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VÝSTAVA TROJSKÉ PLÁNY VI. ZAČALA! (V GALERII U LÁVKY DO 28. 2.)
2 Volby prezidenta

3 Vstupenky na ÚMČ

9. 2. 2013

6 NQS a hosté

7 Lyžařský kurs

8 Tip na výlet
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Vážení spoluobčané,
Věřím, že pro Vás začal nový rok úspěšně!
Děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili prvních přímých voleb prezidenta České republiky. Volební účast v Troji opět potvrdila váš zájem o veřejné věci a místní občanskou angažovanost.
Po novoroční procházce Trojou jsme se s mnohými setkali při vernisáži výstavy Trojské plány VI. Letos vystavujeme rekordní počet 39 panelů. Výstava je otevřena do konce
února a nabízíme možnost společných prohlídek i mimo určené termíny (více na str. 4–5).
Granty městské části byly vypsány rovněž pošesté a jsem rád, že zájem ze strany
sdružení, spolků i samostatných žadatelů stále trvá. Obdrželi jsme celkem 15 žádostí.
Grantová komise je bude posuzovat koncem ledna a následně zastupitelstvo rozhodne
o poskytnutí podpory.
S příchodem zimy je opět aktuální pravidelný úklid vozovek i chodníků. Vyzývám
všechny vlastníky a odpovědné správce, aby úklid zajišťovali včas! Těm, kteří uklízí sníh
na veřejných prostranstvích a chodnících před svými domy, i když jim nepatří, velmi
děkuji! Pro případnou stížnost o neschůdnosti a nesjízdnosti některé z ulic prosím
neváhejte využít např. i nové operativní číslo na úřad 601 574 514 (viz. str. 3).
Letošní zima ale přeje také venkovním aktivitám v přírodě. Přeji vám i dětem o jarních prázdninách radostné zimní sportování a věřím, že se brzo dočkáme tradičního
Tomáš Drdácký, starosta
veřejného kluziště u sokolovny!

ZE ZÁPISU Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA-TROJA KONANÉHO 19. 12. 2012
Bod č. 2 – Pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2013
Zastupitelstvo po projednání schválilo Zásady pro
hospodaření v období rozpočtového provizoria.
Vycházejí z principu, že městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh
svých výdajů skutečnému objemu použitelných peněžních prostředků.
usnesení č. 70 schváleno 8 hlasy
Bod č. 3 – Navýšení neinvestičního příspěvku
na rok 2012 příspěvkové organizaci Mateřská
škola Nad Kazankou
Navýšení investičního příspěvku Mateřské škole Nad Kazankou se navrhuje jako poděkování
a kompenzace za vstřícný přístup ke stavebním
činnostem na budově mateřské školy a úřadu. Stavební firma neodvedla kvalitní práci a sama navrhla opravit fasádu příští rok. Pan starosta stanovil
termín opravy mimo provoz mateřské školy. ZMČ
schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Nad Kazankou
30 o 10 000 Kč a snížení rozpočtu MČ Praha-Troja
v § 3117 první stupeň základních škol, pol. 6121
budovy, haly a stavby a ukládá starostovi provést
rozpočtové opatření dle bodu b) tohoto usnesení
usnesení č. 71 schváleno 8 hlasy
Bod č. 4 – Informace starosty – výběr
■ prodej pozemku v Podhoří – MČ obdržela jednu nabídku, otevírání obálek bude 20. 12. 2012.
Pokud nabídka bude splňovat náležitosti, bude výběrové řízení pokračovat.
■ pronájem pozemků od Pozemkového fondu
ČR – dnes podepsal pan starosta nájemní smlouvu s Pozemkovým fondem ČR. MČ si pronajímá
plochu o výměře 30847 m2 ve výši nájemného 92
tis. Kč. První platba bude k 1. 10. 2013. Jedná se
o pozemky pod valem, v Podhoří, na Pazderkách
a na Farkách. Chceme, aby tyto pozemky byly vyčištěny a některé se pokusíme se souhlasem PF ČR
i pronajmout podle záměru na jejich využití.
■ Trojský bál – informace podala Ing. Stavovčíková: zástupce Troja Catering nám oznámil, že předpokládá organizovat pouze restaurační část.
■ spolupráce s městem Radebeul – v rámci projektu Periurban Parks bylo vytipováno toto městečko, jelikož má podobné problémy jako my.
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Zástupci městské části pan starosta, Ing. Stavovčíková, Ing. Smolová společně s Mgr. Jendřejasem,
Ing. Bílíkem a Ing. Špoulou navštívili Radebeul
6. 12. 2012. Byli přijati prvním místostarostou panem Dr. Müllerem, doprovázeným vedoucí odboru
územního rozvoje, vedoucí odboru zeleně, zástupcem saského vinařského svazu a generální manažerkou vinařství a zámku Wackerbarth paní Sonjou
Schilg. Starosta Drdácký představil Troju s tlumočením pana Mgr. Jendřejase. Společnými tématy jsou
– vinařská tradice, povodně, propojení cyklotrasou
kolem Labe, problémy s průjezdní dopravou, nový
most, městečko se vyvíjelo podobně jako Troja (má
35 tis. obyvatel), je to luxusní předměstská část, vilová zástavba z druhé. poloviny 19. století a minulého století. Mají zájem o spolupráci. Vinařství spravuje Saská rozvojová banka, která má zastoupení
v Praze. Paní ředitelka vinařství Sonja Schilg hovoří
slovensky, jednání bylo velmi příjemné a vstřícné.
■ příprava rozpočtu MČ na rok 2013 – začátkem
ledna bude zahájena příprava rozpočtu tím, že
bude rozesláno aktualizované plnění rozpočtu
za rok 2012 a soupis akcí, které pokračují nebo se
zatím nerealizovaly. Komise by na svých jednáních
měli zapracovávat další potřeby a návrhy. Bylo by
vhodné, aby návrh rozpočtu alespoň jednou prošel
jednáním v komisích.
■ pan starosta se zúčastnil na pozvání Ministerstva
životního prostředí workshopu v Krakově, který byl
zaměřen na tvorbu strategických plánů a metody
zapojování veřejnosti do tvorby strategií.

VOLBA PREZIDENTA
REPUBLIKY
Volební leden zastihl trojské spoluobčany
opět připravené. V prvním kole prezidentských voleb přišlo do volební místnosti
na úřadě MČ Praha Troja 73 % voličů
(to je 6. místo mezi pražskými městskými
částmi). Komise litovala sedmi neplatných
hlasů „dvojáků“ v jedné obálce vhozených
do urny roztržitými voliči anebo dokonce
v modré doručovací obálce. Karla Schwarzenberga si za svého prezidenta přeje neuvěřitelných 351 trojských voličů a Troja tak počtem hlasů pro knížete stanula
na první příčce (58,89 %). V hlavním městě
získal Karel Schwarzenberg celkem 43,2 %.
Výsledky I. kolo: Karel SCHWARZENBERG (351), 2. Miloš ZEMAN (73),
3. Jan FISCHER (50), 4. Jiří DIENSTBIER
(40), 5. Vladimír FRANZ (26), 6. Zuzana
ROITHOVÁ (20), 7. Přemysl SOBOTKA
(16), 8. Taťána FISCHEROVÁ (14), 9. Jana
BOBOŠÍKOVÁ (6).

Ve druhém kole prezidentských voleb
přišlo v Troji 71,03 % voličů. 465 hlasů
získal podle očekávání Karel Schwarzenberg, Miloš Zeman nasbíral 125 hlasů.
Renata Zajícová, zapisovatelka OVK

BUS 112 ZMĚNA
JÍZDNÍHO ŘÁDU
OD 7. LEDNA 2013

Bod č. 5 – Diskuze, závěr – výběr
Pan Knittel upozorňuje, že když napadl sníh, tak nebyl uklizen přívoz a přístupová cesta k němu. Je třeba zajistit úklid komunikací, které nespravuje TSK,
např. dohodou s Botanickou zahradou hl. m. Prahy.
Paní Čadská – zúčastnila se na křtu kalendáře
v Botanické zahradě a hovořila s paní radní Chudomelovou. Dále informuje, že komunikuje s vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 7 paní Vitáskovou ohledně úklidu komunikace a v souvislosti
se stavbou vodovodu a kanalizace v ulici Pod Havránkou. Jednotliví stavebníci by měli uklízet okolo
svých staveb. Zápach z kanalizace stále trvá, přestože PVK poslali vyjádření o jeho odstranění. Úplné
znění zápisu naleznete na www.mctroja.cz

Od 7. 1. 2013 bylo na základě požadavku
Městské části Praha-Troja provedeno několik úprav jízdního řádu linky 112. Požadovali jsme především zlepšení přestupních
návazností mezi linkou 112 a 236 u Zoologické zahrady po celý den a týden. Nyní by
tak, kromě několika spojů hlavně večer, kdy
není možné narušit návaznost linky 112 na
metro v Holešovicích, měly být možné tyto
přestupy jak při cestě z Bohnic do Troje,
tak od Podhoří do Troje a dále směrem
do Holešovic s čekáním jen několik minut.
Další problém, který jsme požadovali vyřešit, bylo přeplňování spojů na konci ranní
špičky a v období na začátku odpolední
špičky pracovních dnů. Zde došlo ke zkrácení intervalů z 10ti minut na 7–8 minut,
což jsou stejné intervaly, jako před omezením provozu od listopadu 2012. Vytížení
spojů linky 112 budeme dále sledovat a po
organizaci ROPID požadovat jejich řešení.

Ing. arch. T. Drdácký, starosta

Ing. Irena Marková

3
ÚŘAD MČ INFORMUJE

Ě
NOV

601

574
514

NOVÝ KONTAKT
NA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Od prosince roku 2012 funguje na Úřadu městské
části Praha-Troja nový mobilní telefon. Má sloužit
především pro operativní kontakt s pracovníky úřadu.
V případě, že nám chcete sdělit své připomínky, podněty, nápady nebo ohlásit jakýkoliv nepořádek a problémy v ulicích Troje, můžete vytočit toto číslo nebo
poslat SMS či MMS. Váš hovor bude přijat v pracovních dnech pondělí a středa od 8 do 17 hod., v úterý
a čtvrtek od 8 do 15 hod. a v pátek od 8 do 13 hodin.
V ostatní dny a hodiny můžete na nový mobilní teleIng. Marková, tajemnice ÚMČ
fon zasílat SMS a MMS.

ELEKTROODPAD
Od prosince roku 2011 jsou v ulici Nad Kazankou
a V Podhoří umístěné dva červené kontejnery na drobná elektrozařízení. Za rok fungování se kontejnery velmi osvědčily a při svozu jedenkrát za měsíc se průměrně
odveze cca 100 kg elektrozařízení z jednoho kontejneru. Červené kontejnery mají především usnadnit občanům možnost zbavit se vysloužilých drobných elektrospotřebičů, které často končí ve směsném odpadu,
kam ale rozhodně nepatří. Při odložení elektroodpadu do červeného kontejneru se spotřebiče dostanou
k recyklaci, při níž se opětovně využije až 80 % všech
materiálů. Navíc díky odbornému zacházení nedochází
k uvolňování škodlivých látek, jako je např. rtuť a olovo.
Takové riziko hrozí, pokud spotřebiče skončí ve směsném odpadu a na skládkách. Do červeného kontejneru
patří baterie a drobná vyřazená elektrozařízení, jako
jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové
vybavení, discmany, telefony a elektronické hračky. Naopak není určen pro sběr televizorů, počítačových monitorů,
zářivek, úsporných žárovek, velkých domácích spotřebičů jako
jsou třeba ledničky, pračky a chladničky. Tato větší zařízení
se vybírají na sběrném dvoře, při mobilním svozu, případně je možné je odevzdat v prodejnách nebo opravIng. D. Smolová
nách elektrospotřebičů.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU 2013 V TROJI
Nebezpečný odpad do popelnice nepatří!
■ rozpouštědla, ředidla ■ baterie a akumulátory ■ zářivky a jiný odpad obsahující rtuť ■ detergenty a odmašťovací přípravky ■ nepoužitá cytostatika a léky ■ olej a tuk!
(vyjma jedlého) ■ barvy, tiskařské barvy ■ lepidla, pryskyřice ■ kyseliny, zásady ■ fotochemikálie ■ pesticidy
10. 4. ❚ 10. 7. ❚ 9. 10.
V Podhoří (točna autobusů)
1810–1830
křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou
1840–1900

TROJSKÝ KALENDÁŘ
Vážení přátelé, zveme vás na exkurzi

ZIMUJÍCÍ PTAČÍ HOSTÉ NA VLTAVĚ
zaměřenou na výskyt a poznávání zimujících ptáků
na Vltavě, důvody jejich koncentrace v pražské Troji
a další zajímavosti.
Salvia
o.s.

V SOBOTU 9. 2. 2013

sraz v 10.00 h na zastávce busu č. 112 Zoo (směr Holešovice)
Trasa povede podél Vltavy pod zoo, přírodní rezervací
Podhoří k ústí Drahanského údolí.
Průvodcem bude Martin Sládeček, člen České společnosti
ornitologické a pravidelný vedoucí vycházek cyklu „Vítání
ptačího zpěvu“. Předpokládaná doba trvání exkurze je přibližně 4
hodiny. Doporučujeme vzít sebou dalekohled.
www.facebook.com/MCTroja a http://salvia-os.cz/

JJiž tradiční a oblíbené cestování s trojským cestovatelem Janem Lipským

NAPŘÍČ ČÍNOU A TIBETEM 27. 2. 2013
N
OD 17 HODIN V AULE TROJSKÉHO GYMNÁZIA
O
Stovky původních fotografií a osobních postřehů našeho souseda Jana Lipského.
S
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PROJEKT MĚŘENÍ ČISTOTY
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PŘINÁŠÍ PRVNÍ VÝSLEDKY

ŠESTÝ ROČNÍK VÝSTAVY AKTUÁLNÍC
MĚSTSKÁ ČÁST, ŠKOLY, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ,
BOTANICKÁ ZAHRADA a HLAVNÍ MĚSTO PRO TROJU

DO 28. ÚNORA 2013
V GALERII
U LÁVKY

bu

HODNOCENÍ PROBÍHALO
NA TĚCHTO VEŘEJNYCH MÍSTECH:
■
■
■
■

tramvajová zastávka Trojská a přilehlý park,
stání kontejnerů na separovaný odpad v ulici Sádky,
náplavka pod lávkou a pokračování louky podél cyklostezky,
veřejné prostranství v okolí přívozu.

Srovnání indexu čistoty dle jednotlivých
stanovišť za 4 měsíce 9 – 12/2012

Povltavská 21/42

l Kov
s1

12

Trojs

árna

ká

ránkou

Po 4 měsících měření již nám tento projekt přinesl mnoho
informací o čistotě naší městské části. Poděkování patří paní
Jarmile Novotné, která se ujala funkce kontrolora čistoty
a všechny stanovené úseky každý týden navštívila a zaznamenala naměřené hodnoty.

TROJSKÝ KA
KALE
LEND
NDÁŘ
ÁŘ

GALERIE
U LÁVKY

Pod Hav

Již jsme měli možnost vás informovat o zapojení naší městské
části do pilotního projektu „Index čistoty – metodika pro stanovení čistoty veřejných prostranství“ realizovaný společností
MCN, o.p.s., který byl podpořen z grantu HMP pro oblast
životní prostředí.

l

Pov

OTEVŘENO:
➸
PÁTEK 13–17 HOD.,
SOBOTA A NEDĚLE 10–18 HOD.

lta

á
vsk
bus

Vltava

Vypočtený Index čistoty je stanoven tak, že čím vyšší je hodnota indexu, tak je lokalita čistší. Čistá lokalita je hodnocena
nejvyšším indexem číslem 5. Ze zpracovaných výsledků měření
vyplynulo, že nejlépe hodnocenou lokalitou za sledované období je území náplavky pod lávkou a pokračování louky podél
cyklostezky. Naopak tramvajová zastávka Trojská a přilehlý
park vychází z hlediska čistoty podprůměrně.
Z hlediska skladby odpadů se z monitorovaných míst nejvíce
zhorušují Index čistoty graffity, které tvoří 21% ze všech sledovaných odpadů. Dále naši městskou část nejvíce zatěžují plasty,
nedopalky od cigaret, papír a nápojové kartony.
O dalším vývoji čistoty sledovaných veřejných prostranství Vás
budeme informovat po ukončení projektu tj. v červnu letošního roku.
Ing. Daniela Smolová
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Účastníci vernisáže šestého pokračování každoroční výstavy TROJSKÉ PLÁNY
v Galerii U Lávky.
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CH ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ V TROJSKÉ KOTLINĚ
VYSTAVU PŘIPRAVILI: Ak. mal. Jan Kavan, Ing. Tomáš Bryknar, Ing. arch. Tomáš Drdácký
SPOLUPRÁCE:

Martina Umlaufová, Ing. Daniela Smolová, Petr Korbel, Helena Klíčová, Irena Marková,
PhDr. Bohumil Kudera, Ing. František Malý;

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY A VEŘEJNÉ DISKUZE
V GALERII U LÁVKY
starosta městské části Tomáš Drdácký Vás srdečně zve k debatám nad výstavou a o budoucí Praze-Troji
■ pondělí 4. února v 18.00 hodin
■ pondělí 18. února v 18.00 hodin
v případě zájmu možno domluvit samostatnou prohlídku,
volejte na 284691121 nebo pište na umlaufova@mctroja.cz

VYSTAVUJÍCÍ: Městská část Praha-Troja ■ OMI – Hlavní město Praha
■ Občanské sdružení Tři údolí ■ Školička MAATA ■ Ing. arch. Michal
Fišer – Třiarchitekti ■ SaBaT Praha ■ Oddíl vodního slalomu FTVS
UK ■ Občanské sdružení Troja Trojou ■ Mateřská škola Nad Kazankou ■ Botanická zahrada hl. m. Prahy ■ Architektonický atelier AND,
spol. s r.o. ■ MČ Praha-Lysolaje/Ing. arch. Ivan Hnízdil – REAL Design ■ Ing. Štěpán Špoula ■ Trojské gymnázium s.r.o. ■ MCN, o.p.s.
■ Katedra cestovního ruchu VŠE ■ Nadace Quido Schwanka Troja
město v zeleni ■ Architektonický atelier ARKÁDA ■ Loxia a.s. ■ Atelier Jaroslav Daďa – FSV ČVUT ■ Atelier Roman Brychta VŠUP ■
BOMART spol. s r.o. ■ ZŠ Trojská ■ Trade Centre Praha a.s. ■ PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. ■ Auto*Mat ■ TJ Sokol Troja

Trojská veřejnost, zastupitelé, ředitelé škol, zástupci sportovních klubů, architekti a studenti. Přítomní autoři představili své exponáty a panely s plány a projekty na rok 2013.
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BOHNICKÝ STATEK PRO LIDI
V neděli před Štědrým dnem 2012 proběhlo na návsi ve Starých Bohnicích páté „Bohnické
vánoční těšení“ (staročeský jarmark, hudební produkce, živý betlém, výtvarná dílna, tombola a mimo
jiné i (a to by zvlášť trojské pekařky mohlo zajímat) jakási obdoba Trojské buchty – soutěž o nejlepší vanilkový rohlíček. Atmosféru oblíbené akce dotváří jedinečná památka selského baroka –
statek Vraných. Ten by se již letos měl proměnit z nepřístupné kulisy v komunitní, pro veřejnost
otevřené centrum (kroužky, přednášky, spolky, filmy, hudba, trhy a možná i kavárna). Například
spa
autobusem č. 236 jste tam od zoo do deseti minut. facebook.com/bohniceziji

ZE ŽIVOTA V TROJI

…A PANSKÝ STATEK

SILVESTR 2012

Tento historicky velmi cenný komplex hospodářských budov ze 17.–18. století, v jádru starších
než samotný Trojský zámek, již více než půl sto-

letí neustále chátrá a jedinou nápravou na nesčetná upozornění a varování jsou pouhé
nepostačující „záplaty“ na protékajících střechách (jedna z pěti šindelových střech na území Prahy – viz věštník Klubu za starou Prahu).
Doufáme, že by se situace mohla poněkud zlepšit. Občanské sdružení Troja Trojou
obdrželo informaci, že Odbor památkové
péče Ministerstva kultury dal podnět Odboru památkové péče Magitrátu hl. m. Prahy k přestupkovému řízení. Konstatují, že
„… vzhledem ke stavu památky je důvodné
podezření, že došlo k porušení povinnosti
vlastníka“. Rekonstrukcí a nápravou škod
bychom se pak mohli dočkat toho, že náš
Panský statek bude opět důstojnou součástí
a připomínkou trojské historie.
Ing. Otakara Stavovčíková
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Foto: archiv ZŠ Trojská

VÍTKOVICE ’13
Chata Hubertka na Janově
hoře v krkonošských Vítkovicích je pro naši školu již více
než tradičním místem pro zimní lyžařské pobyty. Letošní výjezd byl již patnáctý a až na jedinou výjimku jsme měli vždy dostatek sněhu k lyžování. V létě
proběhla na chatě rozsáhlá
rekonstrukce a nyní již všechny
pokoje mají své vlastní sociální
zařízení. Terén sjezdovky, vždy
pečlivě upravený, je ideální pro
většinu našich dětí, zvláště pro
ty, které začínají. Díky trpělivosti pedagogického doprovodu
se ještě nestalo, aby z pobytu
odjíždělo dítě, které sjezdovku
nezvládlo. Užijí si ale i dobří lyžaři, kteří si pobyt na sjezdovce
zpestří různými hrami a především pak při večerním lyžování. Strava domácí, svačinky
venku pod pergolou a snídaně
formou švédských stolů dotváří
celkovou úžasnou atmosféru.
Tu zřejmě kazíme jen my učitelé, když v době mezi odpolední
svačinou a večeří učíme.
Smutní byly při odjezdu páťáci, pro které byl tento pobyt
poslední. Čas ale plyne dál a my
se již těšíme na Hubertku v roce
Mgr. Alois Pacík
2014.

Ke společné oslavě příchodu Nového
roku 2013 se v restauraci Camp Sokola Troja 31. prosince 2012 sešli někteří
trojští sousedé. Přesto, že ve stejné době
většinu hostů restaurace tvořili italští turisté, Trojáky bylo hodně slyšet a dá se
říci, že příchod Nového roku 2013 přivíText a foto bok
tali důstojně a vesele.
Foto: archiv Tři údolí

Foto: archiv

Náš trojský Panský statek je bohužel v nesrovnatelném stavu v porovnání se statkem Vraných
v Bohnicích. Můžeme si jen přát, aby se po mnohaletém snažení městské části Praha-Troja a občanského sdružení Troja Trojou konečně začal
řešit jeho tragický havarijní stav.

SLAVNOST 3 KRÁLŮ
U příležitosti oslavy Tří králů proběhlo
v pondělí 7. 1. první setkání dětí z Lesního klubu Tři údolí a Mateřské školy Nad
Kazankou. Děti se sešly na zahradě lesního klubu, zazpívaly si tříkrálovou koledu
a prohlédly dary Tří králů pro Ježíška.
Postupně se s korunami na hlavě vydaly na pouť do Betléma k jesličkám. Tam
je Marie s Josefem pohostili sušeným
ovocem a podělili se s nimi i o obdržené dary. Každé dítě si pak neslo v kapse jeden zlatý peníz jako upomínku na
cestu. Obě skupiny se rozešly se slibem,
že si návštěvu v budoucnu oplatí. Už se
všichni těší na další společné dopoledne
Blanka Dymáčková,
v trojské přírodě!
lektorka Lesního klubu Tři údolí

Z HISTORIE

ROKOSKA
Kde je?
Mezi Heydrichovou zatáčkou
a mezi domácími jmény
lisy
z jedné strany Okrouhlík a Kobylisy
z druhé Truhlářka Hercovka
áži
z třetí pak Bulovka a ulice Na stráži
a ze čtvrté Kuchyňka Troja a Pelc-Tyrolka
Holešovičky a Libeň už jsou z ruky
Všechno je jinak
jen jména zůstala
Báseň Rokoska ze sbírky Michala Novotného To byla doba. Vydalo nakladelství Zdeněk Cibulka – Týnská literární kavárna, Praha 2007

N
NOVOROČNÍ
P
POSEZENÍ
V úterý 8. ledna se v trojské Kavárn
ničce
uskutečnilo setkání správní
r
rady
Nadace Quido Schwanka Troj – město v zeleni s trojskými obja
čany u příležitosti uvítání Nového
roku 2013. Přítomnost trojského starosing arch. Tomáše Drdáckého a dalty ing.
astupujíších vzácných hostů zastupujících významné trojskéé
instituce potvrdila, že
vzájemná spolupráce
fungující v minulých
letech bude prospěšnáá
Troji i v roce 2013. bok

7

Chtěl bych pochválit trenérské vedení
žákovských družstev za jejich práci s nejmladšími fotbalisty. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout práci trenéra Adama Múla.Viděl
jsem jeho trenérskou práci při trénincích,
zápasech a posledním prosincovém turnaji
v trojské sokolovně. Jeho vystupování a jednání se žáky je slušné, rozhodné a pro mladé fotbalisty příkladné. Rady, které dává
z lajny, jsou autoritativní a přitom laskavé,
umí povzbudit i vytknout chyby. Je pro žáky
dobrým rádcem při zápase i v tréninku.
Díky oddílu kopané je o volný čas trojských
chlapců dobře postaráno. Chtěl bych poděkovat trenérskému kolektivu a popřát hodně sil a sportovních úspěchů do roku 2013.
S pozdravem Josef Frank

STOLNÍ TENIS
V neděli 2. 12. 2012 proběhl závěrečný turnaj ve čtyřhrách ze Seriálu turnajů ve stolním tenise. Na závěr sezony přišlo třicet
hráčů. Patnáct párů jsme rozdělili do dvou
skupin, z nichž nejlepší čtyři přímo postoupily do finálové a ostatní do skupiny
o umístění.
S jedinou porážkou zvítězil v turnaji nový pár Jiří Bican a Milan Šimeček.
Na druhém místě skončili s lepším vzájemným zápasem Tomáš Turek s Lukášem
Forejtem (v Seriálu zvítězili) než třetí otec
a syn Poczové – v Seriálu skončili druzí.
Třetí v Seriálu skončili Martin Novotný se
Zdeňkem Kyprem – v turnaji 4. místo.
Poháry za Sokol Troja získali: 1. Dušan
Martykiewiecz a Petr Klváček, 2. místo Petr
Hrach a Zuzana Herzogová a třetí v celém
Seriálu obsadili Rudolf Hampel s Radkem
Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu
Strnadem.
TROJSKÝ KALENDÁŘ

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:

■ Lyžařský výcvik o jarních prázdninách v chatě
U Studánky v peci pod Sněžkou pod vedením Ing. Bryknara.
■ Karneval pro děti proběhne po jarních prázdninách. Termín bude upřesněn.

ŽIVÁ HUDBA
Pohodlně přímo u nás
v Troji si můžeme poslechnout příjemné vzpomínkové melodie v country stylu.
Přijďte se potěšit každý
sudý týden ve čtvrtek od 19
hodin do RESTAURACE
SOKOL TROJA, kde vás
v nekuřáckém prostředí
osvěží živá hudba a zpěv
muzikantů, kteří nás baví
i na Trojské buchtě.
Restaurace Sokol Troja

ŽIVOT V TROJI

POPRVÉ V ROCE 2013
Ve čtvrtek 10. ledna se v klubovně Domu spokojeného
stáří sešli příznivci Klubu trojské historie na své pravidelné schůzce. Zabývali se chystanou účastí klubu na výstavě
Trojské plány VI a obdrželi informaci o postupu prací na
přípravě publikace Legendy a morytáty II, která vzniká
na základě příspěvků některých členů KTH. Publikace
by ve spolupráci s Nadací Quido Schwanka Troja – město
v zeleni měla vyjít v průběhu letošního roku. Příští schůzka KTH se bude konat od 17 hodin ve čtvrtek 7. února
2013 v klubovně Domu spokojené stáří. Všichni nově příbok
chozí bez rozdílu věku budou srdečně vítáni.

NÁVRAT JANA TRUNDY

Repro z publikace Trojské pohledy
hl d

TRENÉR JAK MÁ BÝT

INFORMACE PRO ČLENY A NOVÉ ZÁJEMCE
Vzhledem ke zvýšení ceny za tělocvičnu se cvičencům nepatrně zvýší oddílové příspěvky.
Navýšení schválila valná hromada sokolské všestrannosti, která proběhla dne 24. 1. 2013
v restauraci Sokolovny, od 19 hod. Schválené částky budou včas vyvěšeny na nástěnkách
v tělocvičnách. Příspěvky na rok 2013 se tedy budou vybírat až po usnesení valné hromady.
Platí se kalendářní rok (tedy ne školní). Prosíme členy, aby při placení měli sebou členské
průkazy pro nalepení známek a zapsání oddílových příspěvků. Oddílové příspěvky se mohou platit na dvakrát tzn. i pololetně a odevzdávají se cvičitelů nebo pokladní/matrikářce
(Alžbětě Filipové).
Členské známky pro děti a dorost do 18let a důchodci nad 65 let platí 100 Kč, ostatní
300 Kč. Z členských známek přísluší 15% župě, 15% ČOS, a 70% zůstává do příjmů jednoty. Cena členských známek se letos nezvyšuje.
Oddílové příspěvky jsou určeny na nájemné za tělocvičny MČ Praha-Troja, na cvičební
pomůcky, nářadí, CD, semináře pro cvičitele, kvalifikační kursy, včetně menších odměn
za cvičitelskou činnost, vedení oddílu, sledování docházky, vybírání příspěvků a přijímání nových členů. Příspěvky odevzdává každý člen cvičiteli nebo pokladní/matriářce. Pokladní je Alžběta Filipová (Ela). Každý, kdo nemůže ze zdravotních důvodů nebo změní
bydliště a nechce dále navštěvovat cvičení, je povinen to oznámit vedoucímu cvičení nebo
pokladní/matrikářce. S dotazy se můžete obracet na mobil Alžběty Filipové: 736 283 882,
nebo e-mail: filipova.alzbeta@seznam.cz, nebo tj-sokol-troja@volný.cz.

foto © Martin Šír

TJ SOKOL INFORMUJE

Hostinec Černých

Do Galerie u lávky se vrací malíř Jan Trunda,
jehož jsme si zde uvykli vítat jako harmonikáře při vernisážích jiných výtvarníků. Jan Trunda mezi nás ovšem tentokrát přichází se svou
vlastní výstavou obrazů, jíž nazval „Ani Řím nepostavili za den“. Shodou okolností děje se tak
letos, kdy tomu bude 100 let, co se v Hostinci
Černých v Podhoří narodila malířova babička.
Jan Trunda o rodové linii svých předků, žijících po generace na vltavském břehu v Troji a Podhoří, promluví při zahájení výstavy
ve čtvrtek 7. března 2013 v 17. hodin.
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BZ PŘIPRAVILA
do 22. 2. Večerní provázení ve skleníku
Fata Morgana vždy v pátek
od 18 h REZERVACE NUTNÁ!!!
Výstava Život v akváriích zrušena (havárie)
Přednáškový cyklus každý čtvrtek od
17:30 h výstavní sál venkovní expozice
7. 2. Památné stromy Prahy
se představují Aleš Rudl
14. 2. Vývoj české krajiny
Oldřich Vacek
21. 2. Stínomilné trvalky v zahradě
Pavel Sekerka
28. 2. Zoubkočepka a šikoušek aneb
mechorosty stokrát jinak
Eva Novozámská
Vstupné: 20 Kč
www.botanicka.cz

AQUAPARK ŠUTKA
Bezbariérové aquacentrum s 50 m bazénem
a řadou vodních atrakcí se těší na vaši návštěvu:
Bazén
po–pá: 6–22:00 h
so–ne: 10–22:00 h
Aquapark po–pá: 14–22:00 h
so–ne: 10–22:00 h
Sauna
po–pá: 7–21:00 h
so–ne: 10–21:00 h

TIP NA VÝLET

ZA MINERÁLY, DRAHÝMI KAMENY A FOSÍLIEMI
Milí čtenáři, nedávno mě zaujal malý letáček s textem: Na ploše 3500 m2 máte možnost si
prohlédnout unikátní sbírku muzejních mineralogických skvostů, magický svět drahých kamenů,
obří sbírku ametystových geod, křišťálovou kouli
o hmotnosti 1 tuny…
Vstup zdarma – parkování u objektu, otevřeno
10–20 hod. Adresa: Drnovská 36, Praha 6-Ruzyně
(100 m pod OBI), autobus 108 a 225 – zast. Staré
náměstí nebo Jiviny.

Tak jsem přesvědčila pár přátel a asi tříkilometrovou procházkou z Vypichu zimní prosluněnou oborou kolem letohrádku Hvězda (držte se vlevo za letohrádkem), v Ruzyni pak
ulicí Kralupskou (zde se držte nepřehlédnutelného bodu: strážní vězeňské věže) kolem
bývalých statků a věznice jsme dorazili ke Kubrovu statku. Odolali jsme (prozatím) návštěvě restaurace U Rychtáře v tomto statku z 16. století i nabídce kance se šípkovou omáčkou
a karlovarskými knedlíky a v ulici Drnovská už nás vítal nepřehlédnutelný poutač na výstavu minerálů. Pak už jsme se jen kochali a nevycházeli z údivu. Tajemná krása z podzemí
celého světa v několika patrech... a drtivá většina prodejných.
Pro zpáteční cestu jsme zvolili romantickou jízdu vláčkem ze zastávky Praha – Ruzyně
(necelých 10 minut ulicí Drnovskou), jezdí 3 minuty před každou celou hodinou a uvidíte z něho Stromovku i Výstaviště jak na dlani. Vystoupit můžete na nádraží Praha – Dejvice
nebo na stále funkčním nádraží Praha – Bubny či dojet až na Masarykovo nádraží.
text i foto Renata Zajícová
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Vstupné (1. hod.) dospělí: 125 Kč (každá
další hodina 90) senioři od 60, ZTP, studenti do 26 let: 95 Kč (každá další hodina
60)
děti do 15 let: 80 Kč (každá další hodina
45) děti do 2 let zdarma rodina (2+1, 2+2,
2+3, 1+2, 1+3) 25% sleva
ke každému vstupu 15 minut zdarma
na převlečení
Sauna: 30 Kč za zapůjčení prostěradla

ZOO PŘIPRAVILA
Foto Aquacentrum Šutka

TROJSKÝ KALENDÁŘ

www.zoopraha.cz,
www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně,
v únoru od 9.00 do 16.00 h.
Výstava soutěžních návrhů na pavilon
Amazonie – Gočárovy domy
1. 2. Výprava do tropů Prožijte pololetní
prázdniny v indonéské džungli plné nástrah a úkolů
3. 2. Žirafí sláva Originální oslava narozenin malých žiraf v africkém stylu
10. 2. Masopust v zoo Zúčastněte se masopustního reje v maskách. Letos bude
inspirovaný čínským rokem Hada, který
právě začíná.
11.–24. 2. Jarní prázdniny v zoo – Zpestřete si prázdniny návštěvou zoo a otestujte své znalosti v kvízové zoostezce.
17. 2. Nebojte se strašidel – Bojíte se pavouků či hadů a chcete se této fobie konečně zbavit? Pak je dnešní den určený
právě vám. (Objednávky předem na caltova@zoopraha.cz nebo 296 122 116)
23. 2. Jak bydlí ptáci? Jaro se blíží, tušíte,
jaká budka je ta správná? Pokud ji správně
vyrobíte a umístíte, může vám na zahradě
zahnízdit právě váš oblíbený ptačí druh.
24. 2. Mezinárodní den ledního medvěda
Oslavte s námi den věnovaný ohroženému medvědu lednímu. Dozvíte se perličky ze života ledních medvědů a podíváte
se, jakou speciální svačinu dostanou naši
oslavenci.
Cestovatelské přednášky – Přednáškový
cyklus každé úterý od ledna do března ve
Vzdělávacím centru Zoo Praha. Další podrobnosti k programu přednášek najdete
na www.zoopraha.cz. Vstupné 50 Kč.
5. 2. Michal Thoma Nepálské slavnosti
12. 2. Dana Kyndrová Alžírsko
19. 2. Zdeněk Thoma Manang po třiceti
letech
26. 2. Radek Klimeš Fotosafari v národních parcích Zimbabwe a Botswany
Zooškola (14., 15., 21. a 22. 2.)
Jednodenní kurz pro mladé zoology. Na
zooškolu je třeba se objednat předem.
Více informací na www.zoopraha.cz
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