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SLOVO STAROSTY

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

PŘEVOZNÍKŮV TIP

Milí trojští sousedé,
léto je v plném proudu a i děti již
mají první polovinu letošních prázd-
nin za sebou. V té druhé, velká část 
trojských dětí tráví svůj volný čas
na „Modřínové plantáži“. Vedení
Lesního oddílu Stopa zde již po řadu
let připravuje pro děti pestrý a dob-
rodružný program, letos ve zname-
ní Indiana Jones. Tři nezapomenu-
telné týdny v půlce prázdnin tak Tomáš BryknarT

stráví všichni společně pod širým ne-
bem v malebné krajině České Kanady. 
Na louce nedaleko od Klikovského ryb-
níka vyrostlo přes víkend jedenáct in-
diánských stanů teepee. I já a se mnou 
dalších pět členů zastupitelstva jsme 
měli tu čest společně s rodiči a přáte-
li oddílu Stopa zúčastnit se táborové 
přípravky. Upřímně vám musím říci, 
že stavba stanů, kopání „odpadovky“ , 
oprava jídelních stolů a lavic, přípra-
va dřeva pro kuchyň a mnoho dalších 
důležitých prací nás všechny pořádně 
vyčerpalo. Ale děláme tuto práci rádi 
a s láskou a všichni společně věříme, 
že se našim dětem bude na táboře líbit 
stejně jako nám před mnoha lety.

Přeji modrou oblohu a suchou stezku 
všem dětem na Modřínové plantáži.

O čem jednala
Komise pro kulturu, sport 
a volný čas MČ Praha-Troja

dne 10. 7. 2017
Trojské vinobraní 16. 9. 2017 – diskuze
n zástupce Ekocentra Podhoubí a Ekoškolky Rozárka p. Buďo-
vá přislíbila uspořádání her a aktivit pro děti na obvyklém mís-
tě – vezmou si svůj vlastní stan i vybavení a domluví s p. staros-
tou náplň programu od 11 do 18 hod.
np. Šikl navrhuje soustředit pozornost na Kovárnu – navrhuje 
např. požádat Polívkovy o možnost vyvěsit na jejich dům re-
klamní upoutávku, na chodníku by mohl být brigádník a roz-
dávat malé letáčky apod.
n p. Buďová ověří možnost pověšení upoutávky na dům p. Zá-
kosteleckého naproti lávce
n dále p. Zajícová ověří možnost zapůjčení palet na sezení 
z Trojského pivovaru (p. Haderer) nebo zapůjčení pivních 
setů od spřátelených městských částí (Praha 7 apod.)

zkrácený zápis R. Zajícová, tajemnice komiseKrásné léto u vody, ve vode ̆ i na souši

Piknik v údolí
Tenhle tip (ze strany 64 slož-
ky výletů s Pražským doprav-
ním podnikem)* začíná u pří-
vozu v Podbabě.

Za podbabským viaduk-
tem nás silnička vtáhne 
do ospalého údolí Přírodního 
parku Šárka – Lysolaje. Ces-
ta se klikatí podél Šáreckého 

potoka, lemovaného řadou 
pozoruhodných staveb ně-
kdejších usedlostí a mlýnů 
s romantickými názvy: Žežul-
ka, Purkrábka, Šatovka atp. a
V tomhle údolí hladce zapo-
menete, že jste v Praze.

Občerstvení najdete buď
hned na začátku trasy: restau-
race Na Břetislavce a o kousek e
dál Restaurant Villa Milada
(snídaně se podávají 7.30–
10.30 h) nebo pak až na kon-
ci, vedle zámečku Jenerálka –a
v restauraci Chorvatský mlýn. 
Odtud se můžete svézt k me-
tru (A) autobusy 316, 356.
Na kole si můžete vybrat kam 
dál – z přehledně značených l
cyklotras. Podél Šáreckého 

potoka, například, dojedete k přírodnímu koupališti v Divo-
ké Šárce.

* Knížka 110 výletů s Dopravním podnikem hlavního města Prahy je v pro-
deji v knihkupectvích a infocentrech DP.

Tip na 
piknik

MMaska Bella Coola
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ÚŘAD MČ INFORMUJE TROJSKÝ KALENDÁŘ

INFORMACE

Zahrada 
Brabcovy vily 
obecní zahrada
Trojská 230/96
V létě 2015 byla dokonče-
na regenerace zahrady, 
která obklopuje Brabcovu 
vilu, dnešní sídlo Úřadu
MČ Praha-Troja a mateř-
ské školy.

Kaple sv. Kláry
Nad Trojským zámkem
Kaple vznikla jako sou-
část zámeckého areálu, 
s vlastním zámkem byla 
kdysi spojena schodištěm.

Viniční sloup
Trojská 162
Ozdobný viniční sloup 
z časů rozkvětu trojského 
vinařství z 18. století.

Kaple sv. Václava
Podhoří 284
Kaplička vystavěna 1865 
manželi Vrzákovými, teh-
dejšími majiteli Lysolaj.

K
P

KKaappllee ssvv VVááccllaavvaaK
Osada Rybáře
Povltavská 21/42
Bývalá rybářská osa-
da Rybáře, ze které se 
dochovalo pouze pár 
posledních stavení, byla 
prohlášena za památko-
vou zónu v roce 1991.

Trojský pivovar
U Trojského zámku U
Areál památkově chráně-A
ného Trojského pivovaru n
byl dlouhá léta uzavřen b
veřejnosti a od povodní v
v roce 2002 nevyužitý, v
zarostlý a spustlý.z
Noví majitelé budovy N
i dvůr vyklidili a otevřeli 
zde Art&food ZOOnu.

9.–17. září 20179 17 áří 2017

Podrobnosti, včetně 
otvíracích hodin příště

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Martina WIEREROVÁ
praktický lékař pro dospělé
Sádky 5, 171 00, Praha-Troja, 
tel.: 233 541 746,
ordinaceovenecka@seznam.cz

Ordinační doba:
Po 15.00–16.30, Út 08.00–10.30, Čt 08.00–10.30
Mimo ordinační dobu v Sádkách se prosím obracej-
te do ordinace v Ovenecké. Zde je možné se objednat 
na přesný čas (Ovenecká 15, 170 00 Praha – Letná,
tel.: 233 375 405, ordinaceovenecka@seznam.cz).

DOVOLENÁ V SÁDKÁCH
31. 7.–25. 8. 2017
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TJ 
Sokol 
Troja

16. 9. 2017  v areálu Trojského zámku
11–20 hodin
Severní scéna je zaměřená především na folklor-
ní představení (Osmikráska, taneční soubor 
IRIS, Slovácký krúžek), na jižní scéně kromě 
popových kapel si nenechte ujít velmi oblíbené 
ukázky letu dravců – (Sokolníci Penthea). Děti 
se můžou těšit na malování na obličej nebo růz-
né hry (letos s Ekoškolkou Rozárkou), výtvarný 
workshop s lektorkami GHMP v oranžérii, ro-
diče zase na řízené degustace v zámeckém skle-
pě. A všichni letos můžeme potkat moderátory 
na chůdách!

12. 8. 2017
v sobotu
v nově otevřeném

Restaurantu
Sokol Trojaviz str. 11
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

KAM ZA OSVĚŽENÍM

PO UZÁVĚRCE

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Kinobus 2017
Letos již desátý ročník po-
jízdného promítání (nafu-
kovací projekční plocha 4 x 
8 m) na patnácti místech me-
tropole. Troji nejblíž:
Psychiatrická nemocnice 
Bohnice 20.30 h

Vicemistryně 
Evropy v softballu

V polovině července se Trojská 
softballistka SaBaTu Magda-
léna KAVANOVÁ zúčastnila 
mistrovství Evropy do šest-

nácti let v Ostravě. Začínala 
sportovat od malička v plaveckém od-
dílu a od devíti let hraje softball v Troj-
ském SaBaTu. Minulý rok se dostala až 
na světovou sérii Junior League do USA 
a letos se udál další milník její kariéry. 
Magdaléna se probojovala do reprezen-
tačního výběru, se kterým vybojovala 
stříbrnou medaili z evropského šampio-
nátu za účasti dvanácti družstev.

Jan Měřička, SaBaT Praha

Trojský sklep, ve spolupráci 
s projektem KineDok a festi-
valem Jeden svět, provozuje 
každé prázdninové úterý 
a pátek letní kino světové do-
kumentární tvorby. Začátek 
vždy ve 21.00 hod., promítá 
se na zastřešené terase, tedy 
téměř za každého počasí. 
Vstup volný. Bližší informace 
na www.trojskysklep.cz, 
nebo na FB. 

AQUACENTRUM ŠUTKA

26.–28. 8. celý areál uzavřen
Letní otevírací doba: plavecký bazén po–pá 6–22 h, so a ne 10–22 h,
aquapark denně 10–22 h,k Wellness denně 10–21 h, výukový bazén
10–19 h (do 23. 8. každé út a stř až od 13 h)
Vstupné: 60 (+ 20 minut zdarma) dospělí 125 Kč, senioři od 60, 
studenti do 26 let, ZTP, ZTP/P 95 Kč, děti do 15 let 80 Kč
(děti do 12 let jen v doprovodu osoby starší 18 let) www.sutka.eu

BAZÉN NA VÝSTAVIŠTI HOLEŠOVICE

Otevřeno od 19. 8.: po–pá 7–21.30 h, so–ne, sv. 10–20 h
Vstupné: 60 minut dospělí 100 Kč děti 6–15 let, studenti do 26 let, t
TP, ZTP, ZTP/P, senioři od 60 let 50 Kč 90 minut 130 Kč, t
zvýhodněná 65 Kč; děti do 6 let zdarma, vstup nejpozději jednu
hodinu před koncem otvírací doby.

KOUPALIŠTĚ PETYNKA

Otevřená 1072/4, Praha 6 – Střešovice
denně 7–20 h, od 16. 8.: 7–21 h Celodenní vstupné: před 16 h: 
Dospělí, senioři 160 Kč, děti do 140 cm, ZTP 90 Kč, po 16.00 h:
150/80 Kč, šatní skříňka pouze s čipovou vstupenkou – tu zakoupíte a
v pokladně UVNITŘ areálu: 150 Kč (vratná záloha) dopravní spojení:
bus 149, 180 (zast. Na Petynce), tram 1, 2 (zast. Sibeliova),
tram 22, 23, 25 (zast. Malovanka), tram 25 (zast. Hládkov)

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ DŽBÁN

denně 8–21 h (občerstvení, převlékárny, toalety, sprchy)
celodenní vstupné: dospělí 90 Kč, senioří, ZTP: 60 Kč,
vstup od 17 h: 60 Kč
děti do 140 cm, kočárek, vozík, kolo i parkování zdarma
spojení:tram 5, 26 Nad Džbánem, bus 142 Nádraží Veleslavín, 
GPS 50°05’53.7’’N 14°20’06.7’’E

KOUPALIŠTĚ

28. 8. Lichožrouti 29. 8. epoRande naslep 30. 8. Anděl Páně 2
31. 8. Masaryk

k a prodej občerstvení. Promítání Dvě stovky míst k sezení, bezplatná půjčovna dek
začne vždy po setmění, vstup zdarma. tku je orientační, změna programu  Čas začátk
vyhrazena, atmosféra jedinečná.
www.dpp.cz/kinobus 

ZDARMA
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Lodí do Mělníka

Na filmy se můžete podívat i v letním 
kině před zařízením Cross Club (křižo-
vatka Argentinská/Plynární, jen několik 
kroků od konečné autobusu 112) vždy 
ve středu od 21.30 h, zdarma.
Program naleznete na www.crossclub.cz

…Cross Club uvádí

Městská knihovna
Krakov

Těšínská 600/4, Praha 8 –
Bohnice, 233 555 745
po 13–19, út 9–16, st 12–19,
čt 12–19, pá 9–16 h
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přístaviště
Císařský ostrov

od Čechova 
mostu

z Rašínova 
nábřeží

d

NEDĚLE
27. 8.

Uvidíte: n plavební komory n zá-
mek Nelahozeves n bájnou horu 
Říp n město Mělník se zámkem 
n soutok dvou největších čes-
kých řek Vltavy a Labe, zažijete:
n odborný výklad k zajímavos-
tem cestou na Mělník n proplutí 
historickým Hořínským kanálem 
n proplutí několika plavebními 
komorami n seznámení s pro-
vozem parního stroje n mož-
nost občerstvení během plavby 
DOBA PLAVBY: 15 hodin (z toho 
2,5 hod. na prohlídku Mělníka)

Varianta All inclusive zahrnuje: n celodenní servírova-
né menu o třech chodech n neomezenou konzumaci ná-
pojů (pivo, víno, nealkoholické nápoje) n přivítání po-
sádkou lodi n uvedení na rezervované místo v hlavním
salonu u okna n výklad o historii parníku a všech zají-
mavostech cestou na Mělník n pamětní list s razítkem
a datem plavby
Zpáteční jízdenka:
dospělý 2 990 Kč, dítě
Menu podrobně (+10%
sleva při objednání):
www.paroplavba.cz
/vylet-na-melnik 

Jízdní řád: Odjezd Příjezd

Praha – Rašínovo
nábřeží

7.00 22.00

Čechův most – 21.15

Troja Císařský ostrov 8.15 20.15

Roztoky 9.00 19.30

Mělník 13.00* 15.30*

*13.00–15.30 kotvení

Cena: Dospělý Dítě Rodina (2+2)

Jednosměrná jízdenka: 590 Kč 290 Kč 1450 Kč

Zpáteční jízdenka: 690 Kč 340 Kč 1690 Kč

Malá a střední plemena psů je možné si vzít na palubu zdarma.
Pes musí být na vodítku a s náhubkem.Pes musí být na vodítku a s náhubkem.

ě 1 490 Kč 
%

otevřeno od 7. 8.

Letní kino Regina
Hybešova 10, Praha 8 – Karlín, 350 míst
k sezení, v případě většího zájmu mož-
nost míst k stání. Promítá se od 20.30
(v srpnu), pokud přijde aspoň dvacet di-
váků. Vstupné obvykle od 50 do 90 Kč.
Tramvaj: 3 a 8, zastávka Urxova, metro: trasa C 
stanice Florenc, trasa B stanice Křižíkova
Tel: 221 553 900 www.regina.rozhlas.cz

Food parade ’17
7. ročník festivalu jídla a pití

26.–27. 8. Zámek Troja
program vždy od 11 h
Dospělí 300 Kč,
děti do 10 let zdarma
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Slavnost v Konírně
Trojského zámku
Poslední červnový čtvrtek, 29. 6. 2017, se konala hezká událost 
na Trojském zámku. Připomněli jsme si totiž 20. výročí exis-
tence Trojského gymnázia a 25 let Euroškol v České republice 
(Trojské gymnázium patří od roku 2011 do velké mezinárod-
ní skupiny Euro-Schulen-Organisation). Přesné datum vzni-
ku TG je 7. 7. 1997, ale vzhledem k prázdnin ám bylo výročí 
připomenuto o pár dnů dříve. I přes nezdary počasí dorazila 
do Trojského zámku řada významných hostů. Nechyběli ani 
starostové měst a míst, kde se Euroškoly a Trojské gymnázium 
nachází. Z České Lípy zavítala paní starostka Mgr. Romana 
Žatecká, ze Strakonic pan starosta Břetislav Hrdlička a naši 
Troju reprezentoval pan starosta Ing. Tomáš Bryknar. Bylo to 
opravdu příjemné setkání, stěžejní projev přednesla hlavní 
jednatelka a většinová majitelka Euro-Schulen-Organistaion 
z Německa paní Silvia Semidei s volným překladem ředitele 
Trosjkého gymnázia a jednatele ESO Euroškoly Česká repub-
lika Mgr. Radima Jendřejase. Program byl důstojně zahájen 

komentovanou prohlídkou zámku s průvodkyněmi – žákyně-
mi třídy kvarta beta pod vedením zástupkyně ředitele TG paní 
Mgr. Ivany Motýlové. Moderování hlavní části, která se již 
odehrávala v Konírně, se ujali žáci septimy Tereza Švikovská 
a Daniel Žáček. Hezké bylo, že kromě češtiny mohli hosté ze 
zahraničí slyšet nejen němčinu (překladů vystoupení staros-
tů se zhostila paní ředitelka Euroškoly Česká Lípa Mgr. Petra 
Kašparová), ale i brilantní angličtinu, v níž byly prezentovány 
jednotlivé části programu a také komentář k prohlídce zámku. 
Vystoupení řečníků byla doplněna o několik hezkých hudeb-
ních produkcí žákyň a žáků Trojského gymnázia v doprovodu 
harmoniky pana učitele Karla Hozy. O skvělý závěr v podobě 
špičkového rautu se postarali žáci Euroškoly Strakonice pod 
vedením mistrů odborného výcviku pánů Schwarze a Vačkáře 
a pana ředitele Mgr. Milana Vierera. 

Při příležitosti kulatého výročí byly předány pamětní me-
daile a plakety za významné počiny a příkladnou spolupráci 

s jednotlivými školami sítě Euro-Schulen-Oragnisation. Oce-
něni byli stávající nebo bývalí zaměstnanci firmy a zástupci 
organizací, s nimiž dlouhá léta Euroškoly úspěšně kooperují. 
Tento malý ceremoniál proběhl v režii paní ředitelky Euro-
školy Praha Mgr. Kateřiny Čížkové. Mgr. Radim Jendřejas

Hrady
a zámky

Na letošní sezonu připravil Národní 
památkový ústav v rámci cyklu Po sto-
pách šlechtických rodů –ů Rok renesanč-
ní šlechty – výstavy a kulturní akce 
na zpřístupněných památkách. Např. 
v Jindřichově Hradci, kde se středo-
věký hrad v kouzelné symbióze pro-
líná se zámeckou částí, je to výstava 
Umění restaurovat, vzácné tapisérie 
a textílie 16.–19. století. www.npu.cz 

Padá hvězda,
něco si přej… říká stará průpovídka 
a i letos, jako každoročně – nejvíc pa-
dajících hvězd bude možné sledovat 
mezi 11. a 13. srpnem, kdy Země pře-
kříží dráhu proudu částic uvolněných 
z komety Swith-Tuttle. Meteory vyléta-
jí jakoby z jednoho místa – souhvězdí 
Persea na severovýchodě oblohy, od-
tud název Perseidy. Někdy bývají ozna-
čované jako Slzy sv. Vavřince (svátek má e
tou dobou Vavřinec). Tak ať máte jasno!

PRÁZDNINOVÝ TIP

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

Na terasové balustrádě v zahradách trojského zámku se zachovaly vázy z pálené hlíny (dnes kopie).
Zkuste najít k obrázkům jedné z nich mezi siluetami tu pravou. Ve druhé řadě, druhá zleva
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Na toboganu s Terezou Kučerovou
Ak. mal. Tereza KUČEROVÁ (absolventka pražské VŠUP, doc. Jaromír Jágr) žije Á
v Troji od dětství, kdy tu její rodiče – režisérka Věra Chytilová a kameraman Ja-
roslav Kučera postavili dům. Svoji tvorbu představila i v místni Galerii u lávky.

Tvé aktivity jsou, jak známo, celkem rozsáhlé – od angažmá v divadle Sklep, 
přes kostýmy desítek fi lmů, fi lmy animované, výstavy rozměrných pláten až 
k o něco menším grafi kám. Časté téma je u tebe fi gura, respektive množství 
postav (‚jako by se děj ze stříbrného plátna slil do jediného pole‘), že by in-
spirace světem fi lmu…
Myslím, že to není inspirace světem filmu… Figura, postava, množství 
postav, dav, to mě zajímalo vždycky. Ale nejenom to. Mám ráda i volné 
nefigurální věci, různé deformace, nebo se pohybovat na hranici abstrak-
ce… Vystudovala jsem atelier filmové a televizní grafiky na VŠUP, tam jsme 
se kreslením postaviček dost zabývali. Tak to možná pramení z toho. 

Přestože tvá grafi cká tvorba – kresba na litografi cký kámen představuje jen 
zlomek tvé produkce, prozraď nám, co tě k ní přivedlo –
K litografii* mě přivedl náš rodinný známý, malíř a grafik Pavel Roučka, 
který, když viděl mé kresby, mi nabídl možnost převést je právě do litografie. 
A doslova mě uvedl do litografické dílny Jirky Lípy a Honzy Kejklíře  v Říční 
ul. 11, na Újezdě. Jsem za to moc ráda, protože právě možnosti barevné 
litografie jsou úžasné, a pořád se v této technice dá něco objevovat.

…ano, litografi e, nabízí spoustu výrazových možností a jako technologie je 
docela náročná na materiál i vybavení, přibliž prosím, jak a v jakých nákla-
dech tvé grafi cké listy vznikají:
Když už se tiskařské válce rozjedou, a celý proces tisknutí se spustí, je to už
jako jízda na toboganu. Náročná je prvotní fáze, kdy je nutné si dobře roz-
myslet, co na kameni bude, jak se to dá udělat, jaký bude technický postup
atp. Protože litografie je v podstatě založená na soutisku barev. Samozřej-
mě neopominutelná je spolupráce s tiskařem litografie, což je samostatná 
profese.Taky je dobré přestat se toho holého čistého kamene bát. Co se týče
nákladu, mívám většinou padesát až šedesát výtisků, to je myslím takový 
běžný počet.

Obvyklou „anketní otázku: Co považuješ za přednosti tvorby v Troji?“ pře-
skočíme. Spíš nám prosím řekni: čím by, podle tebe, coby členky poradní ko-
mise starosty pro kulturu, sport a volný čas, šlo kulturní život Troje zlepšit:
Troju považuji za dost specifickou a výjimečnou čtvrť. A když se tak nad tím 
zamýšlím, mám trochu pocit, jakoby tu chybělo nějaké přirozené centrum
dění… takové multifunkční místo. Některé věci tady jsou, ale je to takové
rozházené. Třeba prostor ve dvoře Panského statku by mi přišel ideální. Ale 
to už je nyní iluzorní představa.

Bývalo zvykem, že výběr děl přímo od autora byl nejvýhodnější, zde přinášíme spojení 
pro případné zájemce:

terezakucera@seznam.cz 
Dík za rozhovor ml

* Litografie – tisk z plochy, založený na vzájemném odpuzování vody a mastnoty, jehož 
počátky se datují kolem roku 1796, si vydobyl mezi uměleckými technikami, zvlášť 
ve XX. století, silnou pozici. Předností litografie, jako takové, je naprosto věrný přenos 

barvou naválené plochy kresby (většinou z kamene) 
na papír. Autenticita umělecova rukopisu tak zůstává 
zachována.
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Z historie
Schůzka Klubu trojské his-
torie proběhla 19. července
2017. Vzhledem k prázdni-
nám se nás sešlo třináct.
Podařilo se nám z větší části
popsat fotografii z Božího
těla z roku 1946 od Marie
Reiterové. Na fotografii jsou
tyto dívky: Helena Koryso-
vá, Marie Reiterová, Anna 
Hostašová, Jiřka Kučerová,
Milena Kounovská, Dagmar
Plichtová a Hana Korandová.
S díky konstatujeme, že se da-
tabáze historických fotografií
z Troje krásně rozrůstá.

Příští schůzka Klubu troj-
ské historie bude 16. srpna 
2017 od 17 hodin v Domě 
spokojeného stáří.

František Malý

VZPOMÍNKA

ŽIVOT V TROJI

ŽIVOT V TROJI

ŽIVOT V TROJI

10

Galerie u lávky
UMĚLCI A ZVÍŘATA
kresby a grafiky členů Sdružení 
českých umělců grafiků Hollar

Povltavská 21, pá: 13–17, 
so a ne: 10–18 h, do 3. 9. ’17 

Antonín Hampl
Dne 15. června 2017 jsme se 
v Nové obřadní síni v Praze 
na Olšanech rozloučili s pa-
nem Antonínem Hamplem. 
Rozloučení bylo o to smutněj-
ší, protože Toník patřil mezi 
trojské rodáky, kteří v rod-
ném domě prožili celý život 
od dětství, přes školní do-
cházku a pak i běžné životní 
starosti. Byl dobrý kamarád, 
soused a v neposlední řadě 
člověk, který měl zlaté ruce. 
Vyznal se v každém řemesle 

nejen teoreticky, ale i v do-
konale provedené práci. Byl 
vždy připraven pomoci. n Pro 
Klub trojské historie přispěl 
do vydávaných publikací 
nejen svými znalostmi ale 
i příběhy z vyprávění svých 
rodičů. n Budou nám chybět 
jeho neúnavné denní i noční 
procházky po Troji se svým 
psem. Vzpomínky na společ-
ný život však zůstanou.

František Malý
– Klub trojské historie

Zvířata, to jsou ty živé bytos-
ti, které s námi obývají tento 
svět. My lidé na ně pohlíží-
me z patra své inteligence. 
A ona, spolu s celou příro-
dou, si o nás myslí své: Co je 
to za hlupáky, kteří si ve jménu 
pohodlí ničí svůj svět? Cožpak 

Nové
oplocení
v Povltavské
Podél historické Sokolské 
cesty, v úseku ulice Povltav-
ská, vybudovala Městská 
část Troja nové oplocení 
z prostředků dotace z roz-
počtu Hlavního města Prahy 
a s přispěním MČ Praha-Tro-
ja. Kromě dalšího zlepšení 
vzhledu této malé části Tro-
je, vznikl mimo jiné lepší 
přístup majitelů sousedních 
pozemků na tuto komunikaci 
a k tramvajové zastávce.

Příklad dobré spo-
lupráce mezi Měst-
skou částí Prahy 7 
a budoucím develo-
perem území bývalé 
panelárny mezi Ná-
dražím Holešovice 
a vltavským břehem.

(TD)

Otevření cyklotrasy A1 mezi 
Trojským mostem a v Holešovicích
odlehčí přetížené trase A2 v Troji

Na fotografii radní Lenka Burgerová s projektový ředitelem Janem Šulcem 
z firmy Skanska a zástupci velvyslanectví Nizozemského království Martou 
Chlumskou, Martou Vojtovou a Timem de Graaff při slavnostním otevření stez-
ky a zpřístupnění břehu veřejnosti.
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INFORMACE Z RESTAURANTU SOKOL TROJA
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Mládežnický fotbal v TJ Sokol Troja
V sezoně 2016/2017 jsme měli v soutěžích PFS přihlášeny tři týmy. Mladší přípravku (ročník narození 
2008 až 2010), starší přípravku (2007 až 2006) a mladší žáky (2005 až 2004).

ejvětším problémem byla špatná docházka mladších žáků na zápasy, a proto jsme museli na jaře 
2017 ze soutěže tento tým odhlásit. O týmy se starali dva trenéři. Při přípravě pomáhali i rodi-
če, hlavně u nejmladších kluků. n Nejmladší se, mimo fotbalové soutěže, 

účastnili na jaře 2016 atletických závodů na Julisce. Závody pořádala Česká 
obec sokolská a nejmladší kluci získali v Župě Podbělohorské dvě medaile 
za 1. a 2. místo v atletickém víceboji (běh na 30 a 150 metrů, hod míčkem, 
skok do dálky). n V letošním roce jsme v červnu 2017 vybojovali v Troj-
ském trojboji pořádaném SaBaTem, MČ Praha-Troja a TJ Sokolem Troja 
1. místo v turnaji v kopané a kluci si zkusili zahrát ringo (přehazovaná 
s kroužkem) a softbal, kde jsme byli SaBaTem poraženi, ale všichni se 
dobře pobavili. Z výše uvedeného vyplývá, že se snažíme vést nejmladší 
fotbalisty k všestrannějším sportovním aktivitám. n Sezonu končíme vždy 
závěrečným utkáním dětí proti rodičům, závěrečným hodnocením, předá-
ním diplomů a posezením u ohně s opékáním špekáčků. n Pro všechny týmy 
hledáme zájemce o kopanou a zveme na naše treninky, které začnou opět od září 2017, vždy ve středu 
a v pátek od 17 hodin. V posledním týdnu srpna pořádáme pro mládež sportovní soustředění v Mělníku. 
Podrobnější informace o akcích nebo pro zájemce o kopanou zodpoví Jaroslav Fliegl, tel.: 602 150 374 
a Petr Filip, tel.: 728 213 254. n Jako zajímavost uvádím, že např. z patnácti nejmladších fotbalistů přihlá-
šených do oddílu kopané jsou pouze čtyři přímo z Troje. Další dojíždějí z Holešovic, z Letné, z Bohnic, 
Kobylis apod. Za oddíl kopané Petr Filip

Odbor všestrannosti pořádá každým ro-
kem cyklistický výlet na Okoř. Hlavními 
organizátory jsou manželé Jana a Mirek 
Krejčovi. Jelo se také letos, 17. 6. 2017,
již podvanácté. Jízdy se zúčastnilo devět 
cyklistů. Délka trasy je 56 km se zastáv-
kami v Roztockém zámku, v hospůdce 
v Úněticích, na hradě Okoři v cukrárně 
a v restauraci U housliček v Zadní Ko-
panině. Kondici cyklistů prověřil tradiční 
výjezd stoupáním ke sv. Juliáně. Velice 
pěkný je závěrečný průjezd a sjezd Di-
vokou Šárkou a Šáreckým údolím. Pojeď-
te s námi na další cyklojízdu na podzim 
2017. Termín a trasu oznámíme v před-
stihu v Trojském časopisu a ve vývěskách 
TJ a MČ Praha-Troja.

Jana Krejčová a Petr Filip

Cyklistický výlet

N

Náš tým zkušených kuchařů vaří pouze z kvalitních a čerstvých surovin. Pokrmy 
jsou připravovány v moderní kuchyni odpovídající všem standardům. Věříme, že 
v parných letních dnech oceníte zejména venkovní zahrádku a vychlazené nápoje. zené náp
Ať už se rozhodnete dát si u nás poctivý oběd nebo se jen
podívat, vždy budete vítaní.

Navíc 12. 8. připravujeme speciální menu na posvícení sv. Kláry,
více informaci již brzy na facebooku Sokol Troja restaurant.

Srdečně Vás zveme do naší nově otevřené
restaurace

Restaurant Sokol Troja
Abyste se u nás cítili útulně,
naše restaurace prošla rozsáhlou
rekonstrukcí interiéru i kuchyně.

nevědí, že v přírodě vše se vším 
souvisí? Pověřili jsme své vy-
slance – zvířata, která se vetřela 
do člověčí přízně, nechala se do-
konce domestikovat a šlechtit, 
jen aby zaujala jejich pozornost. 
Hlavním jejich posláním ale je 
s lidmi navazovat diplomatické 
styky. Trpělivě je nabádat aby 
neblbli. Aby si uvědomili, že 
v rámci světa mohou prospero-
vat jen jako moudří hospodáři 
a ne jako lapkové.

Tito zvířecí pověřenci si 
povšimli toho, že mezi lid-
skými tvory jsou někteří 
o poznání citlivější k pocho-
pení jejich misie. A tak jsou 
to právě umělci, kteří svou 
senzitivitou zprostředková-
vají mezidruhový styk. Ně-
kolik takových tlumočníků 
z řad členů SČUG Hollar se 
přihlásilo k účasti na této vý-
stavě. Tak doufejme, že i sto-
letý Hollar přispěje k pozná-
ní Bohumila Hrabala, který 
napsal: „Prostřednictvím zví-
řete si člověk může nejlépe po-
hovořit s Bohem.“ Buďme si 
proto prosím stále vědomi 
s panem Kiplingem, že „Jsme 
jedné krve, ty i já“.

J. K. 29. 6. MMXVII

K zahájení školního roku bu-
deme dne 7. září otevírat vý-
stavu naší nejznámější sou-
časné ilustrátorky dětských 
knih, paní Renáty Fučíkové. 
Řadu knížek také sama na-
psala. Bude to příležitost si 
její knížky nechat podepsat.

Renáta Fučíková (*1964) česká ilustrá-
torka a autorka (VŠUP Praha, obor ilus-
trace). Knihy pro děti a mládež ilustruje 
od roku 1988. Držitelka mnoha ocenění 
(např.: White Ravens, Zlatá stuha, no-
minace na cenu Magnesia Litera anebo
Astrid Lindgren Memorial Award). Kro-
mě jiného vydala publikace Historie
Evropy, Obrazy ze Starého zákona, Pří-
běhy dvanácti měsíců, Jakub a hvězdy, 
Karel a rytíři, Obrazy z Nového zákona.
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Koncerty pod širým nebem,
v neděli, do 24. září

13 h Gočárovy domy v Zoo, 15 h Záámek Troja 17 h Botanická zahrada 

 6. 8. Jan Vent Colegium J. Rejccha, F. Kramář
13. 8. Wichterle kvintet J. Haydt
20. 8. Duo per due L. van Beethhoven, W. A. Mozart
27. 8. Parnas kvartet W. A. Mozzart, J. Haydnt

HHudební toulky

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 1. 8. 2017 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příš-
tího čísla: 14. 8. 2017. Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, 
171 00 Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, IČO: 
45246858. Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, Ing. Irena Marková, Milan Tesař, 
Petr Filip, Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajícová, Ing. J. Ceplová. Zlom: Michal Špatz, 
Maketa: Grafos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou 
být kráceny. Názory pište na: redakce@mctroja.cz

ZOO pro vás připravila
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v srpnu 9–21 h

Komentovaná krmení a setká-
ní – v srpnu denně na více jak í
dvaceti místech v zoo.
Výstavy: Úspěšná sedmdesátá 
Galerie Gočárovy domy, Příběh 
posledního divokého koně Jur-
ta, Czech Nature Photo Vzdělá-
vací centrum (od 13. 8.)
3. 8. Vycházka s entomologem
Procházka s ukázkami hmyzu
v různých biotopech od 10 h
5. 8. Den plameňáků povídání
12. 8. Mezinárodní den slonů 
a lvů.

16. 8. Vycházka s herpetologem
po areálu zoo od 10 h
19. 8. Výprava za orangutany 
– lesními muži v rámci Meziná-
rodního dne orangutanů
od 10 h u Indonéské džungle
20. 8. První narozeniny hrabá-
čice Nyoty
Setkání u hrabáčů v Africkém
domě od 10 h 
26.–27. 8. Rozloučení s prázdni-
nami aneb Zoo-youtuber-show
Prázdniny končí, ale kariéru 
youtubera můžete začít i tak.

Trojský zámek pro vás
do 31. 8. Dny otevřených dveří v eko-ateliéru v oranžerii

10–18 h
6. 8. Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Dekor a rytá kres-VV

ba k výstavě Kámen, štuk a terakota oranžerie a 15–18 h 
17. 8. Komentovaná prohlídka výstavy Kámen, štuk a tera-

kota s Marií Foltýnovou v 16 h 
20. 8. Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Možnosti linie 

k výstavě Kámen, štuk a terakota 15–18 h 
26. 8. Sobotní výtvarný workshop: Zahrada všemi smysly 

k výstavě Kámen, štuk a terakota 13–18 h
1. 9. Výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Experimenty 

s pigmentem I k výstavě Kámen, štuk a terakota 15–18 h Zlatým kaňonem
Vážení čtenáři, milí turisté, tentokrát se vydáme osvěžující a známou 
trasou Posázavského pacifiku po břehu řeky, údolím Zlatého kaňo-
nu* (do Regionálního muzea královského horního města Jílového).*

poje dráhy s číslem 210 vyjíždějí ze stanice Praha hlav-
ní nádraží,** v zastávce Jílové u Prahy vystoupíte. Odtud 
po zeleném značení k silnici, a po ní ještě kousek dolů 

– k rozcestníku. Zelená turistická značka nás pak dovede přes 
Boží skálu až do centra Jílového (cca 2,5 km). Muzeum*** je 
ve spodní části svažitého náměstí vedle kostela.

Oproti rychlejšímu spojení autobusem**** až na místo (lze 
použít např. pro zpáteční cestu), můžete podél trati údolím 
řeky potkat pozoruhodné památky a romantické přírodní 
scenérie – v Davli ‚hvězdu‘ amerického válečného filmu Most 
u Remagenu – kovový most přes Vltavu, o kus dál (cca čtyři 
kilometry od soutoku řek) projedete kolem Pikovické jehly – y
štíhlé skalní věže nad Sázavou a to už se bude blížit do oblou-
ku vykroužený kamenný železniční viadukt Žampach – nejvyš-
ší v Čechách. Příroda kraje láká už po staletí, variant, jak si ji 
užít, je mnoho. Vemte si s sebou mapu. s.p.a.

S

BZ připravila
www.botanicka.cz

Most u Remagenu – film podle skutečné události z konce II. světové války se
natáčel v Davli od března do 20. srpna 1968, režie J. Guillerman, USA. Nově
natřený originál slouží pouze pro pěší.

*** Regionální muzeum Jílové u Prahy Masarykovo nám. 16, v srpnu út–ne: 
9–17 h, stálé expozice: n Historie regionu n Tramping a příroda dolního Posá-
zaví n Ora et Labora – dějiny zaniklého kláštera Ostrov a městečka v jeho sou-
sedství n Historie těžby a zpracování zlata, v létě navíc rýžování zlata na ná-
dvoří, výstavy: n Z pokladnice vědění a zábavy: tisky 16.–19. století, do 27. 8. 
n výstava modelů autíček Přidej plyn! do 10. 9. n Barokní zbožnost aneb její 
lidové projevy do 30. 9. Vstupné: 50 Kč, děti 6–15 let, senioři nad 65 let, studen-
ti do 26 let, ZTP: 30 Kč, rodinné /rodiče s dětmi/: 110 Kč, děti do 6 let zdarma. 
Infocentrum v budově.
**** Autobus (PID, 3. tarifní pásmo) 332 z Budějovické denně v půlhodinoných 
intervalech 7.00 atd., 331 z Kačerova pouze v pacovní dny: 8.36, 11.36, 13.36 h

* Zlatý kaňon = trampy a osadníky nazývané romantické údolí dolního povodí 
Sázavy (Pikovice – Luka pod Medníkem – Kamenný přívoz)
** Praha hl. n.: odjezd v pracovní den 6.55, 8.55, 10.55, 12.25 h (jízda trvá mírně 
přes hodinu), zpět ze zastávky Jílové u Prahy: 15.32, 16.59, 17.57, 19.59 h. V so-
botu a neděli Praha hl. n.: 8.25, 9.22, 10.55, 13.55 h (a pouze v sobotu i v 9.55), 
zpět 15.01, 16.28, 17.29 h. Do 30. 9. 2017 Nostalgický motoráček v sobotu 7.39 
z Pha hl. n., následný den v neděli tentýž z Jílového v 18.19 h. www.kzc.cz

etos s námi objevujete přírodu Ame-Le
ky. Prožijte s námi i „Americké léto“, rik
teré nabídne ukázky skvostů tamní pří-kt
ody, zvyky původních obyvatel i malý ro
áhled do kuchyně tohoto kontinentu.ná

do 17. 9. Botanické cesty výstava fo-y
tografií z expedic a služebních cest 
Svět kaktusů a sukulentů, venkovní

xpozice, vinice sv. Kláry, prostor před ex
kleníkem Fata Morgana srpen: sk 9–20 h, 

září: 9–19 h
do 13. 8. Křídla, krovky a ještě něco... 
keramické plastiky tajemného hmyzu 
a červů ze Střediska volného času Lu-
žánky v Brně, Fata Morgana 9–18 h
16.–17. 9. Vinobraní sv. Kláry

5. 8.
American
Food day
10–20 h
speciality zemíi lit í
Severní a Jižní
Ameriky, dopro-
vodný program 
Severní část
expozice

Jílové 2,5 km


