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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Městská část Praha-Troja
oznamuje
ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním
městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb.)
v platném znění

ZÁMĚR PRODAT
FORMOU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
dům čp. 261 na pozemku parc. č. 1393, pozemek parc.
č. 1393 o výměře 298 m2 a pozemek parc. č. 1394 o výměře
845 m2 vše v k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená
správa Městské části Praha-Troja.
Podmínky výběrového řízení je nutno vyzvednout na níže
uvedeném místě v úřední dny, tj. pondělí 8 –12 a 13 –17
hod a ve středu 8 –12 a 13–18 hod. V ostatní dny pouze
po předchozí telefonické domluvě.
Výběrového řízení se mohou účastnit fyzické a právnické osoby.
Nabídky zájemci osobně předají v řádně zalepené obálce
s označením „MČ Praha-Troja – VYBĚROVÉ ŘÍZENÍ –
dům čp. 261 a pozemky parc. č. 1393 a 1394 k. ú. Troja –
NEOTEVÍRAT“ na níže uvedené místo.
Uzávěrka přijetí nabídek je 30. listopadu 2012 ve 12 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny
předložené návrhy nebo výběrové řízení zrušit.
Místo pro poskytování informací, podmínek výběrového
řízení a podací místo pro podávání nabídek je:
Úřad městské části Praha-Troja,
Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja
přízemí, tel.: 284 691 121, 284 686 103
Kontaktní osoby: Ing. Irena Marková, Karel Novotný,
Martina Umlaufová

Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta městské části

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

JAK JDE ŽIVOT V TROJI
Milí spoluobčané ■ společenské, kulturní i sportovní dění
v Troji je především díky vám
stále zajímavější a lákavější
■ noví obyvatelé se zapojují do veřejného života prací
v komisích i aktivní pomocí
a účastí při trojských akcích ■
místní organizace – Sokol Troja, mateřská a základní škola,
trojské gymnázium jsou vždy
v popředí zdejších událostí ■
naše krásné a poučné výstavy
v Galerii u lávky nás seznamují s díly významných umělců,
dokumentují historii i přibližují budoucnost Troje ■ Trojský klub aktivního stáří, Klub
trojské historie, cestovatelské
i veřejné besedy mají stále větší
popularitu ■ dětem byla pro
radost vybudována dvě nová
hřiště ■ věříme, že je dobře
postaráno i o trojské seniory,

kterým přispěchala na pomoc
i restaurace Sokol Troja stále
více využívanou dovážkou obědů ■ zlepšuje se čistota našich
ulic i obecních prostranství ■
o větší bezpečnost a pořádek se
nám nově starají již tři policisté
■ začíná se rýsovat podoba důstojného vstupu do Troje v prostoru přívozu v Podhoří ■ letos, v roce desátého výročí ničivé povodně, musíme obdivovat
statečnost a pracovitost všech,
kterým voda poničila domovy.
Patří jim velký dík za to, jak
rychle a mile byla jejich přičiněním zvelebena tvář Troje
■ těchto několik povšimnutí
z mnoha trojských akcí, povinností a událostí nám může
pomoci uvědomit si, že Troja je
i přes někdy se vyskytující starosti a obtíže docela příjemný
a živoucí domov nás všech.

Otakara Stavovčíková a Tomáš Bryknar, zástupci starosty MČ Troja
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ZE ZÁPISU ZE 17. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-TROJA konaného dne 25. 9. 2012
Bod č. 2 – K návrhu na jmenování zástupce zřizovatele ve školské
radě Základní školy Trojská 110
ZMČ jmenuje zástupcem zřizovatele ve školské radě Základní školy,
Trojská 110 – Ing. Jiřího Kořenského usnesení č. 61 schváleno 8 hlasy
Bod č. 3 – Podmínky výběrového řízení na prodej nemovitostí svěřených do správy MČ Praha-Troja
Podmínky byly převzaty z podmínek Hl. m. Prahy a upraveny
na podmínky MČ. Pan Bejček se dotazuje, zda se podmínky budou
uplatňovat také na ostatní prodeje. Pan starosta: Dá se předpokládat,
že pokud bude MČ něco dalšího prodávat, pak budou podmínky obdobné,
ale zatím se o žádném dalším prodeji neuvažuje. ZMČ schvaluje Podmínky výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 1393 k. ú.
Troja s domem čp. 261 a pozemku parc. č. 1394 k. ú.Troja, svěřených do správy Městské části Praha-Troja, které tvoří přílohu č. 1
tohoto usnesení
usnesení č. 62 schváleno 8 hlasy
Bod č. 6 – Informace z komisí
Ing. Stavovčíková: navrhuje termíny pro Rozsvícení vánočního stromku
a Setkání seniorů. Pro setkání seniorů byl vybrán termín 13. prosince.
K. Foitlová: Finanční výbor se sešel krátce za účelem projednání Podmínek
výběrového řízení. Řádné jednání se uskuteční 16. října a na programu
bude plnění rozpočtu MČ za třetí čtvrtletí a rozbor nákladů na projekty
a studie od začátku volebního období.
M. Knittel: Komise životního prostředí se sejde v říjnu. Pan starosta
žádá, aby jedním z bodů jednání bylo také grantové řízení pro rok 2013,
což platí také pro ostatní komise.
Ing. Bryknar: Hlavním bodem jednání komise pro obecní majetek bylo
řešení Podmínek výběrového řízení. Na příštím jednání se komise bude zabývat pozemky MČ, které jsou dosud nevyužívané a nepronajaté.
Ing. Kořenský: Školská komise se sejde v říjnu.
P. Bejček: Policie ČR má pevné stanoviště měření rychlosti po celý rok. Dle
jejich sdělení je Troja ve srovnání např. s Ortenovým náměstím nebo Holešovickou tržnicí bezproblémová. Pan starosta plánuje uspořádat během
listopadu jednání o dopravě v Troji.
J. Kavan upozorňuje na problematický chodník na Trojské ulici (na úrovni křižovatky s Novou Trojskou) – z jedné strany je zarostlý, z druhé strany parkují auta. Navrhuje z jednoho jízdního pruhu udělat parkování,
čímž by se ochránil chodník. Námět bude řešen na jednání k dopravě.
K ořezání zeleně musí být vyzván majitel.
Bod č. 7 – Informace starosty
■ připomínky MČ ke změnám v MHD od 1. 9. 2012 – snahou je,
aby přes Troju jezdila každá tramvaj č. 17 a aby autobusu č. 112
nebyl zkrácen interval
■ projednávání návrhu změny Z 2755 (Zdravotnická záchranná
služba HMP) v RHMP – komise složená z architektů změnu nedoporučila, Rada hl.m.Prahy ji přesto odsouhlasila.
■ stanovisko MČ Praha-Troja k nepovoleným stavbám na pozemku
parc. č. 1405 ve vlastnictví Pozemkového fondu a dalších pozemcích – jedná se o využívání pozemků, které jsou v záplavovém území a dle územního plánu je to zeleň městská a krajinná. Krajinářská studie navrhuje také pobytové plochy apod. Rozhodnutí městské části by měla předcházet širší diskuze a shoda v zastupitelstvu.
Bod č. 8 – Závěr, diskuze
K. Foitlová informuje, že přístup ke kapli v Podhoří byl uzavřen také
na Dny evropského dědictví. Ing. Bryknar se domníval, že brána se bude
zavírat pouze na noc. Ing. Kořenský upozorňuje, že existuje oficiální
přístup ke kapli, a to po 3m koridoru. Ing. Kořenský dále informuje,
že majitel domu po panu Vlčkovi chce stavět velký rodinný dům a měl by
zájem zde udělat cestu.
Ing. Stavovčíková se dotazuje na domek převozníka. Dle odpovědi
pana starosty třetí oslovený atelier do konce příštího týdne přinese studii.
Po výběru architektů pan starosta svolá jednání v Podhoří, které by
se dalo spojit s jednáním o pozemcích. J. Kavan by byl rád, kdyby
se u přívozu postavilo také molo pro soukromé lodě.
Úplné znění zápisu naleznete na www.mctroja.cz.
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO VÝSTAVBU A DOPRAVU ZATEPLENÍ MŠ
Dne 17. 10. 2012 ■ žádost o udělení výjim- objekt Nad Kazankou, Praha 7, Troja, pozeky na přístavbu rodinného domu na po- mek parc. č. 425 k. ú. Troja ■ rekonstruk- A SOUVISEJÍCÍ OPRAVY
zemcích parc. č. 1450/20 a 1050/21 k. ú.
Troja (nedoporučeno) ■ informace pana
Bejčka o dopravní situaci v horní části ulici Pod Havránkou, Praha 7 ■ umožnění
protisměrné jízdy cyklistů v ulici Nad Kazankou, Praha 7, Troja (souhlas) ■ bytový

ce komunikace Pod Hrachovkou – projekt
pro územní řízení (souhlas s realizací stavby na pozemcích, které jsou ve správě MČ
Praha-Troja) ■ Celý zápis je k dispozici
ve stavebním oddělení ÚMČ Praha-Troja.
Karel Novotný, tajemník komise

ZAJIŠTĚNÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY

ÚŘAD MČ INFORMUJE

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
Í ODPA
DOMOVN

D

10. a 11. 11.

Do VOK je možné odložit starý nábytek,
koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporák
sobota 10. 11. 13.00–17.00 hod.
■ dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
■ Pod Salabkou x Trojská
■ V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
neděle 11. 11. 13.00–17.00 hod.
■ Sádky, u stání na separovaný odpad
■ Pod Havránkou u čp. 28
■ Na Pazderce proti čp. 213

BIOODPA

D

24. a 25. 11.

■ OVENECKÁ 15, Letná, tel.: 233 375 405
Odběry: pondělí, středa, pátek 7.00–8.00 h
Ordinační hodiny:
pondělí, středa (akutní vyšetření),
pátek (prevence) 8.00–13.00 h
úterý 12.30–18.00 h, čtvrtek 12.30–16.30 h
MUDr. Irena Pokorná od 1. 10. nově ordinuje i v ordinaci v Ovenecké středy a pátky
dopoledne.
O víkendech či mimo ordinační dobu
v těchto ordinacích se prosím obracejte
na Lékařskou službu první pomoci (LSPP):
Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2,
Praha 8, tel.: 266 084 220
LSPP pro dospělé – budova č. 2,
pondělí–pátek: 19:00–6:00 h
Volné dny – nepřetržitě, tel.: 283 842 222–3
LSPP pro děti a dorost – budova č. 2,
pondělí–pátek 16.00–7.00 h
Volné dny – nepřetržitě, tel.: 266 084 220
OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE 2012–13
je plně hrazeno ze zdravotního pojištění
u všech osob nad 65 let věku.
Bližší informace v ordinacích.
Sociální a zdravotní komise
Foto © T. Bryknar

■ Ordinace SÁDKY 5, Troja,
tel.: 233 541 746 Ordinační hodiny:
MUDr. Martina WIEREROVÁ
pondělí 15.00–16.30 h
MUDr. Irena POKORNÁ
úterý a čtvrtek 8.00–10.30 h
Příjem pacientů končí 30 min. před koncem
ordinace

Stavební práce na zateplení MŠ Nad Kazankou jsou v plném proudu. Střecha budovy je
dokončena, probíhá montáž hromosvodu.
Také práce na fasádě probíhají, ale vzhledem k nočním teplotám musí být prováděno
zakrývání plachtou a přitápění. Stavba má
termín předání 31. října. Pokud nastanou
nepředvídatelné problémy s počasím, může
dojít k nepatrnému prodloužení termínu.
Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení

STAVEBNÍ PRÁCE
prováděné na veřejném
prostranství od října:
Vážení občané, v pondělí 22. října 2012
bude zahájena stavba nazvaná Technická vybavenost Troja.
V letošním roce bude provedena část
uvedené stavby, na kterou bylo vydané
stavební povolení s názvem „Rekonstrukce vodovodních řadů ul. Pod Havránkou Praha 7, Troja“.
Investor: Odbor městského investora
MHMP
Zodpovědná osoba:
Ing. Frölich 236 004 572
Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.o.,
S. K. Neumana 2708,
Pardubice – Zelené předměstí
Zodpovědná osoba:
pan Laxar 606 765 554,
Ing. Zábranský 602 695 104
Termín: od 22. 10. 2012 do 31. 3. 2013
Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

STÁTNÍ SVÁTEK –
POCTA HRDINŮM
Městská část Praha-Troja uctila Den vzniku
samostatného Československa položením věnce
k pomníku padlých za II. světové války.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
PŘIPRAVUJE GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 2013
na podporu projektů v oblasti rozvoje MČ,
občanské společnosti a volnočasových aktivit
v prostoru Trojské kotliny v roce 2013

sobota 24. 11. 9.00–12.00 hod.
■ ZŠ Trojská 110/211
■ Pod Salabkou x Trojská
neděle 25. 11. 9.00–12.00 hod.
■ V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

Připravované tematické oblasti:
I. Kvalita životního prostředí
II. Život ve veřejném prostoru,
občanská společnost
Harmonogram grantového řízení:
III. Publikační a propagační
Vyhlášení grantů: 30. 11. 2012
aktivity
Ukončení přijímání žádostí: 11. 1. 2013, 13 h
IV. Kulturní a společenské akce
Schválení orgánem městské části: do 28. 2. 2013
V. Sport, tělovýchova, volný čas
Oznámení výsledků: do 16. 3. 2013
VI. Sociální a zdravotní
Uzavření smluv: do 13. 4. 2013
VII. Vzdělávání
Konkrétní témata právě projednávají komise Rady. Podrobné informace a přihlášky budou zveřejněny od 30. 11. 2012 na úřední desce, webových stránkách
www.mctroja.cz a v podatelně úřadu MČ Praha-Troja.
LISTOPAD 2012 157
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ŽIV
VOT V TRO
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V rámci Prahy 7 patří Troja k její nejbezpečnější části.
I přesto zde máme trvale několik oblastí, se kterými z hlediska bezpečnosti nemůžeme být
zcela spokojeni. Je to zejména
intenzivní dopravní provoz
a přestupky z toho vyplývající.
Dále krádeže a vloupání, které
se občas vyskytují na celém území naší obce. Aktuální situaci
se snažíme řešit pravidelnými
schůzkami s představiteli městské policie (každé první pondělí v měsíci). V řešení je také
„divoké“ parkování návštěvníků, a to především v ulici Pod
Havránkou.
Apelujeme také na spoluobčany, aby byli všímavější ke svému okolí, zejména co se týká
pohybu podezřelých osob. Také
ohlášení, byť jen pokusu o vloupání, může přispět k zadržení
pachatele.
Příslušníci městské policie,
kteří vykonávají službu v Troji,
byli posíleni o třetího člena.
V současné době jsou k nám
přiděleni: Miroslav Hamza,
Eva Hamzová a Miroslav Lexmann – mob.: 723 568 239,
721 894 509.
Připomínky a náměty můžete zasílat na můj e-mail: jaroslav.bejcek@seznam.cz nebo
na úřad MČ Praha-Troja: info@
mctroja.cz
Jaroslav Bejček, předseda komise
pro bezpečnost a veřejnou zeleň

ZVÍŘATA V ULICÍCH
Jak jsme vás již informovali v srpnovém čísle,
v zarostlém svahu nad ulicí Nad Kazankou se
pase stádo koz. Od srpna si kozy na svah natolik zvykly, že se rozhodly prozkoumat i zbytek Troje. Prvního října kozy utekly dírou
v plotě a potulovaly se ulicí Nad Kazankou.
Díky všímavosti místních občanů na místo
rychle dorazili dva ozbrojení strážníci Městské policie hl. města Prahy, kteří zkušeně
odvedli stádo koz na schodiště vily, kde sídlí
společnost Amway. Pak už jen stačilo počkat
na klíče od horní branky zahrady vily. Mezitím si kozy pochutnaly na pěstěných růžích
a dokonale zastřižených keřích v zahradě.
Po příchodu pana Tesaře s klíčem jsem mohla společně s policií kozy odvést zpět na jejich „pastvinu“, která je hned nad zahradou
vily. Od té doby se kozy drží na svém svahu
a nikam se netoulají.

MADELEINE
ALBRIGHTOVÁ
V TROJI

BEZPEČNOST
V TROJI

ZAJÍMAVOST
V rámci projektu Kořeny osobností vysadila ve
čtvrtek 25. října za asistence ředitelky botanické
zahrady Věry Bidlové a dalších pracovníků botanické zahrady Madeleine Albrightová téměř 2,5
m vysokou tvarovanou borovici. Paní Madeleine
Albrightová se tak stala 54. osobností, která se do
Text a foto bok
projektu zapojila.

CENÍK INZERCE

Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

GEOLOGICKÁ
EXKURZE
■ Šestého října proběhla procházka na
téma Geologické atrakce pražské ZOO.
Průvodcem byl pan RNDr. Pavel Röhlich,
který nás provedl geologickými zajímavostmi Troji a ZOO. Vše pan Röhlich doprovázel zajímavým výkladem.
Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

ŽIVOT V TROJI

1/2 strany

1/4 strany

185 mm šířka
256 mm výška

185 mm šířka
130 mm výška

90 mm šířka
130 mm výška

5000 Kč

2500 Kč

1/6 strany

1/8 strany

1/10 strany

185 mm šířka
44 mm výška

90 mm šířka
62 mm výška

90 mm šířka
49 mm výška

celá strana

Tímto mnohokrát děkuji Městské policii
za spolupráci při zahánění koz a panu Tesařovi a pracovníkům společnosti Amway za trpělivost a poskytnutí azylu pro kozy.
Stádo má pronajato Nadace Quido Schwanka ve spolupráci s MČ Praha-Troja. Projekt je
realizován s finančním přispěním Hlavního
města Prahy.

950 Kč

600 Kč

1300 Kč

500 Kč

1/12 strany

1/16 strany

1/24 strany

58 mm šířka
62 mm výška

90 mm šířka
29 mm výška

58 mm šířka
29 mm výška

400 Kč

300 Kč

200 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH (20 %) a jsou platné při
dodání hotových podkladů. Platba předem: Úřad MČ
Praha-Troja, Trojská 96.
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NĚKOLIK LOVECKÝCH RAD
Jak už pravděpodobně zaznamenalo mnoho trojských obyvatel, divočáci se vrátili po půlroční
odmlce do zahrad a sadů. Povolení k odstřelu na vybraných pozemcích mají myslivci do konce
března 2013. První letošní podzimní úlovek zaznamenal pan Pavel Soukup, známý trojský lovec
a rybář, 22. 9. 2012 ve 23 hodin ve vinici Salabka. Pana Soukupa jsem požádala, aby čtenářům poradil, jak se bránit proti očekávané invazi kanců do našich zahrad.
RZ: Pane Soukupe, máte dlouholeté zkušenosti s odlovem nejen černé zvěře. Lze zabránit divokým prasatům vniknout na pozemek nebo alespoň minimalizovat napáchané škody v zahradách?
PS: Zabránit divokým prasatům vniknout
na pozemek a tím minimalizovat škody je možné takto: ■ prohlédnout a vyspravit oplocení ■
použít pachové ohradníky, rozvěsit je na oplocení, pokud možno co nejblíže od sebe ■ divočáky odpuzují lidské vlasy, vlasy se dají do sáčků
z porézní látky a rozvěsí se blízko sebe na oplocení, je možné je rozvěsit na stromy v zahradě ■
ze zahrady odklidit spadané ovoce, na zahradu nevyhazovat zbytky jídla, divoká prasata

jsou všežravci, v tomto čase hledají jakoukoliv
potravu pro tvorbu podkožního tuku, který je
chrání před zimou.
RZ: Pane Soukupe, čtenáře by určitě zajímalo, jak dlouho jste měl políčeno na váš
poslední úlovek a kolik kanec vážil.
PS: Než se mi podařilo tohoto divočáka ulovit,
čtrnáct dnů jsem chodil a sledoval jejich pohyb
(tj. v kterou noční hodinu a kudy procházejí).
Tímto sledováním jsem zjistil pohyb mezi 22.00
hod až 24.00 hod. Tři dny před ulovením jsem
chodil večer na čekanou, třetí den se zadařilo,
přišel a dobře mířenou ranou na komoru zhasnul. Vážil 59 kg.
Pavla Soukupa se ptala Renata Zajícová
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DRUHÉ PRACOVNÍ SETKÁNÍ O PŘÍRODNÍM PARKU DRAHAŇ-TROJA
Ve středu 26. 9. 2012 proběhlo v restauraci Sokol Troja již druhé pracovní setkání
o přírodním parku Drahaň-Troja. Setkání pořádala Městská část ve spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou v rámci projektu Periurban Parks.

Po krátkém uvítání moderátorkou večera paní Ivanou
Adámkovou si úvodní slovo vzal
prof. Josef Kozák, který setkání
uvedl a zároveň nás seznámil
s průběhem končícího projektu
Periurban Parks. Poté pan starosta Ing. arch. Tomáš Drdác-

ký představil aktivity, které se
v rámci projektu uspořádaly během roku 2012. Hana Bernardová a Štěpán Špoula následně
představili příklady dobré praxe ze zahraničí. Blok uzavřel
Štěpán Špoula, který přednesl
koncept Strategického plánu

příměstské krajiny trojské kotliny. Po krátké přestávce následovala přínosná debata nad
konceptem a z diskuze vznikly
nové náměty i připomínky pro
dopracování konceptu Strategického plánu příměstské krajiny trojské kotliny. Na setkání

se sešli zástupci různých organizací, obyvatel Troje nebo pan
starosta z MČ Praha-Ďáblice
Miloš Růžička. Všem zúčastněným děkujeme za účast i cenné
připomínky a náměty.
Ing. Daniela Smolová, referent
životního prostředí

PRVNÍ VEŘEJNÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
v Troji již tři týdny těší dospělé
i děti přesto, že podzimní čas
příliš nepřeje venkovním radovánkám. Zatím se zdá, že největší oblibu si získalo houpačkové hnízdo, které bývá obleženo i několika dětmi najednou.
Lavičky zase naopak využívají ke klidnému posezení
i starší spoluobčané. Pokud
okolnosti dovolí, budeme hledat místní vhodné lokality, kde
by bylo možno zřídit oddychová a sportovní stanoviště pro
mládež i dospělé.

AUTODRÁHOVÉ ZÁV
Á ODY
PR
RO ŠIROKOU VEŘEJNOST

SÁDKY

Tomáš Bryknar a Otakara
Stavovčíková, zástupci starosty

W W.GRANDPRIXTROJA.CZ
WW

Areál loděnice FTVS UK, Praha-Troja (17) – 18. 11. 2012

17. LISTOPADU 16:00-22:00 h
PROMO prostor pro sponzory, partnery a VIP (v případě zájmu)

18. LISTOPADU 10:00-17:00 h prostor pro veřejnost
10:00-12:00 registrace
10:00-12:30 tréninky
12:30-13:00 losování
13:00-16:00 závody
16:30-17:00 vyhlášení

Vstupné: 100 Kč

Počet okruhů: 10-12, závodních: 4-5, nezávodních okruhů: 7 a více
závodní okruhy: dráha Carrera GO, Evolution, nezávodní okruhy:
Carrera GO, Evolution, Digital dopravní okruh: Ites, Gonio, Faro
Okruhy jsou dvoudráhové, analogové a jeden okruh digitální.

V sobotu dne 20. 10. 2012 byl v Praze na Spořilově fotbalový turnaj
přípravek (dětí předškolního věku). V nabité konkurenci dvanácti týmů
(např. Slavia, Jičín, Dukla, Slaný atd.) se naši nejmenší Trojští fotbalisté
pod vedením pana trenéra Filipa umístili na 1. místě!!! Celkové skóre
25:0! Velká gratulace a radost z trojského velkého úspěchu. Jaroslav Abt

Kategorie závodů: ■ jednotlivci (5-8 let) – kategorie GO
■ jednotlivci (nad 8 let) – kategorie Evolution
■ skupina (2-4 závodníci nad 8 let)* – kategorie Evolution
* V kategorii skupina je vlastní autíčko podmínkou registrace.
Nutná registrace závodníků a účastníků předem!
Nutná sportovní obuv do tělocvičny!
Možnost zakoupení vlastního autíčka či autodráhy
za zvýhodněné ceny
Možnost placeného občerstvení (Troja Catering)
Nazdar, Jan Zobal – GPT 2012 603 821 822, starosta TJ Sokol Troja
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POUŠTĚNÍ DRAKŮ X. JUBILEJNÍ ROČNÍK TROJSKÉ DRAKIÁDY 14. 10. 2012
Letos tomu bylo 10 let od doby,
kdy jsme se s několika „trojskými blázny“ poprvé pokusili obnovit jeden ze starých obyčejů.
Bohudík, dnes se to stalo již zažitou tradicí. A tak opět po roce
se vrátil zpět velký svátek létání
a všech draků, který se uskutečnil, skoro na rok přesně, v neděli 14. října 2012 na „Velké skále“.
Vše nakonec dobře dopadlo,
a když se to večer sbalilo a spočítalo, tak nás tam bylo zase kolem šedesáti. Nezbývá tedy než
odstartovat přípravy na 11. ročník a udělat tečku za tím letošním jubilejním ročníkem!
Nazdar, Jan Zobal – Starosta TJ Sokol Troja

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
ADAPTABILITA

PRAHA & EU:
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

TROJSKÉ TRUMFY
PRAŽSKÝM ŠKOLÁM
Projekt s reg. číslem CZ.2.17/3.1.00/32718
S koncem září letošního roku byl ukončen společný projekt Trojského gymnázia, Botanické a Zoologické zahrady hlavního města
Prahy. V návaznosti na uplatňování vzdělávacích programů pro
střední školy vznikly edukační programy, vhodné didaktické pomůcky, pracovní listy a metodiky podporující možnost praktického ověřování získávaných vědomostí žáků v průběhu jejich studia.
Jsou k dispozici na stránkách Trojského gymnázia i obou partnerů.
Mgr. Radim Jendřejas, Trojské gymnázium
www.trojskegymnazium.cz

STÁTNÍ SVÁTEK

TRIO CON
SILENCIO

Foto © Con silencio

Jarmila Štruncová

Josefina Severová

Mgr. Daniel Fajkus

V neděli 28. října vpodvečer se
Císařský sál Trojského zámku
zaplnil hudbymilovnými trojskými občany. Součástí oslavy
státního svátku České republiky se v Troji stal koncert Tria
CON SILENCIO, pořádaný
městskou částí Praha-Troja.
Koncert uvedl trojský zastupitel Jan Kavan ml. a pak se
již přítomní mohli s potěšením věnovat úžasné komorní
hudbě v nádherném prostředí Císařského sálu Trojského
zámku. Na závěr odměnili
posluchači umělce dlouhým
Text a foto bok
potleskem.

PŘEČETLI JSME PRO VÁS

PŘÍVOZ P2
Podbaba-Podhoří jezdí
denně o dvě hodiny déle:
20.00, .15, .30, .45
21.00, .15, .30, .45
22.00 h
Více na: www.ropid.cz
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NÁVŠTĚVA PARTNERSKÝCH ŠKOL
V DRÁŽĎANECH A MÍŠNI
Ve dnech 10.–12. 10. se zúčastnili studenti Trojského gymnázia, Euroškoly Praha a Euroškol Česká Lípa a Litvínov společné exkurze
do Drážďan a Míšně. Navštívili partnerské školy
patřící do skupiny ESO
ve Spolkové republice
Německo. Byla to velmi
zdařilá akce, i přes věkové rozdíly mezi účastníky
exkurze se připravený
program jak ze strany
hostitelů
(Euroškola
Dreden), tak doprovázejících učitelů všem líbil.
Kromě vylepšení cizojazyčných
dovedností se žáci dozvěděli
mnohé z historie saské metropole a dalších míst v regionu
(Míšeň, Radebeul – zámek Wackerbarth). Díky zajímavé prohlídce tradičního vinařství byly
rozšířeny i vědomosti z chemie

a biologie. Vhodným doplněním byla rovněž návštěva manufaktury a muzea nejstarší evropské porcelánky v Míšni. Vydařené zážitky byly
umocněny
slunečným
počasím. Byly navázány
nové studentské kontakty s partnerskou Euroškolou v Drážďanech,
na škodu věci není jiné
profesní zaměření školy.
Rýsuje se rovněž potenciální možnost vykonání
jazykové i odborné praxe
(kromě studentů gymnázia zejména pro studenty SOŠ
všech Euroškol v ČR). Nastolená problematika bude dále diskutována a projednána s cílem
dosažení možnosti 4–6 týdenního pobytu v Drážďanech s výukou a praktickým ověřením
získaných dovedností.
Mgr. Radim Jendřejas, ředitel TG

OPEN FLORBAL TROJA 2012
Dovolujeme si pozvat všechny milovníky halových sportů
na tradiční florbalový turnaj ve škole Svatopluka Čecha v Praze-Troji. Pořádají ho Trojské gymnázium, Městská část Praha-Troja, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a občanské sdružení Trojskoúhelník. Proběhne během prvního
listopadového víkendu ve dnech 3.–4. 11. 2012 za účasti 8-10
týmů z Prahy, Českých Budějovic, Strakonic, Litvínova a České Lípy. Finanční podporu turnaje poskytuje MČ Praha-Troja
v rámci grantu „Upevnění sportovních aktivit dětí a mládeže“
a Sdružení soukromých škol. V sobotu 3. 11. budou rozehrány
zápasy ve dvou kvalifikačních skupinách, neděle bude patřit
zápasům ve vyřazovacích soubojích od čtvrtfinále až po finále.
Vítěze turnaje budeme znát po čtrnácté hodině. Obhajuje tým
Gymnázia Jaroslava Seiferta z Prahy 9. Těšíme se na vaši podMgr. Radim Jendřejas
poru mladým sportovcům.
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CESTOVÁNÍ
S J. LIPSKÝM
Ve středu 17. října se zaplnila
aula trojské školy nedočkavými
příznivci již tradičních přednášek a besed s trojským cestovatelem Janem Lipským. Tentokrát
zavzpomínal na jednu ze svých
starších cest a přítomným předvedl na více než dvou stech fotografiích Izrael a Palestinu. Bylo
to poutavé vyprávění s mnoha
osobními postřehy. Účastníci
besedy přednášku J. Lipského
odměnili velkým potleskem
a vyjádřili přání v seriálu cestovatelských setkání s J. Lipským
pokračovat. Další přednáška
bude zřejmě v únoru 2013 a její
téma? Necháme se překvapit.
Text a foto bok

KLUB TROJSKÉ HISTORIE
Na pravidelném setkání se sešli ve čtvrtek 11. října zájemci o historii Troje. Kromě běžných a obvyklých záležitostí (prohlížení
nově získaných historických fotografií) byli účastníci schůzky
upozorněni na novou výstavu v hlavní budově Muzea hlavního
města Prahy na Florenci. Výstava se pod názvam „Vinohrady
a Žižkov – nová města za východní pražskou hradbou“ koná
do 5. 5. 2013 a rozhodně stojí za pozornost. Prostřednictvím
bohatého fotografického materiálu a řady dalších muzejních
exponátů je návštěvník seznámen s bohatou historií Žižkova
a Vinohrad. Vstup na výstavu je každý první čtvrtek v měsíci pro
seniory zdarma. Listopadové setkání KTH je plánováno na čtvrtek 15. listopadu od 17 hodin v Domě spokojeného stáří. TěšíText a foto bok
me se i na vaši účast.

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
Cvičební hodiny probíhají podle rozvrhu. Po agitaci ve škole se podařilo získat kolem dvaceti mladších žákyň a žáků ke cvičení s programem různých sportů a se střídáním cvičitelů… (více o projektu
-Sportování- v čísle 156, na straně 7) ■ 6. 10. 2012 se uskutečnil
autobusový zájezd do Bečova nad Teplou a Karlových Varů. Účast
byla čtyřicetčtyři osoby, počasí nám přálo a všem se zájezd velmi líbil. ■ 7. 10. 2012 se konal další turnaj ve stolním tenise. ■ 14. 10.
se konala „Drakiáda“ účast kolem dvaceti dětí. ■ Připravujeme vánoční zájezd na sobotu 1. prosince ■ Předvánoční veřejné cvičení
dopoledne 9. 12. a odpoledne Mikulášskou besídku pro děti. Ceny
zájezdů stoupají s cenami pohonných hmot a tak cesty do Německa
by byly finančně a časově náročné. Proč tedy nevyužít zajímavá místa v naší České republice. Návrh by byl zájezd do východních Čech
s programem navštívit Muzeum perníků a pohádek s perníkovou
dílnou ježibaby nedaleko Pardubic a pak návštěvou Hradce Králové, kde je možnost navštívit Aquapark, Muzeum východních Čech
a Obří akvárium. Jistě budou již na náměstí i vánoční trhy. Pozvánky
a plakáty budou včas vyvěšeny a rozdány. Pokud máte jiné návrhy,
můžeme ještě tento návrh změnit, zavolejte nebo napište vedoucí
Těším se na připomínky a účast Filipová Alžběta
zájezdu Filipové.

STOLNÍ TENIS
V neděli 30. 9. 2012 Seriál turnajů ve stolním tenise pokračoval předposledními dvouhrami. Hrálo se tedy velmi bojovně a 21 hráčů bylo
rozděleno do čtyř rozřazovacích skupin, z nichž přímo postupovali
do skupin o celkové umístění. ■ Prohra se nevyhnula nikomu. S náskokem dvou bodů zvítězil mladý Tomáš Turek a upevnil si vedení
v celém Seriálu. Na druhém a třetím místě skončili veteráni František
Květoň a Josef Pozníček se shodným ziskem bodů. Nejlepší ze Sokola Troja Dušan Martykiewiecz skončil čtvrtý. ■ Hned o týden později
7. 10. proběhly předposlední čtyřhry o účasti 26 hráčů. Třináct párů
vytvořilo jednu velkou skupinu, kde hráli systémem každý s každým.
S jedinou porážkou zvítězil pár Tomáš Turek s Lukášem Forejtem.
Druhý tým s Martinem Novotným měl také jednu prohru a třetí byli
otec se synem Poczovi s dvěmi porážkami. Nejlepší ze Sokola Dušan
Martyliewiecz s Petrem Krváčkem skončili čtvrtí. Poslední dvouhry
budou v neděli 4. 11. 2012 od 9.00 h. Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

TJ SOKOL INFORMUJE

ROPESKIPPING A RINGO
Ropeskipping a Ringo jsou pro mnohé z vás pravděpodobně pouze cizí slova, pod kterými si nic moc nepředstavíte. Zkusme to napravit a nalákat takto další mladé cvičence do hodin Sportování
v TJ Sokol Troja v listopadu a prosinci.
V listopadu se v tělocvičně setkáte s Katkou Šrámkovou a naší novou cvičitelkou Blážou Heřmánkovou a různými druhy švihadel. Ropeskipping je totiž v překladu jednoduše „skákání přes švihadlo“. Ale
nebojte – tak jednoduché a nezábavné to není. Je to především označení pro poměrně mladý sport v České republice (je zde od roku
2005) – trikové a rychlostní skákání přes švihadlo. Jako sportovní
disciplínu ho zformoval v 60. letech minulého století v USA pan Richard Cendali a postupně se zasloužil o rozšíření do celého světa.

„Tam, kde končí skákání přes švihadlo,
začíná Ropeskipping.“
Mgr. Jana Černá-Beránková – zakladatelka Ropeskippingu v ČR

V ČR se zatím soutěží v rychlostních disciplínách, ve světě
i ve Freestyle. Základní formy jsou: Single rope (jeden skokan s jedním švihadlem), Two in the loop (dva cvičenci s jedním švihadlem),
Wheel Formation (dva skokani držící dvě švihadla), Double Doutch
(dvě dlouhá protisměrně se točící švihadla). Skáče se i na hudební předlohu, což motivuje cvičence a usnadňuje regulaci přeskoků.
Na letošním sletu byla jedna hromadná skladba právě zaměřená
na ropeskipping (Nebe nad hlavou) a vystoupily v ní i cvičenky

z naší jednoty. Pokud vás tento sport zaujal, zvu Vás na ukázku
skladby na letošní Mikulášskou (v sobotu 9. 12. 2012) a děti do hodin Sportování, kde si vše budou moci vyzkoušet a naučit. „Tam,
kde končí skákání přes švihadlo, začíná Ropeskiping.“ (Mgr. Jana
Černá-Beránková – zakladatelka Ropeskippingu v ČR).
Prosinec bude zasvěcen hře Ringo a hodinami bude provázet Honza Tesař. Tuto hru jistě znají všechny děti, které jezdí na letní tábory
s trojským oddílem Stopa. Zde se Ringo hraje již mnoho let. Ringo je
hra, která se hraje podobně jako volejbal nebo přehazovaná přes síť,
ale ne s míčem, nýbrž s gumovými kroužky. Technika hry není příliš
náročná – cílem je umístit kroužek do soupeřova hřiště. Svými vlastnostmi se jeví ringo jako výborný doplňkový, a hlavně základní sport,
a to především pro děti a mládež. Pro všechny je ringo prostředkem
pro zvýšení všeobecné tělesné průpravy, fyzické kondice a postřehu.
Tuto hru vynalezl Polák Włodzimierz Strzyżewski a demonstroval ji roku 1968 na tehdejších Letních olympijských hrách. Ringo se hraje hlavně v Polsku. Věřím, že nyní už pro Vás dvě slova
z nadpisu nejsou tak cizí a že si třeba oba sporty v budoucnu rádi
vyzkoušíte. Nikdy není pozdě začít s něčím novým… Sportování
Kateřina Šrámková, náčelnice TJ Sokol Troja
a sportu zdar!
TROJSKÝ KALENDÁŘ

PŘIJĎTE SE POTĚŠIT
Ve čtvrtek 4. října byl v trojské Galerii u lávky docela slušný mumraj.
V 17 hodin tam začala vernisáž výstavy „Počiny jedné rodiny“ manželů Martina a Renaty Lhotákových a jejich dětí. Vystavují hračky,
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loutky a další objekty a to
tak, že až oči přecházejí.
Na zahájení výstavy přišlo
mnoho dětí a hlavně ty byly
naprosto u vytržení. Výstava se však líbí všem. Potrvá
do 18. listopadu a byla by
velká škoda, kdyby si na ni
trojští sousedé neudělali čas.
Text a foto bok

TIP NA VÝLET
Litoměřice

Mělník

Praha

ZA ODLESKEM LÉTA
Milé čtenářky, vážení čtenáři, barevná
podzimní paleta tónů vynikne zvlášť v členité krajině a v místě dalekých rozhledů.
Obojí splňuje, mimo jiné, město Mělník
a to nejen z vyhlídky u Mělnického zámku
(soutok Vltavy s Labem, Říp, Ještěd, České
středohoří s dominantní Milešovkou) ale
i z dalších pozoruhodných míst. V historickém centru města jich najdete vedle sebe
v těsném sousedství několik – stačí si jen
vybrat:
■ Zámek (denně, kromě vánočních svátků,
10–17 h, individuální prohlídka bez průvodce, v zámeckých sklepeních degustace

tamních vín možná) www.lobkowicz-melnik.cz, www.chateaumelnik.eu.
■ Gotický kostel sv. Petra a Pavla s vyhlídkovou věží (1483–1488), 177 schodů (denně 10–13, 13.30–18 h) vstup 40/20 Kč
■ Regionální muzeum Mělník v bývalém
kapucínském klášteře na náměstí Míru
představuje kromě vlastivědných expozic
i dvě speciality: historii výroby kočárků v České republice a vinařství v Čechách – tu druhou v autentických sklepeních z druhé poloviny
14. století. Muzejní nabídku doprovází dlouhodobá výstava starých mechanických hraček
a kavárna s cca šedesáti vzorky vín z Čech
– degustace/prodej (út–ne: 9–12, 12.30–
18 h, poslední prohlídka půlhodiny před

TROJSKÝ KALENDÁŘ

BZ PRO VÁS PŘIPRAVILA
1.–15. 11. Barvy Afriky Fotografická výstava ve výstavním sále,
denně 9–16 h
11. 11. Svatomartinské na Vinici sv. Kláry od 11 h!
17.–25. 11. O čem je současná botanika ve výstavním sále,
denně 9-16 h
30. 11.–6. 1. 2013 Rostlina jako vánoční symbol Venkovní expozice, výstavní sál, skleník Fata Morgana denně 9-16 h
Výstava ve výstavním sále bude za symbolické vstupné.
www.botanicka.cz

GALERIE HMP PŘIPRAVILA
Kromě dlouhodobé expozice Akordy modernosti české krajinoabízí
malby a plastiky přelomu XIX. a XX. století nabízí
Zámek Troja již jen do 4. 11. 2012 dvě výstavy::
■ Emil Filla (1882–1953) ze sbírek GHMP
■ Sochy zvířat Vincence Vinglera (1911–1981))
výběr kreseb a plastik
Otevřeno: út-ne 10–18 hod., pá 13–18 hod. Zahrada do 19 hodin
Vstupné: 120 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 250 Kč,
www.ghmp.cz
Inzerce

LEKCE HATHA JÓGY PRO KAŽDÉHO
vedené kvaliﬁkovanou instruktorkou
vždy v pondělí od 17.00 do 18.00 hod v malé
tělocvičně ZŠ Praha-Troja. Nabízím i soukromé lekce.
Rezervace nutná na tel. 776 717 188
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koncem otvírací doby) vstup 35/20 Kč,
www.muzeum-melnik.cz. Turisté navštěvují
i • mělnické podzemí (prohlídky s průvodcem denně: Info centrum na nám. Míru 1)
vstup 50/25 Kč, www.melnik.cz a zbude-li
vám chvilka, třeba na závěr výletu, zkuste
navštívit • středověkou bránu s galerií, kavárnou (a výhledem na kraj opěvovaný básníkem Máje) www.melnik.info.
Nastoupit do autobusu na Mělník můžete přibližně v třicetiminutových intervalech (denně např. v 8.00 h, atp.) hned vedle
nástupiště busu 112 – Nádraží Holešovice.
Za třičtvrtě hodiny jste na místě. Odjezd
zpět z aut. st. Mělník: denně – např. v 17.40
a 18.40 h, jednosměrná jízdenka: 48 Kč.

ZOO PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně, v listopadu od 9.00 do 16.00 h.
3. 11. Pastevci gepardů Slavností odhalení děl ak. soch.
M. Gabriela na netradičním místě ve výběhu gepardů
6. 11. Přednáška ze zákulisí zoo RNDr. Jaroslav Šimek,
RNDr. Pavel Brandl – Nový areál pro slony ožívá
10. 11. Richard slaví 21. narozeniny Oslavte s námi
narozeniny gorilího samce Richarda!
10. 11. Schůzka klubu chovatelů želv Den zaměřený
na chov želv s možností využít chovatelské poradny
13. 11. Přednáška ze zákulisí zoo Ing. Lenka Bartůňková –
Návrat divokých koní podruhé
17. 11. Křtiny komodských draků Přivítejte s námi poslední
varaní mláďata vylíhnutá v Zoo Praha
20. 11. Přednáška ze zákulisí zoo Petr Velenský –
Za draky z Komoda
24. 11. Narozeniny lední medvědice Bory Osobnost kampaně Seznamte se!, slaví 26. narozeniny. Přijďte jí popřát
a ochutnejte medvědí zmrzlinu!
25. 11. Adventní dílny Přijďte si vyrobit vlastnoruční adventní
věnec do zoo!
27. 11. Přednáška ze zákulisí zoo MVDr. Roman Vodička –
Pod rukama veterináře
Happy Mondays Každé listopadové pondělí mají vstup za 1 Kč
maminky s kočárky či dětmi v krosnách, v šátcích atp.
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