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SLOVO STAROSTY

Vážení trojští sousedé,
podzim přinesl do Troje mlhavá rána, déšť a chlad a s tím i časté
ranní kolony aut v ulici Trojská před vjezdem do tunelu Blanka
a Trojským mostem. Lidé holt často používají deštníky na čtyřech kolech. Věřte mi, že se tímto problémem usilovně zabýváme a jsme připraveni ho řešit i s okolními městskými částmi.
V novinách jste se jistě dočetli o plánované výstavbě nového
pavilonu goril v Zoologické zahradě, stanovisko městské části
k tomuto záměru je stále stejné a neměnné.
Avšak podzim přinese do Troje i něco mnohem příjemnějšího a pozitivnějšího. Společnost Trojský pivovar s.r.o. chce za
plné podpory městské části Praha-Troja otevřít v listopadu veřejnosti dosud nepřístupné historické prostory dvora Trojského
pivovaru. Na slavnostním otevření v sobotu 26. listopadu zde
pro návštěvníky připravuje vepřové hody s atmosférou venkovských zabíjaček. Dále pak sem v prosinci můžete po dobu tří
předvánočních víkendů dorazit s rodinami na adventní trhy.
Dovolte mi, tak jako v loňském roce, pozvat vás již s předstihem v úterý 6. prosince do veřejné zahrady mateřské školy
a úřadu naší městské části na slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Těšit se opět můžete na dětská hudební vystoupení, svařené víno, punč a cukroví.
Na závěr bych ještě chtěl pozvat všechny trojské seniory na již
tradiční setkání, které se koná 15. prosince v restauraci Sokola
Troja od 17:00 hodin.
Přeji vám všem klidné prožití
podzimních dnů v Troji
Tomáš Bryk nar
n

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z jednání zastupitelstva
městské části Praha-Troja
29. 9. ’16

Bod 1 Administrativně-technická budova Zdravotní záchranné služby
hl. m. Prahy – stanovisko MČ Praha-Troja
Radní hlavního města Prahy Ing. Radek Lacko oslovil dopisem členy zastupitelstva městské části s žádostí o revokaci usnesení ZMČ z 19. 4. 2011, kterým městská
část odmítá záměr stavby Administrativní budovy Zdravotní záchranné služby hl.
m. Prahy v Troji. Z toho důvodu byl zařazen tento bod na jednání ZMČ.
Na jednání ZMČ se dostavili zástupci Zdravotnické záchranné služby,
zástupci projekční kanceláře Bomart s.r.o. a zástupkyně tisku. Jednání se
též zúčastnil pan radní hl. m. Prahy Ing. Radek Lacko s kolegou. Dostavil
se i zástupce mandatáře za hl. m. Prahu. n Z rozsáhlé diskuze vyplynul
názor většiny členů zastupitelstva nerevokovat usnesení z roku 2011. Pan
starosta shrnul důvody, které vedou zastupitele k odmítání stavby: n Pozemky, na kterých by měla stavba stát, se nacházejí v místě bývalého ramene Vltavy s vysokou hladinou spodní vody. Jsme ochráněni na vodu 2002
+ 30 cm a nikdo neví, zda to bude stačit. n Město disponuje dalšími pozemky a rozestavěnými budovami, kde by mohla být budova ZZS. Dalším
důvodem je využití pozemků plánovaných pro stavbu ZZS. Městská část
dlouhodobě upozorňuje na nedostatek parkovacích míst pro návštěvníky
trojské kotliny. n Trojúhelník mezi novým mostem, městským okruhem
205 LISTOPAD 2016

a Povltavskou je vhodný pro parkování. Ukázalo se to nyní, kdy zde bylo
parkoviště pro ZOO a bylo přínosem. Parkoviště P+R a tramvajová smyčka by umožnily posílení tramvajové dopravy o další linku. n Podstatným
důvodem je i velikost budovy. Výšky – máme dvě hladiny a měřítka – EZÚ
a navrhovaná budova má jedno měřítko a drobnější měřítko mají vily
pod skálou a usedlost na vrcholu Jabloňky, krajina nivy je stále přítomná
a nezastavěná. To je další důvod, proč zde nelze umístit tak objemnou
a rozložitou budovu (20000m2 podlažních ploch), ať má jakoukoliv funkci. Vedle zajímavých projektů jsou tak v mezičase do volných ploch a Přírodního
parku v Troji umísťovány i nevhodné záměry, kterým se logicky bráníme, jelikož
chceme rozvíjet Troju jako krajinu ve městě, oblast sportu a rekreace Pražanů.
n Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání potvrzujee platnost usnesení ZMČ Praha-Troja č. 29 z 19. 4. 2011, ukládáá starostovi nevzít zpět
žalobu a ukládáá starostovi informovat hlavní město Prahu o výsledku jednání
ZMČ Praha-Troja (o tomto usnesení)) Výsledek hlasování: Pro 6, proti 3, zdrželi se 0, Usnesení č. 86 bylo schváleno. n Pan místostarosta žádá, abychom v odůvodnění našeho usnesení vyzvali město k naplnění smlouvy
o spolupráci z roku 2009, kde je stanoven závazek města zpracovat na celé
území Troje Územní studii, která bude zapsána jako podklad územně
plánovací dokumentace.
Bod 2 Žádost o svěření pozemků parc. č. 1428/5, parc. č. 1428/8
a 1428/9 vše k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské
části Praha-Troja
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání schvalujee podání žádosti
o svěření pozemků parc. č. 1428/5, parc. č. 1428/8 a parc. č. 1428/9 vše k. ú.
Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy Městské části Praha-Troja
Bod 3 Informace starosty
n Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou – tak, jak bylo podle
smlouvy ujednáno, 7. 10. bude zahájen provoz, 4.–6. 10. bude automobilová výluka a náhradní provoz, dohlížet bude Městská policie. Situace
s dopravou byla po dobu stavby obtížná a velmi jsme tlačili, aby byl termín
dodržen. Napojení na stávající komunikaci je řešeno sklopnými obrubníky, což je nešťastné, ale stavba argumentovala, že to tak musí být z důvodu
bezpečnosti a dle projektu. Řešila se i náhradní výsadba. n Rekonstrukce
Základní školy – v příštím týdnu by měla proběhnout schůzka s arch. Horou, aby mohla být zadána studie rozšíření školy. n Trojský bál – termín
17. 2. nebo 24. 2. 2017, prověřit možnost v Trojském zámku. Organizací
bálu byla pověřená paní Tůmová s paní Stavovčíkovou. n „Trojský den
2016 – Den pro zdravý životní styl“ – paní Tůmová se ujala organizace,
termín 26. 11. 2016.
Bod 4 Diskuse, závěr
n Pan Sirotek se dotazuje, zda pro akci zpívání u vánočního stromu
by nebylo vhodné zasadit vánoční strom v obecní zahradě. n Probíhá
diskuze, která zatím zůstala otevřená. n Paní Tůmová – zda by také nemohla základní škola vysadit strom, např. místo ovocných stromů u školy.
n A je nutno určit termín zpívání u vánočního stromu. Byl navržen termín na 6. 12. 2016. n Pan starosta – výsadba stromů bude v akci Stromy
za Blanku. Anebo můžeme objednat stromy u zahradníka. n Pan Kavan
– termín bálu je dobré mít co nejdříve i z důvodu, že je nutno rezervovat
kapelu. n Pan Sirotek – v případě Trojského zámku je termín bálu spíše
v dubnu, neboť Galerie sál nevytopí. n Pan Němeček požádal, pokud
by městská část podávala žalobu na pavilon goril, zda bychom ji mohli
předem projednat v zastupitelstvu. n Pan starosta – u Administrativní
budovy ZZS měl k podání žaloby plný mandát, neboť zastupitelstvo schválilo podmínky, které požadujeme a ty nebyly splněny. n Pan starosta – jak
jste vnímali dopravu v Troji během státního svátku 28. 9. – podnět zřídit
odstavné parkoviště v Povltavské ulici byl z městské části a městu trvalo
čtyři měsíce, než to zrealizovalo. Jednalo se o zkušební provoz parkoviště.
Je dobré, že toto ZOO zrealizovala a bylo by dobré uvažovat o tom, že by
si návštěvníci na tomto parkovišti i koupili vstupenku. Parkoviště po určitých počátečních komplikacích bylo plné a je dobré, že se to zorganizovalo. Parkování na louce můžeme zrušit, až bude větší počet náhradních
parkovacích míst. Město musí řešit parkování pro návštěvníky organizací,
kam vkládá nemalé finanční prostředky a musí zpracovat Generel ZOO.
n Probíhá diskuze k současné dopravní situaci v Troji ve spojení s tunelem Blanka.
Úplné znění zápisu je na webových stránkách www.mctroja.cz.
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Nabídka nepotřebného
majetku MČ Praha-Troja
Městská část Praha-Troja nabízí k odkoupení
motorový štěpkovač Husqvarna K 5000.
Nutná oprava.

Motorový štěpkovač prodáme
tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu,
v případě malého zájmu i za od-

voz. Nabídky je možné po
odávat písemně na adresu Úřřadu
městské části, Trojská 230
0/96,
Praha-Trojaa nebo e-maailem
na adresu markova@mctt roja.
cz nebo novotny@mctrojja.cz,
do 15. 12. 2016. Případn
ní zájemci si mohou přijít věcc prohlédnout od 2. listopadu 2016
v pondělí a středu v úředních
hodinách 8–12 a 13–17. Veškeré
informace vám na Úřadě městské
části podá pan Karel Novotný tel.
724 156 144, e-mail: novotny@
mctroja.cz.
Ing. Marková, tajemnice

Oznámení o uzavření Úřadu městské části Praha-Troja v pátek 18. 11. 2016. Vážení občané, z důvodu čerpání dovolené

zaměstnanců městské části bude v pátek 18. 11. 2016 uzavřen
pro veřejnost Úřad městské části Praha-Troja.
Děkuji za pochopení. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

Velkoobjemové kontejnery
DOMOVNÍ ODPAD
sobota 5. 11. DOPOLEDNE 8.00–12.00 h

n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
n Pod Salabkou x Trojská
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
neděle 6. 11. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n Pod Havránkou u čp. 238/8 u Panského statku
n Na Pazderce proti čp. 213

MČ PRAHA-TROJA
POŘÁDÁ POPRVÉ TROJSKÝ DEN 2016

Den pro zdravý
životní styl
26. listopadu od 10 do 16 h
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE TROJSKÁ 110 A V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Tématem tohoto d
dne
e je zdrav
zdraví v různém pojetí a pro všechny
věkové kategorie. Do programu jjsme
me zařadili
zařadi témata jak z oblasti prevence, tak i postupů, co dělat, když se něco
ěco stane. Akce
A
se koná pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravott
nictví Ing. Radka Lacka a je finančně podpořena z rozpočtu
hlavního města Prahy. V programu si své téma najde určitě každý. Do Zdravé kuchyňky mohou návštěvníci jako svůj příspěvek přinést vlastní zdravé výrobky včetně receptu, který bude
možné ihned poskytnout zájemcům.
10–16.00

Zdravotníci s.r.o.

Prohlídka sanitního vozu, soutěže
se záchranářskou tématikou, ukázky
záchranářské práce
10–12,
Hana Nováková
Výživové poradenství a analýza těla
13–16
(měření tuku, cukrů, krevního tlaku
apod.)
13.30–16.00 FITNESSIE s.r.o.
Kompenzační cvičení děti, cvičení
zdravá záda, seminář zdravá záda
11.00
Lenka Machačová Zdravé dětství – zdravý psychický
a fyzický vývoj dítěte
10.00
MUDr. Romana
Zdravé zuby, prevence zubního kazu
Vydrová
10.00
P. Štalmach
BESIP
14.00
MUDr. Jiří Presl
Protidrogová prevence
10–16.00
Zdravá kuchyňka Po celý den připraví děti ukázky
zdravé stravy

BIOODPAD
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny,
spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová
sedlina, skořápky od vajec apod.)
neděle 6. 11. DOPOLEDNE 9.00–12.00 h
n ZŠ Trojská 110/211
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
neděle 6. 11. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h
n Pod Salabkou x Trojská
sobota 19. 11. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h
n ZŠ Trojská 110/211
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)
neděle 20. 11. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h
n Pod Salabkou x Trojská
Sledujte prosím
průběžně termíny
přistavení kontejnerů
v časopise Troja
nebo na stránkách
www.mctroja.cz

Pozor, uzavírka lávky v Troji
V listopadu bude uzavřena lávka pro pěší z důvodu geodetického měření průhybů lávky. S ohledem na počasí proběhne v jednom ze dvou termínů: 14. 11. 2016
10–13 hod. nebo 21. 11. 2016 10–13 hod.
odbor dopravyy MČ Praha 7

MČ PRAHA
A-TROJA
S MŠ NAD KAZANKOU VÁS ZVOU

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
V ÚT
ÚTERÝ 6. 12. 2016
OD 17 HODIN
v Obecní
O
zahradě
Tro
ojská 96/230
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Z jednání Komise pro obecní majetek MČ Praha-Troja

DNE 11. ŘÍJNA 2016

a programu jednání komise byly
tentokrát většinou žádosti Odboru
evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy o stanovisko
městské části k úplatným převodům nebo
pronájmu pozemků ve vlastnictví hl. m.
Prahy. Komise souhlasila s úplatným převodem pozemku parc. č. 96/4 o výměře
4 m2 z důvodu majetkoprávního vypořádání. Dále se komise vyjádřila k žádostem o úplatný převod částí pozemku
parc. č. 1497/1 o výměře 210 m2 a 105 m2,
kde šířka prodávaného pozemku je 3 m.

Komise doporučila trvat na šířce prodávaného pozemku 5 m od domu čp. 755.
K pronájmu části pozemku parc. č. 1347
komise své kladné stanovisko podmínila
souhlasem vlastníka sousedního pozemku, který by také mohl využívat pozemek
parc. č. 1347 k příjezdu na svůj pozemek.
Komise dále potvrdila nezájem městské
části na výstavbě parkoviště P+R na pozemcích parc. č. 1633/1, 1633/2, 1633/3
a 1632 k. ú. Troja, které navazují na areál
SaBaT Praha a městská část má podanou
žádost o svěření do své správy.

O čem jednala
j d l
Komise sociální
a péče o seniory
MČ Praha-Troja

Z jednání komise p
pro výstavbu
ý
a dopravu MČ Praha-Troja

N

DNE 10. 10. 2016
Vítání občánků 31. 10.

předsedkyně komise informovala přítomné o chystaném vítání občánků
v Trojském zámku – poté bude následovat slavnostní koncert – dárky pro
rodiče a děti jsou připraveny – přihlášeno je dvacet dětí
Slavnostní koncert 31. 10.

1. Oplocení Povltavská
Komise požaduje umístění ohradní zdi
včetně pilířů na pozemcích 17 a 16 k.ú.
Troja a dále doporučuje dodržet výšku
plného oplocení 1,2 m dle §30 pražských stavebních předpisů. Koruna
zdi bude z pálených cihel se sklonem
do veřejného prostranství. Zeď bude
omítnuta.
2. Rozšíření prodejny zázemí pro výchovně vzdělávací činnost – areál Zoo
Praha

od 19 hod. – Duo Semplice: Lukáš
Dobrodinský a Vít Homér

Komise bere na vědomí bez připomínek

uvolněný byt v DIP

č. 236/3 k.ú. Troja

předsedkyně komise vyzývá členy
k předání této informace občanům,
kteří potřebují pomoc – po schválené
změně režimu v DIP zastupitelstvem
je více možností při výběru uchazečů
Setkání seniorů 15. 12. 2016

se uskuteční v restauraci Sokol Troja – je domluvena přednáška odbornice z BZ o pěstování balkonových
rostlin v truhlících a jejich přezimování – součástí setkání bude i tradiční malé občerstvení
Různé, info o chystaných akcích

člen komise MUDr. Petkov upozornil na špatný přístup (po schodech)
ke zdravotnímu středisku na Sádkách
pro invalidní nebo špatně se pohybující pacienty a také na čekající pacienty před ordinační dobou venku, kdy
je čekárna ještě zamčená a pacienti
zde čekají např. při nepříznivém počasí. Paní Klíčová upozornila na šířící
se prasklinu ve štítu od chodbového
okna ve 2. patře i níže v DSS a zatýkání do oken.
zkrácený zápis R. Zajícová,
tajemnice komise

205 LISTOPAD 2016

Komise souhlasila s pronájmem pozemků parc. č. 1372/1 a 1372/5 k. ú.
Troja svěřených do správy Městské části
Praha-Troja po oddělení částí pozemku potřebných pro rozšíření komunikace V Podhoří a obratiště na konci
komunikace. Rozšíření komunikace
V Podhoří by mělo být dle názoru komise v celé délce stejné, bez zřizování
výhyben a zálivů. Členové komise se
také zajímali o řešení dopravní situace
v Troji.
Irena Marková, tajemnice komise

dne 3.10.2016

příruční sklad vína) a provoz šaten pro
zaměstnance a brigádníky vinohradu
do dvou samostatných stavebních objektů. n Provoz šaten navrhuje situovat
do blízkosti výrobny vína u ulice Trojská
nebo mimo plochu památkově chráněné vinice do areálu BZ Jih. n Návštěvnické toalety situovat v podzemním objektu
pod terasu na západní straně viničního
domu nebo na severní straně na co nejnižší úrovni ve svahu za domkem bez narušení siluety svahu. (viz. foto)

3. Novostavba RD Povltavská parc.
Stavební komise bere projekt na vědomí.
Vzhledem k pohledové exponovanosti
střešní roviny požaduje řešit vyústění
TZB (vývody vzduchotechniky, komínu,
odvětrání kanalizace, vývod digestoře)
jako pohledové. V projektové dokumentaci chybí výkresy jižní a západní fasády.
Požadujeme do dokumentace doplnit
a předložit návrh řešení zelené střechy.
Komise doporučuje provedení zelené
střechy uvést jako podmínku pro vydání
kolaudačního rozhodnutí.
4. Kašny v ul. Pod Havránkou.
Dle informace Ing. Drdáckého MČ nechala zpracovat dokumentaci pro výběr
zhotovitele.
5. Zázemí viničního domu na vinici sv.
Kláry
n Komise vítá ochotu nového vedení
Botanické zahrady nevyhovující projekt
sociálního zázemí a sklepa upravit. Se
Zástupcem BZ je diskutován požadovaný stavební program zázemí i kapacity
šaten, toalet, skladu vína, přípravny jídel. n Komise navrhuje oddělit nejnutnější zázemí pro provoz viničního domku a letní terasy (wc, přípravna jídel,

6. Různé a diskuze členů
n oplocení pomologické zahrady- rekonstruovat opěrnou zídku + plotové
dílce nižší bez ostnatého drátu- varianta jednoduché pletivo nebo pletivo
v rámech, n informace o odvolání MČ
proti rozhodnutí o umístění stavby –bytový
dům Trojská 132, n jihovýchodní opěrná
zeď Obecní zahrady v havarijním stavu – MČ zpracuje projekt garáže z ulice
Trojská,
j
n dopravní
p
zácpy a signalizace
MO-podněty MČ Praha-Troja vůči HMP,
n informace o tiskové konferenci a stavu rekonstrukce statku čp.7, n napojení
Na Dlážděnce – Trojská – MČ doplní
připomínky k plánované rekonstrukci
Trojské ulice podél tramvaje n cyklisté
v úvozové cestě – Botanická zahrada
osadí informační tabuli k ohleduplné
jízdě. Není to cyklostezka, cyklotrasa je
vedena z Pazderek podél vinice Salabka,
n záchytné parkoviště pro trojské areály komise požaduje provozovat od roku
2017 celosezónně.
Zkrácený zápis Tomáš Drdácký,
před seda komise
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OSTROVNÍ NOVINKY

Aktuálně ke Koncepci
celkového krajinářského
řešení Císařského ostrova
a jeho širšího okolí
Dle IPR a jejich Vyhodnocení návštěvnosti výstavy v Troji – Obnova soužití s řekou, se u výstavy během tří měsíců zastavilo cca 22000 lidí.
O víkendu výstava nalákala k zastavení téměř
každého pátého pěšáka. Naopak se nám téměř
vůbec nepodařilo zastavit projíždějící cyklisty.
Nyní je výstava k vidění v historické čistírně odpadních vod v Bubenči a domlouvají se externě
zajišťované prohlídky pro školy. V rámci projednávání Koncepce celkového krajinářského
řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí
jsme se v říjnu zúčastnili projednání Koncepce.
Institut plánování a rozvoje připravil její Vyhodnocení,í Akční plán- seznam projektů k přednostnímu řešení a hrubopis Závěrů a doporučení pro
hlavní město. Městská část po projednání ve stavební komisi zašle písemné připomínky ke Koncepci, (která zasahuje do velké části Troje)
začátkem listopadu. Každý má možnost i samostatně poslat své připomínky do 4.11. na email
cisarskyostrov@ipr.praha.eu
Připomínky městské části zveřejníme v příštím čísle časopisu.
Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

Foto © T. Drdácký
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V Troji na dvou místech stále probíhá průběžné měření oxidu dusičitého každý měsíc – u křizovatky Trojská x U Trojského zámku a u křižovatky Trojská
x Pod Lisem. Po roce tak můžeme opět zhodnotit vývoj této látky v ovzduší.
Po letech 2013 a 2014, kdy hodnoty častokrát dosahovaly i necelého trojnásobku
limitní hodnoty pro ochranu lidského zdraví, loňský rok se pohybovaly opět v nižších hladinách. V březnu dokonce na obou stanicích byly naměřeny hodnoty pod
limitem pro ochranu lidského zdraví (32 μg/m3), v prosinci hodnoty u stanice Pod
Lisem x Trojská klesly i pod limit pro ochranu ekosystémů a vegetace, který je
ještě přísnější – 24 μg/m3. Začátek letošního roku byl ještě příznivější, v březnu
začaly hodnoty opět stoupat, ale stále se drží v obvyklých hodnotách do 70 μg/m3,
U Trojského zámku se již od června drží stále okolo limitu pro ochranu ekosystémů
a vegetace.
Ing. J. Ceplová

V

11. 11. V TROJI

Svatomartinská
husa
od 18 hodin
v restauraci Sokol Troja
pořádá TJ Sokol Troja

11. 11.
2016

Svatomartinská
slavnost
ml
mladých vín

Botanická
á
zahrada nabízí
Slavnostní otevírání Svatomartinského vína na Vinici sv. Kláry od 11 h.

Přijďte i letos ochutnat mladá vína českých
vinařů a poosdhalit tak kvalitu nového ročníku.

od 18 h ŽIVÁ HUDBA
POVLTAVSKÁ 42

LISTOPAD 2016 205
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Park Pod Salabkou
rok po dokončení
Tak se už vystřídala všechna roční období a vstoupíme do druhého roku užívání
nového parku. Ten první rok nebyl lehký
a kvality parku se zatím nemohly plně
projevit. Bylo to pro přílišný stavební ruch
v těsném okolí parku – v rámci rekonstrukce přilehlých ulic se vlastně dokončovaly
obrubníky kolem parku, budovala se zastávka autobusu s přístřeškem i s novou vozovkou, dokončovány byly i sousedící nové
rodinné domy. Podařilo se ale i jakoby rozšířit plochu parčíku až směrem k Salabce

26. 11.

dobudováním dalších nových kamenných
zídek, které jsou pro park charakteristické. Takže od jara si teprve budeme moci
park opravdu užít, opět by se měly postupně střídat kvetoucí rostliny na záhonech od jarních cibulkovin, přes ranné
a pozdní letní druhy až po květy podzimu. V tomto roce musí být ještě údržbě
výsadeb věnována pečlivá pozornost, aby
zůstala zachována druhová rozmanitost
a aby agresivnější druhy nepotlačily ty
ostatní a nepřevládla monokultura. Pak
už by se měl rostlinný pokryv stabilizovat
a květy se budou pravidelně střídat. Také
dořešíme neoprávněné parkování na dlážděné ploše a do budoucna můžeme hledět
s optimismem. Kdo si za pár let vzpomene,
jaký zanedbaný kout Troje tu byl, než se
do toho vložila Nadace Quido Schwanka –
Troja, město v zeleni s využitím příspěvku
fondu OPPK hl. m. Prahy…

26. 11.
do

18. 12.

4. 12.

Trojs
ký

ZOO

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY
TEL.: 606 662 223, 723 899 561

2045 LISTOPAD 2016

U Tro
jskéh

Inzerce

záme
k

o zám

ku

Ing. arch Václav Valtr, NQS

Zámecký park
Troja

TROJSKÝ
PIVOVAR
parkoviště

ká
Povltavs
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CIVITAS

CAROLINA
ANEB STAVITELSTVÍ DOBY KARLA IV

Výročí je letos oslavováno řadou jedinečných výstav. Z Troje je snad nejblíže ta v Národním technickém muzeu.

Katedrála
na Pražském
hradě
Busta Matyáše
z Arrasu
Značka P. Parléře

TIPY PRO VÁS

Tam je ve velkém výstavním sále
připomenuto stavitelství doby
Karla IV., konkrétně výstavba
úžasné hradební zdi kolem nově
založeného Nového Města pražského. Vedla od Vyšehradu až na Poříčí v délce
3,5 km a byla včetně četných věží a bran postavena za necelé dva roky. Denně jí přibylo osm
metrů, byla z opuky a byla široká 2–3 m a vysoká šest metrů. Měla základní význam i symbolický, její základní kámen byl základním kamenem města. Jak píše Beneš krabice z Vejtmile:
…roku 1348 na den sv. Marka… položil základní
kámen a založil Nové Město pražské, když prodloužil velmi silnou hradbu s branami a velmi vysokými
věžemi od hradu Vyšehradu až na Poříč“. A zároveň přivedl do Prahy Matyáše z Arrasu a pak Petra
Parléře s jejich stavebními hutěmi
t
a budoval Svatovítskou katedrálu, nový kamenný most s věžemi,
četné kostely, kláštery, hrady. Na Novém Městě
bylo v letech 1348–1367 postaveno na 1450 nových
domů, ulice měly šířku 18–27 m.
Výstava potrvá až do 5. února 2017 a je zajímavá pro dospělé i pro děti. Ing. arch. Václav Valtr
Výstava u příležitosti sedmi set let
od narození římského císaře a českého krále

Slovanský klášter
. 2016
do 21. 11
Karla IV.
Výstava představuje jak slovanské písemnictví a historii kláštera založeného Karlem IV.,
tak i unikátní nástěnné malby vzniklé patrně
v souvislosti s tehdy (1354) v Čechách nově
zavedeným svátkem.
Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320
Denně mimo neděle 11–17.30 h
Vstupné 80, snížené 50, rodinné 150, zdarma:
děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP, pedagogové doprovázející školní výpravy průvodci organizovaných skupin

LISTOPAD 2016
016 205
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ŽIVOT V TROJI

listopad Ekoškolka Rozárka
Ekocentrum Podhoubí
Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja, www.podhoubi.cz

Úterý 8. 11. 2016,
17.00–18.00 hod.
Uspávání broučků v Ekoškolce
Rozárce Praha-Troja
Společně před zimou uložíme broučky do postýlek. Děti s rodiči si přinesou broučka vyrobeného z přírodních materiálů
(šišky, kaštany, větvičky, brambory…) podle své fantazie. Za svitu lampiónových světýlek se vydáme broučky uložit k zimnímu
spánku. Přidejte se k nám. Srdečně vás zve Ekoškolka Rozárka,
Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja.
Více informací: www.podhoubi.cz
nebo jana.budova@podhoubi.cz, tel. 776 356 959

Úterý 15. 11. 2016,
9.00–11.00 hod.
Den otevřených dveří v Ekoškolce
Rozárce Praha-Troja
Rodiče u nás mají dveře vždy otevřené. Přijďte se za plného
provozu podívat, jak to v Rozárce funguje. Ve zkratce? Pobyt
venku, zdravé jídlo, respektující přístup, program Začít spolu.
Jsme tu pro děti od 2 do 7 let. Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja. Kontakt: eva.surova@podhoubi.cz,
tel: 777 123 690, www.podhoubi.cz
Inzerce

HRNOU SE NA VÁS DOKLADY,
UŽ TEĎ SE BOJÍTE
DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ?
nabízím:
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SLUŽBY
PŘÍPRAVU DAŇOVÝCH
PŘIZNÁNÍ
Ing. Lucie Berglová,
Praha 7 Troja
daňový poradce ev. č. 04455
602 116 820
lucie.berglova@gmail.com
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Posvícení v trojské Rozárce chutnalo

Zkuste najít kterému zvířeti stopa patří,
pořadí názvů je přeházené. (Spojte čárou).

205 LISTOPAD 2016

V úterý 11. října odpoledne jsme se společně potkali na tradičním posvícení
na zahradě trojské Rozárky.
Posvícení začalo deštěm, my jsme
si ale poradili a schovali se pod stan.
Déšť naštěstí rychle odešel. Pak už
jsme se veselili, zpívali a tančili, plnili
úkoly a posvícenské talíře dobrotami.
A hodovali. Pochutnali jsme si třeba
na koláčích, které upekly děti s panem

učitelem Lukášem. Nechyběl ani oblíbený podzimní jarmark s domácími
dobrotami.
Posvícení se zúčastnili nejen děti a rodiče ze školky, ale také sousedé z Troje
a okolí. Děkujeme všem, kteří přispěli k příjemné atmosféře, a těšíme se
na další setkání.
Nejbližší akce najdete na vývěsce na
plotě školky nebo na www.podhoubi.cz.

Akvatinta © Šárka Trčková
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MÁTE SLOVO
Vážení spoluobčané,

MUDr. Vladimír Petkov, zastupitel za TOP 09

Šárka Trčková
Cesta ze školy
obrazy, kresby, graﬁka
3. 11. 2016–8. 1. 2017
otevřeno: pátek 13–17 hod.
sobota a neděle 10–18 hod.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

…Cesta ze školy

se později projevil nejvýrazněji v kombinaci s klasickými grafickými technikami
a novými technologiemi, které vycházely
z oblasti počítačové grafiky, serigrafie
a fotopolymeru. n Zkušenost s barvou
uplatnila ve volné malířské interpretaci,
nejčastěji olejomalbou a stále výrazněji
akvarelem, které konfrontovala s technikami rozměrného barevného dřevořezu
a hlubotisku. Nacházela tak uplatnění
pro nekonečnou řadu možností barevného soutisku, který jak v otisku, tak v působení samotné matrice vytvářel zcela autonomní výraz. Dával tak autorce prostor
hledat obsah svých prací v jednotlivých
příbězích ovlivněných vlastním okolím,
hlavně synem Davidem a rodinou, ale
i souvislost obecně platnou, v pátrání
po smyslu zobrazeného.

Výstava akademické malířky Šárky Trčkové je ohlédnutím za její
výtvarnou činností, od konce
sstudia na AVU v Praze až po její posslední práce, již přerušil její předčasný
o
odchod.
n Vystavené práce charaktterizuje autorčina konfrontace nebo
ttaké koexistence dvou výtvarných oborrů, kterými prošla při studiu na AVU
v Praze. Začínala v ateliéru malby, kde
ssi osvojila základy malířské techniky
i obecné principy zpodobnění skrze
osobitě se rozvíjející výtvarnou foro
mu. V závěru studia na AVU v ateliéru
m
grafiky zesílil její vztah k experimentu
g
v použití netradičních materiálů a jejjich následném uplatnění v obraze tišttěném. Tento zcela specifický fenomén

V

Dalibor Smutný, 15. 10. 2016
Fotografie © Národní galerie v Praze

dne 29. 9. 2016 na zasedání zastupitelstva
jsme byli přehlasováni a Trojský kůň odmítl
stáhnout žalobu proti výstavbě centrálního
dispečinku záchranky před novým Trojským
mostem. Magistrát následně od svého záměru ustoupil, Praha dispečink nutně potřebuje
a není čas čekat na dlouhá soudní jednání.
Neubráním se pocitu že je to pro Troju Pyrhovo vítězství. Zasedání předcházelo jednání
na magistrátě, kde nám bylo naznačeno že
vstřícnost za vstřícnost. Vždycky jsem se snažil
mít kolem sebe spojence a ne si dělat nepřátele, což se nám tentokrát nepovedlo. n Oproti
původnímu projektu byla základna o dvě patra snížena, byla by tedy nižší než budova EZÚ.
Současně byl zrušen helioport. Záchranka je
velice potřebná pro všechny včetně nás. Když
někdo bere, měl by také dávat. Užívat, ale ať
je u sousedů mi připadá poněkud sobecké.
Nejen u vážných úrazů ale i u infarktů nebo
prasklých aortálních výdutí, které dnes běžně
postihují již pacienty narozené v 70. letech
20. století, rozhodují o přežití vteřiny. Dvě až
tři minuty, o které se odborná pomoc zpozdí,
když záchranka vyjede ze vzdálenější základny, mohou být osudné. V plánované základně
se počítalo i s výjezem sanitek. n Základna by
byla umístěna mimo vlastní Troju, na rohu
Nové Povltavské a sjezdu z Trojského mostu,
kde projedou tisíce aut. Vybudovat tam sportoviště, jak si představuje Trojský kůň, žádný
hygienik neschválí. Aktivní sportovec by tam
spolykal za třicet minut aktivity více karcinogenů než kdyby vykouřil deset cigaret. Případný m park o rozměrech 50 x 500 m by byl
ohraničený přivaděčem do Blanky a na obou
koncích neprostupnou křižovatkou. Na straně pod skálou je nově parkoviště s točnou
autobusu. Jediný nekomplikovaný přístup
je tunelem od řeky. Nevím, kolik lidí by tam
chodilo relaxovat a dýchat zplodiny z aut. Kdo
celý projekt zaplatí? Stávající zeminu je třeba odstranit a navozit hlínu. Kdo bude park
udržovat? n V současné době je na místě, kde
měla být záchranka, ošklivá betonárka. Vyšší
než plánovaná základna, nevzhledná a navíc prašná. Je to sice stavba dočasná ale její
odstranění nebude určitě krátkodobá záležitost. Pochybuji, že magistrát po zkušenostech
s námi nám bude nápomocný. Pravděpodobně to skončí dlouholetým soudním sporem. n
V budově jsme mohli mít zdravotní středisko.
Bylo by sice excentricky umístěné, ale blízko
od stanice 112. Do stávajícího střediska je nesnadný přístup pro pacienty se sníženou mobilitou, pro hendikepované na vozíku je zcela
nedostupné. Před otevřením se čeká na ulici
a posedává po plotě, což je podle mně dost
nedůstojné. Obzvlášť, když je zima nebo prší.
Navíc je v čekárně chladno. n Nepovolení
dispečinku měl Trojský kůň ve volebním programu. Stejně jako my má snahu, aby se nám
v Troji dobře bydlelo. Neubráním se ale pocitu, že v tomto případě to nebyla šťastná volba.

MČ PRAHA-TROJA
SRDEČNĚ ZVE
do Galerie u lávky na výstavu

TROJSKÝ KALENDÁŘ

SE VSTUPENKOU Z BOTANICKÉ
ZAHRADY SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

Henri Rousseau
Malířův ztracený ráj
NG, palác Kinských
Staroměstské nám.
Denně 10– 18 h, do 15. 1. 2017

Vstupné 240, snížené 140,
rodinné 500, školní skupiny 20 Kč
ŽIVOT NA GYMNÁZIU

Florbalový turnaj OPEN Florbal Troja 2016
lorbalový turnaj v tělocvičně Čechovy školy se po roce opět přiblížil.
Trojské gymnázium, Městská část Praha-Troja,
a-Troja, spolek Trojskoúhelník a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska pořádají v sobotu 5. 11. 2016
jjiž osmý ročník pod názvem OPEN Florbal Troja 2016. Vítězství z loňského roku
obhajuje tým Euroškoly Strakonice, který vzaal možnost zisku poháru týmu Via Huo
mana ze slovenské Skalice (vítěz předchozích dvou ročníků). Finanční podporu
m
tturnaje poskytuje MČ Praha-Troja v rámci grantu „Upevnění sportovních aktivit dětí
a mládeže“ . Dopoledne budou rozehrány záápasy v kvalifikačních skupinách,
odpoledne jsou na pořadu finálová utkání. Jak si
o
povede domácí tým Trojského gymnázia? V pop
ssledních letech se mu moc nedařilo, tak snaad
lletos dosáhne lepšího výsledku. Srdečně zveeme příznivce dobrého sportu do sportovní
m
haly v Troji, i letos se bude na co dívat.
h

F

Mgr. Radim Jendřejas, za organizátory turnajee
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Vítězné
náměstí

Svatovítsk
ká

Evropská

Pocta Václavu
HAVLOVI v Praze 6
Exteriérová výstava

De

jv

ick
á

n velkoformátových fotograﬁí
Oldřicha Škáchy do 18. 12.
Připravila MČ Praha 6 ve spolupráci
s Knihovnou V. Havla a Post Bellum

Další akce na www.praha6.cz

ŽIVOT V TROJI
Vážení sousedé, v minulém roce se nám
m

v Troji podařilo založit malý amatérskýý
divadelní spolek. Naše skupinka se čassto
schází a setkání probíhají v příjemné atmosféře. Máme za sebou již dvě vystou
upení
na akcích pro děti a na dalším pracujem
me. Plánujeme i představení pro dospělé, na kteeré by nás
už ovšem bylo potřeba o něco víc. Tímtto mezi nás
zveme další zájemce bez rozdílu věku i zkušeností.
Možnosti zapojení jsou různé, hledámee herce, hudebníky, zvukový doprovod, režiséra, i někoho, kdo
by pomáhal doladit scénář nebo kostým
my. Více informací na emailu: divadlotroja@email.cz nebo na
tel. 733 130 410.
Na viděnou s vámi se těší Bláža Heřmánková,
Jarka Petkovováá a Jarda Fliegl

Dnes 19. října 2016 se opět sešel Klub trojské historie v počtu čtrnácti členů. Stěžejní byla krátká
velmi zajímavá přednáška a následné povídání
našeho člena Járy Kubína o jeho práci v Nigerii. n Dále
jsme diskutovali o Bosně, její historii a o tom, jak název
Bosna vznikl. Zatím nevíme a máme prosbu na čtenáře
časopisu Troja, jestli o tom něco neví. n Navrácení kříže
z bývalého Kafkova domu na Kovárně je stále v jednání.
Porovnáním fotografií (staré a nové) se přikláníme k pravosti tohoto historického předmětu. Budu informovat, až
budou konkrétní výsledky. n Ještě mám jeden dotaz na
čtenáře: Existoval v Troji dům nebo vila s názvem „Karlovka”?? Moc by mě potěšilo, kdyby si někdo vzpomněl. Příští
schůzkaa Klubu trojské historie bude 16. listopadu 2016
od 17 hodin v Domě spokojeného stáří.
FM

Rytmika pro děti

(DÍTĚ+POHYB+HUDBA)

Opět vždy v pondělí 17.00–18.00 h v malé tělocvičně u ZŠ.
Cvičení probíhá pravidelně každý týden
ýden
ERVEN 2017
a je určeno pro děti 5–10 let
ZÁŘÍ 2016 –Č
měsíc
ZÁŘÍ

sport
náplň
plň
ň
Pohyb a hudba, zákla- koordinace pohybu s hudbou,
dy aerobiku
rytmické nástroje, základní kroky
aerobiku
ŘÍJEN
Aerobik pro děti
aerobik a stepaerobik, orientace
v prostoru
LISTOPAD
Ropeskipping
trikové skákání přes švihadlo
PROSINEC
Cvičení s balančním
bosu, overball, gymgall
náčiním
LEDEN
Sokol Dance
základní kroky latinskoamerických
a standardních tanců, country
tance
ÚNOR
Rytmická gymnastika kroužky, obruče, šátky, míče, stuha
s náčiním
Základní gymnastika koberec, malá kladina, lavička
BŘEZEN
ZAJÍMAVOST
DUBEN
Aerobik pro děti
aerobik a stepaerobik, sestavy
KVĚTEN
Sokol Dance
taneční etudy, taneční sestavy
ČERVEN
Ropeskipping, Bosu
opakování dovedností
Informace: Jana Šrámková (724 272 566, jana.sramkova@mafra.cz)

každý čtvrtek 17.30–19.00 ve velké tělocvičně u ZŠ

PROGRAM VE ŠK. ROCE 2016/17:

Další poznávací výlet sokolské všestrannosti se uskutečnil v sobotu 15. října
a zúčastnilo se ho jednačtyřicet členů. Prvním cílem byl barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou, který patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol.
18. stol. u nás i v Evropě, a je po právu nazýván moravskými Versailles.
n Druhým cílem se stala památková zóna města Třebíč. Namohla chybět
prohlídka pozdně románské baziliky svatého Prokopa z r. 1260 ani procházka židovskou čtvrtí).
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měsíc
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

sport
atletika I
minivolejbal
ropeskipping
pohybové hry
bosu, overbally
cvičení na nářadí
freesbee,ringo, brännball
miniházená
sporty v přírodě (lodě,
brusle, lez. stěna,…)
atletika II

s kým?
Tomáš Bryknar
Jana Šrámková
Katka Šrámková
Bláža Heřmánková
Jana Šrámková
Tomáš Bryknar
Katka Šrámková
Bláža Heřmánková
Tomáš Drdácký
a Tomáš Bryknar
Katka Šrámková
a Tomáš Bryknar

informace: Kateřina Šrámková (723 607 070, katerinasramkova@seznam.cz)
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NOVINKY Z TJ SOKOL TROJA

TJ SOKOL TROJA zve na cvičení
Přij
Přijďte
si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní
a kulturní vyžití pro všechny věkové kategorie.
Přijďte se podívat.

Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)
Ůřední hodiny starosty, pokladna, úřední den: každý čtvrtek 17–19 h.
Vchod do Sokolovny z Trojské ulice a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.

Co je nového a co se děje v Trojském Sokole?
1) v Odboru sokolské všestrannosti byly v minulém měsíci upřesněny programy

a náplně cvičení „Dítě, pohyb, hudba“ a „Sportování“ a jsou nyní uvedeny níže
2) 15. 10. 2016 se uskutečnil další poznávací autobusový zájezd se 41 účastníky
– podrobnosti a foto níže. 3) TJ Sokol Troja se opět presentoval na trojských akcích na trojském dnu a na vinobraní (poděkování hlavně Kateřině Šrámkové).
4) Po prázdninách zajišťujeme opět všechna cvičení, které byly organizovány v minulém období a zveme všechny, kteří s námi zatím necvičí do našich cvičebních
hodin a treninků. 5) Pro zájem sokolů o orientační běh se uskuteční v listopadu
ukázková orientační procházka. Termín viz níže. 6) Oddíl kopané hraje celkem
v pěti soutěžích PFS. Dva týmy dospělých a tři týmy žáků. Muži „A“ hrají od podzimu 2016 vyšší soutěž. Přijďte fandit. Termíny zápasů jsou uvedeny na stránkách
www.tj-sokoltroja.cz. Pro mládež se podařilo získat nového trenéra Luďka Tobolu a jeho práce se projevila na zlepšení výsledků. 7) Sokol se připravuje na EET
8) TJ Sokol Troja hledá nájemce na provozování restaurace a hostelu v objektu
Sokolovny od 16. 1. 2017. Zájemci prosím volejte na telefon 728 213 254, kde Vám
na základě zájmu budou zaslány podrobnější informace. 9) Byla provedena úprava
stanov Tělovýchovné jednoty tak, aby byly v souladu s novým Občanským zákoníkem, a připravuje se mimořádná valná hromada na 24. 11. 2016 od 19 hod. k jejich
odsouhlasení. 10) Připravujeme opravu střechy objektu Sokolovny. Jsme ve fázi
nabídkového řízení. 11) Na prosinec 2016 se připravuje opět vánoční cvičení OSV.
Informace viz níže.
Za TJ Sokol Troja Petr FILIP, starosta TJ Sokol Troja
Hodiny pro děti kdy
RODIČE A DĚTI
ČT 16:30–17:30
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
ČT 15:30–16:30
SPORTOVÁNÍ
ČT 17:30–19:00
DÍTĚ-POHYB-HUDBA PO 17:00–18:00
STOLNÍ TENIS
PÁ 18:00–19:00
Hodiny pro dospělé a dorost
ODBÍJENÁ I.,II.,III.
PO, ÚT, ST
AEROBIK
PO,ST
PILATES
PO,ST
JÓGA
ST
ZDRAVOT.CVIČ. A JÓGA ÚT
CVIČENÍ SE ŽIDLÍ
ČT
STOLNÍ TENIS
ČT,PÁ
BASKETBAL
ST
CVIČENÍ NA NÁŘADÍ ČT

TJ Sokol Troja
a MŠ Trojská
ve spolupráci s MČ Troja
Vás zvou na již tradiční
podzimní akci

Dýňování &
strašidýlková
cesta
v pátek 4. 11. 2016 od 15.30 hod
sraz a začátek akce v obecní
zahradě u MŠ (prezence
a dýňování), pak přesun
do areálu Camp Sokol Troja
Každý si vytvoří své svítící strašidýlko z dýně a projde světýlkovou
cestu, na konci které objeví poklad
s odměnou za odvahu.
Přijďte strávit příjemné
odpoledne s dětským rautem.
S sebou: teplé sportovní oblečení a obuv, přezůvky, pláštěnka,
50 Kč, originální strašidelný převlek a dobrou náladu
Ukončení akce:
cca v 17:30 h po vyhlášení

kde
velká tělocvična
velká tělocvična
velká tělocvična
malý sál
malý sál

pro koho je cvičení určeno
cvičení určené pro děti 1–3 roky v doprovodu 1 dospělého
cvičení určené pro děti 3–6 let, všestranný rozvoj pohyb.schopností a dovedností
cvičení určené pro holky a kluky 6–10 let, seznámení se širokým spektrem sportů
cvičení určené pro holky i kluky 5–10 let, rozvíjí rytmus a koordinaci pohybů
hodina v pátek je určena žactvu 7-15 let

vedoucí cvičení
Katka Šrámková
Katka Šrámková
Katka Šrámková
Jana Šrámková
Rudolf Hampel

723 607 070
723 607 070
723 607 070
724 272 566
737 242 539

velká tělocvična
malý sál
malý sál
malý sál
malý sál
malý sál
malý sál
velká tělocvična
velká tělocvična

muži a ženy – smíšená družstva, různá úroveň
cvičení při hudbě určené pro dorostenky a ženy, využívá i bosu, step, ﬁtball, ﬂexibar
cvičení určené pro dorostenky, ženy a seniorky, využívá i ﬁtball, bosu, ﬂexibar
cvičení určené pro dorostenky, ženy, seniorky, protažení + relaxace
cvičení při hudbě určené pro seniory 60+ – ženy i muže
cvičení při hudbě, na židli, určené pro seniory 60+ – ženy i muže
muži a ženy, není omezeno věkově, možná účast na turnajích
muži a ženy
muži a ženy

Tomáš Bryknar
Jana Šrámková
Jitka Drdácká
Hana Ulrichová
Jana Tůmová
Vlasta Gaidicová
Rudolf Hampel
Petr Červenka
Tomáš Bryknar

603 460 164
724 272 566
724 272 566
774 909 002
724 115 399
723 324 787
737 242 539
776 579 158
603 460 164

Stolní tenis
První říjnovou neděli pokračoval Seriál turnajů dvouhrami. Sešlo se třináct hráčů
a hráli jsme v jediné skupině
systémem každý s každým
na dva vítězné sety. n S přehledem zvítězil hráč Sokola Troja
Dušan MARTYKIEWIECZ
(prohrál jediný set), druhý
Miloš POZNÍČEK
K prohrál jen
s prvně jmenovaným a na třetím místě se třemi porážkami
skončila Lucie FRY
YSOVÁ .
Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Orientační procházka
s mapou po Troji
ro zájemce o orientační běh především z řad dětí a mládeže a jejich rodičů uspořádá oddíl OB TJ Sokol
Troja v sobotu 5. listopadu v 10 hodin
orientační procházku s mapou po Troji.
Sraz před recepcí v kempu TJ Sokol
Troja. Zájemci zde dostanou informace
o možném zapojení do činnosti oddílu
(od jara by se mohly konat cca jednou
za čtrnáct dní tréninky).

P

Za oddíl OB Milan Paukert, další informace:
tel. 605 290 121, email: mpaukert@volny.cz
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TIP NA VÝLET

Botanická zahrada pro vás
www.botanicka.cz
5. 11. 2016–8. 1. 2017 Fotografická výstava
a Fotofata
výstavní sál 9–16 hod.

výstavou nejlepších snímků vyvrcholí projekt zaměřený
na amatérské fotografy
11. 1. Svatomartinské Vinice sv. Kláry od 11 h Přijďte
ochutnat mladá vína českých vinařů a poodhalit
jejich kvalitu.
19. 11. Adventní tvoření 10–17 h Administrativní budova
– chodba u zásobních skleníků 10–17 h
Vánoce jsou svátkem klidu a všichni se na ně dlouho
připravujeme. Přijďte si vyrobit vánoční dekorace nebo
malý dárek pro vaše blízké.
é

ZOO pro vás připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v listopadu 9–16 h
Komentovaná krmení a setkání – v listopadu každý víkend
a svátek na více jak dvanácti místech v zoo.
Výstavy: Neznámá zoo Gočárovy domy,
5. výročí projektu Návrat divokých koníí Jurta
5. 11. Vyrobte si krmítko Pomozte přes zimu ptákům
ve svém okolí a vyrobte pro ně krmítko.
9. 11. Richard 25 lett Oslavte s námi čtvrtstoletí gorilího
samce.
12. 11. Jak to chodí v zoo Ukážeme vám, jak funguje chod
zahrady.
12. 11. Diwali, svátek světel Večerním lampionovým průvodem připomeneme hinduistický svátek.
20. a 27. 11. Adventní dílnyy Vyrobte si vlastní adventní věnec. Objednávat se můžete od 1. listopadu
na tel. 296 112 230.
26. 11. Jak to chodí v zoo
27. 11. Vánoční strom se rozsvěcí aneb zahájení adventu.

www.salabka.cz

Novinky
na Salabce
Úterý – sobota 12–15 a 17:30–22:00
Nedělní brunch 11:00–15:00
Listopad Připravujeme pro Vás Svatomartinské menu.

Přijďte ochutnat tradiční suroviny v netradičním podání.
V neděli 12. 11. bude navíc připravený i speciální svatomartinský brunch.
Pálenky Ve stále nabídce již máme vlastní Slivovici 53% a Hefebrand 65%. V brzké době můžete očekávat další druhy pálenek, které budeme postupně přidávat.
Celý listopad V říjnu jsme představili nové skvělé sezónní
menu. To si budete moci vychutnat ještě v průběhu celého listopadu. Třeba naše sedmichodové degustační menu i s párováním vín. Přijďte a nechte se hýčkat.
A co nás čeká dále Na prosinec pro Vás připravujeme adventní soboty se speciálním menu a programem. Těšit se můžete
na moravské Vánoce, swingové Vánoce a také tradiční české
Vánoce. Závěr roku také oslavíme společně. Připravili jsme pro
Vás Silvestra v duchu benátského karnevalu. Těšit se můžete
na velmi zajímavé menu snoubené s našimi víny, živou hudbu,
zábavu, ohňostroj a mnoho dalšího.
Objednávejte na tel: +420 778 019 002

Vážení čtenáři a turisté, tentokrát jsem
vybrala tip na procházku s ohledem
na listopadové počasí. Nedávno mě zaujala poznámka v jednom pražském průvodci, že na Prašné bráně jsou zachyceny
„lehce erotické výjevy.“ a dále, že „mezi
poschodími je výklenek, který sloužil
jako středověká toaleta.“ Věřím, že tyto
zajímavosti vzbudí i vaši zvědavost. Podrobnosti najdete na stránkách Pražské
informační služby www.pis.cz.

Prašná brána
byla postavena na místě zchátralé původní brány Horské, zvané
Odraná, pocházející ze 13. století. Tudy také vcházely na území města korunovační průvody
českých králů. Základní kámen
byl položen v roce 1475, stavbu
řídil od roku 1478 Matěj Rejsek,
který zčásti provedl i bohatou
sochařskou výzdobu. Další stavební práce byly obnoveny až
roku 1592 za primátora Krocína
z Drahobejle, kdy byl vybudován
nový vchod a točité schodiště
(používá se dodnes). Dnešní název Prašná se používá od začátku 18. století, kdy brána sloužila
jako skladiště střelného prachu.
Roku 1757 byla poškozena pruskou střelbou a 1817 byla odstraněna poškozená plastická
výzdoba. Roku 1823 byly na věži
umístěny hodiny, později odstraněny.
Dnešní stav pochází z let
1875-86, kdy byla brána restaurována a dostavěna v pseudogotickém stylu arch. Josefem
Mockerem za spolupráce českých sochařů – např. Bohuslava Schnircha a Ludvíka Šimka.
První patro ze strany Celetné
zdobí sochy Jiřího z Poděbrad
a Vladislava II., z druhé strany
Přemysla Otakara II. a Karla
IV. Sochy králů jsou obklopeny
znaky zemí, kterým vládli. V rozích jsou alegorie panovnických
ctností. Nad sochami panovníků
jsou okřídlení andělé a na čtyřech rohových sloupech lev se
znakem Starého Města pražského. Ve výši druhého patra jsou
sochy českých patronů a světců, v jejich středu na východní straně Kristus, na západní
straně Panna Maria s dítětem.

Průčelí do Celetné ulice nese
sochy Adama a Evy, protilehlé
průčelí sochy sv. Petra a Pavla.
U cimbuří jsou znaky českých
královských měst, na západní
straně poprsí Matěje Rejska.
Na straně sousedící s Obecním
domem jsou zbytky gotické
plastické výzdoby představující
lehce pohoršlivé výjevy. Ze strany od Obecního domu je mezi
poschodími arkýř, který sloužil
jako klozet. Břidlicová střecha
se čtyřmi nárožními 6 m vysokými věžičkami je u ochozu poseta
nejrůznějšími podpisy návštěvníků, nejstarší pocházejí z roku
1821 a 1844. Prašná brána je vysoká 65 m a má 186 schodů.

Otevřeno: 10–18 hod. Vstup
75/55/25 Kč. K Prašné bráně
se dostanete z nádraží Praha-Holešovice např. tramvají č. 6
na náměstí Republiky nebo metrem C s přestupem Na Florenci
na trasu B. Příjemnou vycházku
můžete zakončit v kubistické
kavárně v nedalekém jedinečném kubistickém domě od arch.
Josefa Gočára U Černé Matky
Boží z let 1911–1912 na Ovocném trhu č. 19. Kavárna byla
zrekonstruovaná podle několika
dochovaných skic arch. Gočára
a dobových fotografií.
připravila R. Zajícová
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