí. Byl to velmi pěkný 
vodácký svátek, hojně navštívený diváky, 
natěšenými na olympioniky z Londýna. 
Za rok trojský areál čeká ještě větší sláva – 
Mistrovství světa na divoké vodě 2013.

Text a foto bok

PŘEDSTAVUJEME ÚČINKUJÍCÍ:

SLOVÁCKÝ KRÚŽEK v Praze (založený již 
v r. 1896) sdružuje rodáky a přátele Moravského 
Slovácka. Patří ke stálicím Trojského vinobraní. 
Aktivní jsou dvě cimbálové muziky, jedna pod 
vedením primáše Martina Sochora a Žandár 
s primášem Ondřejem Blahou. Chasa společně 
s muzikami a mužským sborem pod vedením Soni 
Plzákové vystupuje na folklorních akcích po celé 
republice. 

MERLIN –
Společnost ochrany
dravců a sov 
je občanské sdružení za-
ložené skupinou ochrán-
ců přírody. Zaměřuje 
se na program letových 
ukázek dravců a sov pro 
školy a veřejnost.

Písečánek je dětský folklorní soubor z Moravského 
Písku, který funguje pod vedením umělecké vedoucí Míly 
Bezděkové. Hudební doprovod má na starosti Radmila 
Vlašicová.

DIVADLO KRASOHLED
je loutkové divadlo 
pro děti. Tříčlenný tým 
výtvarnic kombinuje 
loutkové, předmětové 
a činoherní herectví. 

Taneční
a šermířská 
skupina IRIS

DDM Z PRAHY 7
pod vedením Ing. Ale-
xandry Valečkové má 

široký záběr – tanec 
i šerm. Zabývá se histo-
rickou tématikou z ob-
dobí gotiky, renesance,

baroka, rokoka, secese, 
třicátých let 20. století, 
country tance, tance 
skotské a španělské.

„Jazzový podvečer“ představí 
improvizovanou produkci z oblasti jazzových 

a příbuzných žánrů v podání TRIA (bicí, basa, 
kytara) pro podbarvení příjemné atmosféry, 

kterou Trojské vinobraní každoročně provází. 

Po loňském úspěšném ročníku
vás opět zveme na sousedskou slavnost

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 2012
Akci pořádá iniciativa Auto*Mat ve spolupráci s míst-
ními organizacemi a spolky. Na více než 22 místech 
v Praze vzniknou festivalové zóny.
Jedna sousedská slavnost se koná i u nás, v Troji,

NA NÁPLAVCE U LÁVKY
V SOBOTU 22. ZÁŘÍ 13 –19.00 H.
Festival je pořádaný jako oslava veřejného prostoru 
a jeho dočasná proměna v místo příjemné pro život.
Letošní téma: „Poznej souseda – sdílejte společný 
prostor a inspirujte se navzájem“. 
Navštivte festivalovou zónu u lávky za účasti MČ Pra-
ha-Troja, OS Troja Trojou, TJ Sokol Troja, Botanické 
zahrady, HG Sport a dalších.

Chcete se připojit k trojské zóně v rámci festivalu Za-
žít město jinak? Stále ještě máte možnost! Hledáme 
lidi, kteří rádi vaří, pečou, pletou, háčkují, organizují 
aktivity pro děti nebo mají jinou zálibu, o kterou by 
se rádi podělili. Chcete-li se připojit k trojské zóně, 
pište nám na zmj@automat.cz

Zapojte se – přidejte se! Kompletní program zón 
najdete na www.zazitmestojinak.cz a na facebookové 
stránce Zažít město jinak.
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VZPOMÍNKY NA POVODEŇ 
V pondělí 13. srpna – deset let 
poté, co voda zaplavila Prahu 
včetně Troje – se shromáždila tři-
cítka pamětníků z řad trojských 
občanů, aby si připomenula 
tehdejší události. Ve vestibulu 

Galerie U Lávky bylo možno si 
prohlédnout malou výstavku, 
která se uvedenou problemati-
kou zabývala. Za účasti Úřadu 
městské části Troja a Klubu troj-
ské historie ji připravila Nadace 

Quido Schwanka Troja – město 
v zeleni. Slavnostního zahájení 
se kromě předsedy NQS Vác-
lava Valtra a člena správní rady 
NQS Prokopa Tomana ujal i sta-
rosta MČ Troja Tomáš Drdácký. 
Starosta připomenul solidaritu, 
se kterou si před deseti lety tro-
jští občané nezištně pomáhali 
a vyjádřil přesvědčení, že by se 
v případě mimořádných udá-
lostí v Troji tato lidská vlastnost 
zopakovala. Veřejně poděkoval 
všem, kteří Úřadu městské části 

poskytli rodinné fotografie poří-
zené při záplavách v roce 2002. 
Budou využity při výstavě v Ga-
lerii U Lávky. Tato výstava bude 
mít vernisáž ve čtvrtek 6. září 
a budou na ní vystaveny fotogra-
fie asi na třiceti panelech. Než 
se přítomní rozešli shodli se 
na tom, že podobnou zkušenost 
jako v roce 2002 – přesto že ale-
spoň část Troje je chráněna pro-
tipovodňovými opatřeními – by 
již znovu neradi zažili. 

Text a foto bok

Výstava velkoformátových vzpomínkových 
fotografi í u příležitosti 10. výročí od povodní 
DO 10. 9. V PARKU KAMPA U Sovových mlýnů.

NA TROJSKÉM GYMNÁZIU S NOVÝM VEDENÍM A NOVOU ŠKOLOU 
Před rokem jsem informoval o změně 
názvu a loga gymnázia, které vstoupilo 
do skupiny Euroškol v rámci České re-
publiky. Díky této skutečnosti došlo k po-
sílení ekonomické stability školy i dalším 
novým formám spolupráce s partnerský-
mi školami pod hlavičkou ESO – v České 
Lípě, Strakonicích a Litvínově. Ve složité 
době a při poklesu počtu žáků na střed-
ních školách se nyní ukazuje naše gym-
názium i jako významný pomocník v rám-
ci celé skupiny. Nabízí totiž zázemí pro 
další Euroškolu, která ukončila své půso-
bení v Letňanech. Od nového školního 
roku 2012/13 bude v budově Čechovy 
školy – prostorách využívaných Trojským 
gymnáziem – působit také střední odbor-
ná škola s ekonomickým zaměřením. Eu-
roškole Praha přejeme v nových podmín-
kách hodně úspěchů a nadané studenty. 

Za zmínku stojí, že kromě čtyřletého den-
ního studia nabízí tato škola rovněž tříle-
té dálkové studium zakončené maturitní 
zkouškou. Frekventanti dálkového studia 
všech Euroškol patří k nejúspěšnějším 
v republice, což dokazují výsledky státní 
maturity v uplynulých dvou letech. Do-
volte, abych tímto také poděkoval zástup-
cům MČ Troja v čele s panem starostou, 
že umožnili působení nové instituce.

Reorganizace v rámci pražské větve ESO 
je však poněkud rozsáhlejší. Nejvyšší orgán 
– valná hromada společnosti ESO Euro-
škola s.r.o. (zřizovatel Trojského gymnázia 
i všech Euroškol v ČR) – dospěl k závěru, že 
bude nutné posílit význam Trojského gym-
názia. Řízením školy byl společně s vede-
ním společnosti pověřen předchozí ředitel, 
nyní jednatel a nejvyšší představitel ESO 
Euroškola s.r.o. Mgr. Radim Jendřejas. Tím-

to krokem je zaručena plynulá kontinuita 
ve vedení Trojského gymnázia, předpoklá-
dá se rovněž udržení vysoké kvality ve vý-
uce. Pro dosažení ekonomické efektivity 
bylo doporučeno přestěhování „centrální-
ho ředitelství“ společnosti ESO Euroškola 
včetně dceřiných společností Euroškola KP 
a Euroškola MPI (zajišťují účetnictví, zřizo-
vatelské a poradenské služby, marketing, 
projektové aktivity a management kvality 
v podobě ISO 9001 a 29990) blíže k oběma 
pražským školám. I tato změna proběhla 
a nyní již nic nebrání tomu, aby mohla Eu-
roškola v rámci Prahy působit na jednom 
místě – právě v Troji.

Na novou formu spolupráce a skvělé zá-
žitky v dalších letech v Troji se za všechny 
„Euroškoláky“ těší

Mgr. Radim Jendřejas, staronový ředitel Trojského 
gymnázia a jednatel ESO Euroškoly

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TROJSKÉ ULICI MÁ ZBRUSU NOVÉ HŘIŠTĚ
Zahajujeme další školní rok. 
Je již tradicí, že přináší vždy 
něco nového. Ze sponzorských 
darů rodičů a grantu MČ Pra-
ha-Troja bylo vybudováno v za-
hradě na východní straně školy 
dětské hřiště. Je určeno přede-

vším pro děti 1. a 2. ročníku. 
Stávající hřiště již svou kapaci-
tou nestačilo pro všechny naše 
děti, mezi kterými se často 
pohybovali studenti gymnázia 
a také maminky s malými dět-
mi. Chyběl tak nejen prostor 

pro hry, ale byla také ohrože-
na bezpečnost dětí. Školská 
rada se proto rozhodla využít 
finančních prostředků na účtu 
SRPŠ, doplněných sponzor-
skými dary a ve spolupráci se 
zřizovatelem vybudovat hřiš-

tě s vybavením pro nejmenší 
žáky. Další novinkou je instala-
ce dvou interaktivních tabulí, 
které škole daroval jeden z ro-
dičů. Rádi bychom co nejdříve 
vybavili těmito tabulemi i zbý-
vající třídy. Budeme se snažit, 
aby i začínající školní rok byl 
stejně úspěšný, jako ten mi-
nulý. Na osmiletá gymnázia se 
dostali všichni přihlášení žáci, 
v celostátním testování žáků 
pátých tříd byla úspěšnost 
v matematice a angličtině přes 
80%, v jazyce českém více jak 
90%, v testování SCIO byly cel-
kové výsledky nadprůměrné 
a v obvodním kole matematic-
ké olympiády jsme obsadili již 
druhým rokem první tři místa. 

Poděkování za tyto výsledky 
patří nejen pedagogickému 
kolektivu, ale také rodičům 
za všestrannou pomoc a zři-
zovateli za zajištění provozu 
školy. A. Pacík

ZDARMA
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NEJVĚTŠÍ AKCE PRO SENIORY
Eva Pilarová, Karel Štědrý, Pavlína Filipovská, Naďa Konvalinková, 
Květa Fialová, Eva a Vašek, Václav Postránecký a další umělci vystoupí 
ve dnech 5.–6. října 2012 na veletrhu pro péči a aktivní život seniorů 
SENIOR PRAHA a kulturním festivalu SENIOR FEST, které se konají 
na Výstavišti v Praze Holešovicích vždy od 10 do 18 hodin.

Pestrá bude nabídka lázeň-
ských pobytů, zájezdů, zdra-
votních pomůcek a potřeb či 
léčebné kosmetiky za speciální 
veletržní ceny. K dispozici bu-
dou bezplatné poradny na téma 
péče o zdraví, zrak, chrup, výži-
vové poradenství, první pomoc 
či cvičení pro seniory. Navštívit 
můžete přednášku MUDr. Mar-
tina Fučíka, primáře pražské 
oční kliniky Gemini – očního 
chirurga s dlouholetou praxí 
v operativní léčbě šedého záka-
lu. MUDr. Tamara Tošnerová 
provede zájemce přednáško-
vým blokem Tvořivost celým 
životem, Ing. Danuše Steinová 
představí možnosti trénování 
paměti. Své programy pro seni-
ory i pro děti představí Policie 
ČR, Hasičský záchranný sbor 
či Český červený kříž. Druhý 
den proběhne populární běh 
seniorů Seniorská míle, jehož 
patronkou je paní Dana Zátop-
ková. Běh krásným prostředím 

Královské obory – Stromovky je 
obohacen i o procházku a také 
o kratší běh seniorů s vnouča-
ty – Minimíli. Programem Vás 
po oba dny provede Eduard 
Hrubeš. Vstupné na veletrh 
a festival je pouhých 20 Kč 
a navíc v pátek i v sobotu pro-
běhne slosování vstupenek 
o krásné ceny. Společně oslaví-
me Mezinárodní den seniorů, 
proto vezměte i své přátele, ro-
dinu a známé s sebou a přijďte 
si zpříjemnit podzimní dny. 

Více informací naleznete na 
 www.seniorpraha.cz.

V SRPNU
Příznivci Klubu trojské histo-
rie se sešli ve čtvrtek 16. srpna. 
Po prohlídce výstavky ve vesti-
bulu Galerie U Lávky, která je 
věnována povodním v Troji, se 
věnovali mezi jiným historii ná-
zvu Pelc Tyrolka.

O vysvětlení tohoto názvu měli 
zájem organizovaní důchodci 
z Prahy 7.

Jak se uvádí v publikaci Jana 
Jungmanna Libeň – Zmizelý svět 
již v 17. století byla pod názvem 
Pelc známa hospoda, která do-
stala jméno podle svého majite-
le, staroměstského měšťana Jana 
Antonína Pelcla. Složený název 
Pelc-Tyrolka vznikl po roce 

1662, kdy hospodu se sousední 
vinicí koupil úředník zemských 
desek Jan Arnošt Tyralla z Tre-
uenburgu. K Pelc Tyrolce se 
rovněž váže pověst o divotvorné 
studánce v místě Pelc-Tyrolky. 
Projížděla tady údajně jakási 
tyrolská kněžna, těžce nemoc-
ná. Požádala o vodu z této stu-
dánky. Hned se jí udělalo lépe, 
proto tu zůstala až do uzdravení. 
Z vděčnosti nechala nad studán-
kou postavit kapličku. O té však 
rovněž není žádných dokladů. 
Hostinec Pelc fungoval ještě 
po II. světové válce, ale spolu 
s usedlostí Tyrolkou byl zbo-
řen roku 1968 během přípravy 
na přestavbu mostu Barikádní-
ků. Klub se v současnosti snaží 
získat jakékoliv informace o troj-
ském pivovaru, zatím se to příliš 
nedaří. Pokud by měl kdokoliv 
jakékoliv poznatky o pivovaru, 
prosíme o ně na příští schůzce 
klubu. Příští schůzka klubu se 
bude konat ve čtvrtek 16. září 
od 17 hodin, opět v klubovně 
Domu spokojeného stáří. bok

Při jďte !

NOVINKA

TROJSKÉ GYMNÁZIUM PŘIPRAVUJE 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO SENIORY
■ INFORMATIKA PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE Cílem kurzu je 
zvýšit počítačovou gramotnost generace, pro kterou je práce na PC spí-
še strašákem než pomocníkem, a propojit uživatelskou znalost práce 
na počítači s běžným životem. Účastníci kurzu si založí e-mail, dokážou 
vyhledat potřebné informace na internetu, budou vědět, jak se přihlá-
sit na skype či jak si založit účet na facebooku, aby dokázali komuni-
kovat se svou rodinou (i v zahraničí), bývalými spolužáky, ale i úřady.
■ PRÁVNĚ EKONOMICKÉ MINIMUM Cílem kurzu je informovat 
s důrazem na nekalé praktiky zaměřené na seniory, pomoci získat 
přehled a orientaci v labyrintu světa financí. Naučit nepodlehnout 
tlakům v oblasti „výhodných“ půjček a nabídek. Naučit sestavit finanč-
ní analýzu svých financí. Nabídnout teoretické i praktické rady jak 
nezapadnout do dluhové pasti a jak se z ní dostat, jak budovat kapitál 
a zabezpečit se na stáři nebo pro případy nepředvídaných okolnos-
tí, jak postupovat při hrozbě exekuce apod. Kurzy probíhají ve dvou 
úrovních – základní a pokročilé.
■ DÁVNÁ I NEDÁVNÁ MINULOST PRAHY 
A JEJÍHO BLÍZKÉHO OKOLÍ Estetická hodnota metropole je urče-
na zejména dvěma navzájem ovlivňujícími a doplňujícími se faktory: 
jejím historickým vývojem a krajinným reliéfem. Znalost dávné geolo-
gické stejně jako „nedávné “ historické minulostí by proto měla patřit 
k základním atributům všestranně vzdělané veřejnosti. Nabízený kurz 
se bude skládat ze dvou na sebe navazujících celků – části geologické 
a části historické.
V „zimním semestru“ začínáme 18. 9. 2012 vzděláváme do 15. 1. 2013, 
cena jednoho kurzu je 400 Kč. Jeden účastník může navštěvovat vzdě-
lávání i ve dvou oblastech, časy začátků tomu budou uzpůsobeny.
Zájemci o vzdělávání kontaktujte prosím sekretariát Trojského gym-
názia – osobně nebo telefonicky (tel. 233 541 232 nebo 739 406 147). 
Již přihlášené uchazeče včas vyrozumíme. Těšíme se na další setkávání 
v lavicích.

TROJSKÉMU POSVÍCENÍ 
ZMĚNA PROSPĚLA

Pražská botanická zahrada se již 
několik let stará o trojské posví-
cení. Posvícení se letos konalo 
přesně na svatou Kláru – v ne-
děli 12. srpna od 13 do 19 ho-
din. Konalo se ale v botanické 
zahradě na novém místě – ne již 
u viničního domku, ale na lou-
ce nad kapličkou – nutno říci, 
že změna místa mu prospěla. 
Byly zde stánky s občerstvením 
i s dalším zbožím, hrála kapela 
k tanci a poslechu. Nové místo 
uvítaly hlavně děti, měly na lou-
ce prostor k řádění a zároveň 

zde byly pro ně připraveny pěk-
né hry pod vedením zkušených 
lektorů. Posvícení k radosti 
účastníků letos přálo i počasí, 
je jen škoda, že při jinak pěkné 
účasti Pražanů cestu do bota-
nické zahrady našlo jen málo 
trojských občanů. Možná to je 
způsobeno tím, že tato slavnost 
v režii botanické zahrady poma-
lu ztrácí tradiční posvícenský 
charakter co se týká nabízené-
ho občerstvení (nebyly koláče, 
husy apod.).

Text a foto bok
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ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN V TĚLOCVIČNĚ ZŠ VE ŠK. R. 2012-13
hodiny 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30

pondělí

velký 
sál

p. Macek 
předškolní děti 

od 10. 9. 

TJ Sokol – 
florbal

TJ Sokol – 
odbíjená II 

do 19.15 hod

TJ Sokol – odbíjená I od 
19.15 do 20.45 hod.

KFCZ – fotbal od 17. 10. 
20.45 – 22.15. hod

malý 
sál

TJ Sokol – 
PILATES

TJ Sokol – 
aerobik

p. Kocábová 
pilates

úterý

velký 
sál

TJ Sokol – odbíjená III p. Crkva a spol.
TJ Sokol –

míčové hry muži

malý 
sál

TJ Sokol –
zdr. cvič + jóga

Vachalová – sebeobrana

středa

velký 
sál

p. Macek 
předškolní děti 

od 10. 9. 

TJ Sokol –
malá kopaná

TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – basketbal BBA Group

malý 
sál

KUNG FU Factory o.s.
TJ Sokol – 
aerobic ml. 

žákyně

TJ Sokol – 
aerobik

TJ Sokol – 
PILATES

čtvrtek

velký 
sál

TJ Sokol – rodiče s dětmi
TJ Sokol – 

předškolní děti
TJ Sokol – 

žactvo
TJ Sokol Dobřichovice 

basketbal

TJ Sokol – muži 
odbíjená I (do 31. 3. 2013 

kanoistika do 21.30)
malý 
sál

TJ Sokol cvičení 
se židlí

TJ Sokol – stolní tenis dospělí
Zavadilová 

Zumba

pátek

velký 
sál

Admira Praha – kopaná 
11. 2012 – 3. 2013

TJ Sokol – kopaná
do 31. 3. 2013

TJ Sokol – kopaná 
1. 11. 2012 – 
31. 3. 2013

TJ Sokol –
míčové hry muži

SK Pražačka basketbal

malý 
sál

TJ Sokol kopaná 
19. 11. 2012 – 

31. 3. 2013
KUNG FU Factory o.s.

TJ Sokol –
st. tenis žáci 

Tělocvična v základní škole Trojská zahajuje svůj provoz 3. září 
2012. Zveřejňujeme předběžný rozvrh využití tělocvičny ve škol-
ním roce 2012-2013, který může být ještě doplňován o zatím neob-
sazené hodiny. Ing. I. Marková

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Cvičební hodiny sokolské vše-
strannosti zahájíme 3. září.
Rozvrh zůstává stejný jako 
v I. pololetí. 

TJ SOKOL INFORMUJE

OSOBNOST TROJE

Letos 19. 9. oslaví naše paní 
Dana Zátopková, zlatá olympi-
onička, neuvěřitelné devadesá-
tiny. Přejeme jí pevné zdraví, 
osobní pohodu a stálý optimis-
mus!

za všechny zastupitele a Sociální 
a zdravotní komisi MČ Praha-Troja 

přeje redakce 

kde bude volný rozchod, každý 
dostane mapku centra, kde je 
vyznačena lanovka na vyhlídku 
Diana a Jelení skok, významné 
hotely Thermal a Pupp. Při-
hlášky na zájezd přijímá Fili-
pová tel.: 233 556 187, mobil: 
736 283 882.
■ Cena jízného: 120 Kč pro 
členy a 240 Kč pro hosty. Jeli-
kož v zámku vyžadují pro zá-
jezdy hromadnou vstupenku, 
budeme vybírat předem vstup-
né, rozlišené podle účastníků 
na dospělé, důchodce, nad 65 
let s datumem narození, děti 
studenty a držitele ZTP. Přihláš-
ky prosíme do konce září. 

Alžběta Filipová 

Foto z akce Seniorská míle viz protější strana

■ Podzimní autobusový zájezd 
plánujeme na 6. října do západ-
ních Čech. Navštívíme Bečov 
nad Teplou, kde je významná 
zlatnická památka – Relikviář 
sv. Maura, vytvořená v letech 
1225–1230, která je svou umě-
leckou a historickou hodnotou 
srovnávána s korunovačními 
klenoty českých králů. Relik-
viář má bohatou minulost, 
kým byl zakoupen a jak se oci-
tl na panství v Bečově. Vše je 
při prohlídce vysvětleno prů-
vodcem. Po obědě v Bečově 
navštívíme lázně Karlovy Vary, 

BEČOV NAD TEPLOU
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 1. 9.  Den pro rodinu 10 –19 hod.,
10 –17 hod. dílny, 17–19 koncerty

BZ PRO VÁS PŘIPRAVILA

TROJSKÝ KALENDÁŘTROJSKÝ KALENDÁŘ

TIPP PPPRO VÁS

 1. 9. Dětský den s Aholdem Užijte si hravý den.
 1. a 2. 9.  Cesta kolem světa za 8 hodin –

dá se to stihnout i se zvířaty v Zoo Praha. 
 3. 9. Prvňáčci jdou do zoo Oslavte svůj první školní den.
 8. 9.  Den Madagaskaru Nahlédněte do tajů jednoho z pří-

rodních divů světa.
 8. 9. Dětský den s KB Den plný zábavných her.
 15. 9.  Bavíme zvířata aneb zvířata se učí ráda neboli

jak zahání nudu zvířata v zoo.
 22.-28. 9.  Týden turistiky v Zoo – za zajímavostmi ze světa zvířat.
 23. 9.  Parníkem do zoo Představují se pražské domy dětí 

a mládeže.
 28. 9. Jubilejní slavnost Zoo Praha slaví 81 let.
  Happy Mondays

Každé zářijové pondělí mají vstup do zoo za korunu fotografové 
(podmínkou je účast ve fotosoutěži).

ZOO PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha

Otevřeno denně, v září 9.00–18.00 h.

www.botanicka.cz

FILMOVÉ LÉTO
Každý čtvrtek po setmění, až do 27. září,

u Trojského koně!

Program:

 6. 9. Faunovo velmi pozdní odpoledne
  V. Chytilová 1987, B 103’ 20.30 h 
 13. 9. Šašek a královna
  V. Chytilová 1987, B 111’ 20.30 h 
 27. 9. Kopytem sem, kopytem tam
  V. Chytilová 1988, B 129’ 20.00 h

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

vstup volný

AKCE V MĚSÍCI ZÁŘÍ
 2. 9.  Hudební procházky* Pražské saxofonové kvarteto – 

G. Miller, G. Gershwin, J. Ježek Iuventa,o.s.

 8.–9. 9.  Foodparade festival jídla a pití
Trojský zámek 11.00–21.00 hod.

   Představí se známé pražské restaurace a jejich
šéfkuchaři. Doprovodný program. Chefparade, s.r.o.

 9. 9.  Hudební procházky* Kvartet lesních rohů –
J. V. Stich, L. van Beethoven, W. A. Mozart Iuventa,o.s.

 15.–16. 9.  Skokové závody Jezdecký areál Císařský ostrov 
8.30 hod. zahájení JSCO 

 16. 9.  Hudební procházky* L. Chaim –
E. Bloch, L. Bernstein, M. Bruch Iuventa,o.s.

 22. 9. Sportuj s námi Jezdecký areál Císařský ostrov JSCO

 23. 9.  Hudební procházky* Pražské dechové kvinteto –
L. Sluka, G. Bizet, A. Rejcha Iuventa, o.s.

*  Gočárovy domy ZOO 13.00 hod., Trojský zámek 15.00 hod., 
Botanická zahrada 17.00 hod. 

 15.-23. 9.  Masožravé rostliny ve skleníku Fata Morgana,
út–ne 9 –19 hodin

 19.-23. 9.  Marocké dny Venkovní expozice se stylovou hudbou, 
zpěvem, tancem a autentickou marockou kuchyní...

24. 9.-7. 10. Grác 2012 Výstava děl Miroslava Pangráce ml., 
denně 9 –19 hodin

 27.-28. 9.  Dotkni se pravěku aneb dny pravěkých řemesel – zažijte 
na vlastní kůži, jak se v dávných dobách vyráběly nástroje, 
zbraně, jak se lidé oblékali a zdobili šperky, i co jedli.

VINOBRANÍ V BZ 15. A 16. 9.
PROGRAM PO OBA DNY 11–19 HOD.

SOBOTA:
 11-13:45 h Eda Wild jr. a band
 14-15:45 h Pacifik
 16-17 h Cimbálová muzika
  Michala Horsáka
 17-17:45 h Jožka Černý 
 18-19 h Cimbálová muzika
  Michala Horsáka

NEDĚLE:
 11-13:45 h Třehusk 
 14-16:45 h Gladly SW
 17-19 h K.T.O.

Hladové zasytí několik občerstvovacích míst s širokou nabídkou láka-
vých dobrot. Zveme vás k posezení, poslechu a k tanci na terasu k vi-
ničnímu domku, kde jsme pro vás opět připravili bohatý program. 
Nebude chybět ani víno z Vinice sv. Kláry.
15. a 16. 9. od 14, 15, 16, 17 a 18 h řízená degustace v expozici 
výroby vína: 200 Kč/prohlídku.

Rezervace nutná! Eva.vitova@botanicka.cz, mobil: 603 582 191

Názvy jednotlivých panelů naučné stezky:
1 Vltavské údolí 2 Vyhlídka na Zámky 3 Roztocký háj 4 Obec 
Roztoky 5 Únětický potok 6 Maxmiliánka 7 Spálený mlýn 8 Tůmův 
mlýn 9 Trojanův mlýn 10 Holý vrch 11 Staropleistocénní sedimenty 
12 Kaple sv. Václava 13 Starý Suchdol

Do Suchdola (nebo do Roztok u Prahy) dojedete kromě autobusů 
ze zastávky u přívozu Podhoří – Pobaba i po železnici (odjezd ze sta-
nice Holešovice zastávka 7.45, 8. 45, atd. – s hodinovými intervaly).

Vážení a milí čtenáři, v návaznosti na slavnosti vltavských břehů 
(více na straně 5) vás zveme na suchozemský výlet v jejich těsné 
blízkosti. Přírodní rezervací Roztocký háj – Tiché údolí vede nauč-
ná stezka a jestli přidáte k oslavám několik vlastivědných kilomet-
rů navíc, poznáte unikátní krajinu protkanou historií. spa

Klecánky
Roztoky

Troja

Zámky

Tiché  údolí

Bubeneč


