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8 Za vůní benzinu

9–12 Výběr pro Vás

2
SLOVO STAROSTY

Milí trojští
a podhořští
sousedé,

na ustavujícím zasedání Zastupitelstva
městské části Praha-Troja konaného
18. října jsem byl již po třetí zvolen starostou naší městské části. Současně se mnou
byl zvolen místostarostou Tomáš Drdácký
a předsedové Finančního a Kontrolního
výboru Klára Foitová a Petr Hostaš. V nejbližší době také v kompetenci přenesené
působnosti Rady městské části jmenuji
předsedy nově ustanovených odborných komisí jako poradních orgánů starosty. Nově
zvolení předsedové mi poté předloží návrhy členů svých komisí a po jejich schválení
mohou tyto komise začít neprodleně pracovat. Bude potřeba, aby se do práce pustily především Komise pro rozvoj krajiny
a výstavbu a Komise kulturní.
V současné době také pracujeme na Programovém prohlášení Zastupitelstva městské části Praha-Troja, které vychází především z volebního programu Trojského
koně a doufám, že na prosincovém jednání
zastupitelstva bude schváleno.
Mílí trojští a podhořští sousedé, závěrem bych vás rád všechny srdečně pozval ve
středu 30. listopadu na slavnostní rozsvícení vánočního stromu do obecní zahrady
u mateřské školy.
O program se postarají naše děti a chybět nebude ani již tradiční burčák a skvělé
cukroví od paní Kateřiny Tůmové.
Těším se na setkání
s vámi.
Tomáš Bryknar
y
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Ustavující zasedání Zastupitelstva
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja zvolené v zářijových
volbách se poprvé sešlo na ustavujícím zasedání dne 18. října
2022 v 17 hodin. Jednání probíhalo v zasedací místnosti Domu
spokojeného stáří a bylo zahájeno hymnou České republiky.

P

ŘED PROJEDNÁVÁNÍM JEDNOTLIVYCH BODŮ PROGRAMU složili přítomní členové
zastupitelstva slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části
a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.““ Dva omluvení členové zastupitelstva složí slib na nejbližším zasedání.
Po schválení programu jednání členové za- Posledním bodem jednání bylo schválení
stupitelstva jednomyslně schválili, že městská odměn neuvolněným členům zastupitelstva.
část bude mít v tomto volebním období jedno- Výše odměn zůstala stejná jako u předcháho místostarostu, dále určili, že pan starosta zejícího zastupitelstva městské části. Neubude pro výkon své funkce uvolněn a schvá- volněným členům zastupitelstva bude polili, že volba starosty a místostarosty bude ve- skytována měsíční odměna ve výši 1 805 Kč,
řejná. Následně byl většinou sedmi hlasů zvo- a to ode dne 18. 10. 2022. Neuvolněným
len pan Ing. Tomáš BRYKNAR starostou členům zastupitelstva, vykonávajícím funkměstské části. Do funkce místostarosty ci předsedy výboru nebo komise bude poměstské části byl většinou pěti hlasů zvolen skytována odměna ve výši 3 611 Kč, členům
výboru nebo komise bude poskytována
pan Ing. arch. Tomáš DRDÁCKY.
Zastupitelstvo městské části dále zřídilo odměna ve výši 3 010 Kč. Měsíční odměna
výbor finanční a kontrolní, při čemž každý za výkon funkce místostarosty bude ve výši
z nich bude mít pět členů. Předsedkyní fi- 32 501 Kč.
nančního výboru byla zvolenaa paní KláÚplný zápis z ustavujícího zasedání nara FOITLOVÁ a předsedou kontrolního lezte na https://www.mctroja.cz/usneseni-zastupitelstva/.
výboru pan JUDr. Petr HOSTAŠ.

3
TROJSKÝ KALENDÁŘ

PRO INFORMACI

Trojská
pošta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
SPOLUPRÁCI S MATEŘSKOU
VE SPOLUPRÁ
NAD KAZANKOU
ŠKOLOU NA
SRDEČNĚ ZVE NA
VÁS SRDEČ

TRVÁ DOČASNÁ ZMĚNA
HODIN PRO VEŘEJNOST,

Trojská 632
Pondělí: 10–12 h 13–17 h
8–12 h 13–15 h

Úterý:

Slavn
Slavnostní
rozsvícení
vánočního stromu
váno
ve sstředu 30. 11. 2022
V OBECNÍ ZAHRADĚ
Trojská 96/230
T
Hudební program
občerstvení

KONTEJNERYY na bioodpad,
p objemný
j
odpad,
mobilní sběr nebezpečných
p
odpadů,
sběrný dvůr Voctářova
Na obvyklá stanoviště budou do listopadu přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad a objemný odpad (podrobný rozpis níže).
OBJEMNÝ ODPAD

(dispečink FCC tel. 724 244 105, 724 846 719)
tráva, listí, spadané ovoce, ořez větví, neznečištěná zemina, kuchyňský odpad (zbytky ovoce, zeleniny, slupky)

(dispečink ipodec tel. 493 647 931)
nábytek, koberce, linolea, umyvadla, WC mísy, sportovní vybavení (lyže, snowboardy, kola…), velká zrcadla

Sobota 5. 11. 13–16 hodin

Sobota 12. 11. 8–12 hodin

 Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská
j 110/21
 V Podhoří proti č. p. 280 (bývalá octárna)
Neděle 6. 11. 13–16 hodin

 Pod Salabkou x Trojská
Sobota 26. 11. 13–16 hodin

 Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská
j 110/21
 V Podhoří proti č. p. 280 (bývalá octárna)
Neděle 27. 11. 13–16 hodin

 Pod Salabkou x Trojská

Čtvrtek: 8–12 h 13–15 h
8–12 h 13–15 h

Pátek:

CENÍK INZERCE
celá strana

 Pod Havránkou 807/15
(u stan. tř. odpadu č. 16)
 Sádky
(u stan. tříděného odpadu č. 4)
 V Podhoří proti č. p. 280
(bývalá octárna)
Sledujte, prosím průběžně termíny přistavení kontejnerů
v časopise Troja a na www.mctroja.cz.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů

Další termíny až v příštím roce, na jedlé oleje využijte nádoby na vybraných stanovištích tříděného odpadu, případně
Sběrný dvůr. Pro nebezpečné odpady pouze Sběrný dvůr.
Mimo uvedené termíny můžete každý den kromě neděle využít Sběrný dvůr Voctářova, Praha 8 – Libeň, kde mohou
občané s trvalým pobytem v Praze bezplatně odevzdat většinu druhů odpadů (i nebezpečných), a za úhradu také
pneumatiky. Otevřeno pondělí–pátek 8.30–18.00 (v zimním období do 17.00), sobota 8.30–15.00, více info
tel. 731 909 653, web www.ipodec.cz.

1/2 strany

185 mm šířka
256 mm výškaa

185 mm šířka
130 mm výška

5000 Kč

2500 Kč

1/4 strany

1/6 strany

90 mm šířka
130 mm výška

185 mm šířka
44 mm výška

1300 Kč

ÚŘAD MČ INFORMUJE

BIOODPAD

Středa: 10–12 h 13–17 h

950 Kč

1/8 strany

1/10 strany

90 mm šířka
62 mm výška

90 mm šířka
49 mm výška

600 Kč

500 Kč

1/12 strany

1/16 strany

58 mm šířka
62 mm výška

90 mm šířka
29 mm výška

400 Kč

300 Kč

1/24 strany

58 mm šířka
29 mm výška
200 Kč

K uvedené ceně bude připočtena daň ve výši 21 %. Ceny platí
při dodání hotových podkladů.
Za obsahovou stránku inzerátů
ručí inzerent. Vydavatel může
odmítnout přijmout objednávku inzerce bez udání důvodu.
Inzeráty můžete podat na disketách, CD a DVD v sekretariátu Úřadu městské části nebo je
můžete zaslat e-mailem na adresu info@mctroja.czz nebo
redakce@mctroja.cz. Jednorázová platba za jeho zveřejnění
se platí předem.
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ZAJÍMAVOST

Rok šlechtických slavností

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

Šlechtické zábavy. Triumfální vjezdy. Turnajová klání. Lovecké kratochvíle. Opulentní hostiny. Plesy a divadla. Zahradní slavnosti. Ohňostroje. Luxus, noblesa a elegance… Jak se dříve šlechta bavila? Krátila si pouze dlouhé chvíle, nebo se za velkolepou podívanou skrýval
i hlubší význam? To vše připomene Rok šlechtických slavností. Dvanáctý ročník prestižního projektu Národního památkového ústavu
Po stopách šlechtických rodů se zaměří na fenomén šlechtických zábav a slavností v nejširším významu.

S

Foto © grafos ml

Loutky jsou skoro stejné, až na šest drobností –
najdete je snadno…

LAVNOSTNÍ OKAMŽIKYY byly nedílnou součástí života na hradech a zámcích. Ať už se
jednalo o události světského či náboženského charakteru, vždy udávaly rytmus celého roku.
Zábavy a slavnosti představovaly nejen společenské
vyžití, ale byly také způsobem, jak šlechta světu prezentovala svou moc, urozenost i rodové ambice.
Šlechtická sídla, zahrady a parky, které dnes
spravuje Národní památkový ústav, tvořily kulisu
širokého spektra slavností od středověku až do
poloviny 20. století. V interiérech i depozitářích

hradů a zámků je dodnes uložena řada tematických předmětů, které byly kdysi němými aktéry
těchto šlechtických kratochvílí.
2. 11. 2022 zámek Konopiště 19 h Večerní
prohlídky „Šlechtické zábavy a slavnosti“
zavedou návštěvníky do běžně nepřístupných
prostor a budou vyprávět o tom, co byly kavalírské
cesty, jak vypadal pánský salon,
5. 11. klášter Kladruby 12 h Svatohubertská mše
16. 11. zámek Konopiště 19 h Večerní prohlídky „Šlechtické zábavy a slavnosti“
24.–27. 11. zámek Třeboň / Schwarzenberské Vánoce v Třeboni hrané kostýmované
prohlídky ve vánočně vyzdobeném zámku
30. 11. zámek Konopiště 19 h Večerní prohlídky „Šlechtické zábavy a slavnosti“
Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY
S použitím dobového motivu z leptu, Jacques Callot
(1592–1635)
Foto © V. Valtr

Naučná stezka vede přírodní rezervací Chuchelsý háj

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

TIP NA VÝLET

Chuchelským hájem do zookoutku

Z

Repro: leták zookoutku 2021

V Chuchli je na stráni sklánějící se k Vltavě umístěn Zookoutek, provozovaný městským podnikem Lesy Praha. Jeho
součástí je i záchranné středisko, které slouží jako útočiště
pro opuštěná mláďata či raněné volně žijící živočichy.
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MÍNĚNÁ ZÁCHRANNÁ STANICE se
sídlem v Jinonicích se stará o zraněné a postižené živočichy a pokud
možno je navrací zpět do pražské přírody.
Ročně jich přijme až pět tisíc. Je potěšující,
že mezi jejími významnými podporovateli
(jak uvádí ve své výroční zprávě) je i třída
2.B ze Základní školy Trojská 110 (braávo).
V případě nálezu zraněného živočicha kontaktujte Záchrannou stanici –
pohotovostní linka je v provozu NON
STOP: 773 772 771. U živočicha počkejte,
nebo jestli lze – přendejte opatrně do
papírové krabice a vezměte domů, nekrmte ani mu nedávejte pít – ponechte
v klidu do příjezdu záchranářů.
Přírodní rezervace Chuchelský háj je
nádherný ‚kus divočiny‘ v sousedství výpa-

Repro z výroční zprávy
vydané v roce 2022 příspěvkovou organizací
Lesy hl. m. Prahy, která
Záchrannou stanici
provozuje

Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy provozuje u hájovny v Chuchelském háji celoročně přístupný
‚zookoutek‘. Jsou v něm umístěni živočichové, kteří se kvůli
svému zranění nemohou vrátit zpět do volné přírody. Pro dvacet sedm druhů handicapovaných zvířátek se tak stal zookoutek náhradním domovem.

dovky z metropole směrem na jih. Zalesnění
strání proběhlo oproti těm trojským (například) o století dříve a tak, i díky údržbě,
vzniklo spodní patro a můžete si tu připadat
jako v opravdovém lese.
Do zookoutku se dostanete např. ze stanice
Smíchovské nádraží – bus 129, 172, 241, 244
do zastávky Malá Chuchle /pět minut/, v ulici
V Lázních se od kostela vydáte do kopce, po
žlutě značené turistické trase naučné stezky.

5

Zápis z jednání Komise pro rozvoj,
krajinu a výstavbu MČ Praha-Troja
Foto © IPR Praha

Dne
26. 9. 2022

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Výstava ALBUM G. T.
poprvé v historii ukazuje autentické
a nově objevené fotografie z ghetta Terezín.
Doposud nezveřejněné snímky z let 1942–44
objevil Památník ticha v pozůstalosti
rozhlasového redaktora Milana Weinera.
Série jednačtyřiceti snímků neznámého
autora zachycuje život v ghettu Terezín
(zkráceně G. T.).
Výstava v budově nádraží Bubny, odkud bylo
během druhé světové války deportováno na
pět desítek tisíc obyvatel Prahy židovského
původu do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů, je otevřena:

st–pá 14–18, so–ne 13–18 h,
do 6. 11. 2022. Vstup zdarma
Instalace Wooden Cloud u nádraží Praha-Bubny, vzadu Brána nenávratna
Akce se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy.

1. RD Na Farkách 267/6 upravená dokumentace

Po vysvětlení procesu projednávání projektantem trvá požadavek na doplnění projektové dokumentace ve smyslu stanoviska komise z 23. 3. 2022.
2. Divoká Vltava – Šindlar s.r.o.

Komise s předloženým návrhem nesouhlasí.
Požadujeme přetvarovat navržené ostrovy a průliv v západní části tak aby byly zachovány stávající vzrostlé stromy alespoň ze 70%. Důvodem je především úbytek vzrostlé
zeleně po výstavbě NVL. Při projednávání úprav projektu NVL bylo odsouhlaseno zachování vzrostlých stromů v břehovém pásu severně od NVL. Případně navrhujeme
projekt etapizovat tak, aby byl velký zásah do krajiny rozložen v čase.
3. Dům Pod Havránkou, CC Real, s.r.o.

Ve formě powerpointové prezentace byl Komisi investorem představen návrh novostavby bytového domu se šesti byty na místě historické vily v ulici Pod Havránkou.
K posouzení návrhu je požadováno předložení projektové dokumentace včetně doplnění urbanistického řezu ulicí Pod Havránkou a celkového pohledu na projektovaný
bytový dům z ulice.
4. RD Pod Hrachovkou 729/3

Předložená dokumentace odpovídá dříve projednané studii. Komise bere návrh úprav
na vědomí.
5. ÚČOV – Provizorní ČS pro převod OV

Komise po projednání bere na vědomí navržené dočasné stavební úpravy Čerpací
stanice.
6. Rekonstrukce příjezdové cesty podél Vltavy k přístavu

Komise s předloženým návrhem nesouhlasí. Návrh nepředpokládá veřejné užívání
prostoru a je řešen pouze technicky jako servisní komunikace pro rekonstrukci sousedící SVL ÚČOV. Požadujeme staveništní dopravu vést vnitřkem areálu ÚČOV. Požadujeme návrh komunikace koordinovat s projektem Okružní cesty projektované v kanceláři veřejného prostoru IPR Praha. Nepřípustná jsou navržená svodidla, výhybny,
krajnice z recyklátu.
Pro zásobování stavby rekonstrukce SVL požadujeme využít lodní nákladní dopravu
a přístaviště u NVL alternativně přístaviště pod plavební komorou.
7. Pavilon Královské základní školy

Komise po projednání konstatuje, že dříve předložený návrh byl upraven tak, že odstupy od hranic pozemků jsou v souladu s PSP. Řešení uliční fasády v charakteru kamenné ohradní zdi neoslabuje celistvé působení školního areálu. Prosklené okenní
a dveřní otvory umístěné v ohradní zdi do ulice nejsou v trojské zástavbě typické.
Z návrhu byla odstraněna markýza zasahující do veřejného prostoru. Komise zdůrazňuje, že před pozemkem je stanoviště tříděného odpadu, které by mělo být zachováno.
Dále bylo diskutováno téma přivážení dětí do Královské základní školy a parkování
na chodníku. Zástupce školy informoval, že jsou rodiči využívána parkovací stání
u tramvaje. Šířkový profil chodníků a vozovky neumožňují zřídit odstavná stání přímo před KZŠ v Trojské ulici. Komise doporučuje doložit zhodnocení, jak nástavba
stávajících garáží ovlivní poměry na sousedním pozemku (studie denního osvětlení,
proslunění) a závěry projednat se sousedy.
Zapsal: Ing. arch. Drdácký

NAPSALI JSTE

Trojská kulturní produkce zve vás všechny na

sobotní tvořivý ateliér
v sobotu 26. 11.
se v zasedací místnosti v DSS
Povltavská 42 uskuteční

…další kreativní odpoledne. Tentokrát v duchu adventním. Společně s učitelkami z MŠ Nad Kazankou
a Jesi Pecháčkovou, za libé vůně svařáku, lahodných
chutí bylinkových čajů, šťáv a moštů, při mlsání domácích dobrot a zvuku tónů produkované hudby si
můžeme vytvořit adventní věnec, popovídat si a užít
si sobotní odpoledne. V neděli si pak můžete doma
zapálit první svíčku na věnci, který si domů přinesete.
Započne tak u Vás doma čas k meditaci a nálada předvánoční.
 Materiál k dispozici
 Občerstvení zajištěno
 Svobodný a dobrovolný příspěvek na pokrytí
materiálu a nákladů
 Přineste úsměv a chuť se setkávat
 Vlastní ruce a prsty k tvoření nenechte v kapsách
 Přinést můžete něco na ochutnání co uvaříte,
upečete, usmažíte
 Přineste si vlastní dekorace, které chcete oprášit
a oživit
 Můžete si vzít list ze stromu, šišku, větévku

Každý je vítán, osamělec mlád i stár, početná rodina
s ratolestmi, nepočetná rodina s dítětem, partneři bez dětí,
dítko samotné.
Sledujte: Bránu u spřáteleného podniku:
https://trojskysklep.wixsite.com/vinoteka
https://www.facebook.com/trojskakulturniprodukce
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ŽIVOT V TROJI

TTrojská
j káá ddrakiáda
kiád
Dne 16. 10. 2022 proběhla na louce pod
dV
Velkou
lk skálou
kál již ttradiční
dič í ttrojská
j k
ká
á ak
akce.
kce

A

Hodinu před začátkem jsme se sešli s Honzou Zobalem a připravili jsme ohniště, dřevo a stoly s pohoštěním.
Ve tři hodiny bylo vše připraveno a začali
se scházet první účastníci, kterých bylo na-

konec k padesáti. Při měření větru pomocí
anemometru, (rychlost byla 0,9 m/s) bylo
jasné, že kdo bude chtít dostat draka do
vzduchu, bude muset běhat. O co byly horší podmínky pro draky, o to byly příznivější
Fota: Archiv Z. J. M-M
M

BYCH SE PŘIZNAL, tak ani nevím
kolikátý to byl ročník. Ranní obloha nenaznačovala, jak krásný den
nakonec bude. Kolem jedenácté hodiny se
vyčasilo a sluníčko hřálo až do konce akce.

ŽIVOT V TROJI

Sousedské ‚setkání se‘
V sobotu 15. 10. se v zasedací místnosti v DSS uskutečnila tvořivá dílnička pro děti i dospělé.

J

MÉNEM TROJSKÉ KULTURNÍ PRODUKCE DĚKUJI za spolupráci MŠ Nad Kazankou! Jesice Pecháčkové za přípravu, vložené úsilí a čas. Všem rodičům a dětem, všem kteří
přinesli vlastní výtvor k ochutnání. Kreativní, klidné a milé atmosféry se zúčastnilo do
dvaceti dospělých spolu s třiceti dítky.
Děkuji MČ Praha-Troja za zapůjčení prostoru zasedací místnosti v DSS. Děkuji panu starostovi T. Bryknarovi za podporu a pochopení. Sledujte: https://www.facebook.com/
trojskakulturniprodukce. Prosíme o vyplnění dotazníků a těšíme se při dalších našich
společných a sousedských akcích. Zapojit se může úplně každý. Nebojte se a neváhejte se na
nás obrátit s podnětem, představou nějaké akce, zapojením se a výpomocí při přípravách,
můžete nám sdělit i případnou kritiku. Vážně stačí málo, pár minut času, drobná výpomoc
Z. J. Majzner-Meissner
s čímkoliv, vlastní nápad… Děkujeme!
277 LISTOPAD 2022
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Fota: Archiv TJ Sokol

cí vidlici. Musím uznat, že trdelník upečený
nad ohněm byl vynikající.
Celé odpoledne bylo sice ve znamení bezvětří, ale plné sluníčka, přátelského setkání

i maso
maso, kukuřice a topinky.
topinky Asi nejzajímanejzajíma
vější bylo opékání trdelníků. Pani Fůsková
přinesla z domova připravené těsto na trdelníky a zájemcům ho pak namotala na opéka-

Fota: Archiv Rozárka

byly pro starty rakety.
rakety Tu již tradičně vypo
ououštěli kluci z Underground Clubu Troja za
velikého zájmu dětí. Raketa létala do výššky
cca 320 metrů. Pak se bezpečně snášela na
padáčku k zemi. Během celého odpoledne se
opékaly buřty, popíjel čaj, káva a sem tam
i něco ostřejšího. Kromě buřtů se opékalo

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Co je
nového
v Ekocentru
Podhoubí a Ekoškolce
Rozárce?

a pohody
pohody. Závěrem bych chtěl poděkovat odod
dílu všestranosti z trojského Sokola, městské části Praha-Troja a klukům z Underground Clubu Troja za výborně připravenou
sportovně společenskou akci.
Slávek Vondřich

EKOŠKOLKA ROZÁRKA

Naše dny ve školce nadále provází proměny
a dary podzimní přírody.

S

BÍRÁME A ZKOUMÁME BAREVNÉ LISTY I PLODY. Povídáme
si, jaký je rozdíl mezi stromy a keři, z jakého stromu je který
plod. Tvoříme z přírodnin, kreslíme stromy, stavíme je z kostek a zdobíme si je. Pomocí kaštanů procvičujeme předmatematické
dovednosti. Povídáme si i o houbách a na houbaře jsme si i zahráli.
Nasbírali a nasušili jsme listy jitrocele a ze sadu přinesli jablíčka,
ze kterých děláme křížaly.  Baví nás podzimní výpravy na Havránku, do Botanické zahrady, do zámeckého sadu, do Stromovky i po
trojském okolí. Každý den nám přináší spoustu zážitků.  S rodiči
z trojské i letenské pobočky jsme se potkali na Podzimní slavnosti
v zahradě trojského zámku, kde si všichni mohli užít podzimní aktivity, jarmark i setkání se všemi čtyřmi živly. Během listopadu nás
čeká SWAP, brigáda na zahradě školky nebo sobotní výlet.  V programu Ekoškola pro MŠ se letos věnujeme tématu prostředí. Schůzky Ekotýmu již běží, provází nás jimi skřítek Filip a v listopadu se
potkáme na velkém Ekotýmu i s rodiči. Rozběhl se opět kroužek
Zahradníček, na kterém jsme sklidili poslední rajčata a dozvídáme
se vždy něco nového v péči o zahradu. V programu Skutečně zdravá škola, který se zaměřuje na kvalitní stravování dětí a vzdělávání
v této oblasti, se chystáme zažádat o stříbrný certifikát.
Chcete se dozvědět více o trojské nebo letenské
pobočce naší školky?
Kontakt: Veronika Iljuchina, tel. 777 123 690,
e-mail reditelka.skolka@podhoubi.cz
Výukové programy pro školy a školky
Pokud máte zájem o výukové programy věnované hmyzu, půdě,
vodě a dalším tématům, vybírejte z naší nabídky, kterou najdete
na webu Ekocentra Podhoubí. Naši lektoři přijedou k vám na školní zahradu, do třídy nebo s nimi můžete vyrazit na výlet. Vybrané
programy je možné objednat také jako projektové dny na celé dopoledne nebo rozšířené o tvořivé dílny. Kontakt: Honza Havelka,
tel. 776 356 959, e-mail programy@podhoubi.cz Podrobné informace ke všem našim aktivitám najdete na www.podhoubi.cz.
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Rekonstrukce Výstaviště
Vznik pražského výstaviště je spojen
s dobou vrcholícího ‘národního obrození’. Zemský sněm Království českého
rozhodl představit století úspěchů českých podniků
v rakousko-uherském soustátí – na (v tehdejší době grandiózní) – Zemské jubilejní výstavě.

Pohled (1930?) ze sbírky pana Otakara Doubka

Stavební práce začaly v létě 1890 a slavnostní zahájení výstavy proběhlo 14. května 1891. Celkové řešení: Antonín Wiehl a Bedřich Münzberger. Slavnostní brána (šířka 20 m) byla zbořena v roce 1948. Čestné nádvoří navrhl zahradní architekt František Thomayer. Pavilóny Umění
a Historie po stranách navrhl A. Wiehl. Průmyslový palác je třetí variantou návrhu B. Münzbergera. Ocelová konstrukce vznikla v Českomoravské strojírně dle dispozic Ing. Františka Prášila.
Dekorativní věž na ose průčelí měří jednapadesát metrů. Nad vstupem byly umístěny sochy géniů, na bočních křídlech busty českých techniků. Světelnou fontánu pod vyhlídkovou terasou za
palácem zkonstruoval inženýr František Křižík. V letech 1952–3 byl Průmyslový palác přestavěn
pro pořádání sjezdů a společenských akcí a areál výstaviště se proměnil na Park kultury a oddechu nesoucí po dlouhá desetiletí jméno Julia Fučíka. Momentální rekonstrukce Průmyslového
paláce probíhá v návaznosti na požár z října 2018, při němž lehlo jeho severní křídlo popelem.

TIP PRO VÁS

Poštovní výstava
V areálu Pražského hradu – na jeho třetím nádvoří, v sousedství Svatovítského
chrámu, je volně přístupná výstava věnovaná především poštovním známkám,
ale nejen jim.

V

sálech tamní – více než stoleté pošty jsou kromě
nich vystaveny i ‘artefakty’ dokumentující dějiny
poštovnictví (např. Morseův telegraf). Kromě zmíněných známek (hlavně se zaměřením na motivy Pražského
hradu a tematiku české státnosti) jsou v expozici i státní
řády a vyznamenání. Věhlas Československých známek byl
dán do velké míry dovedností rytců, s jejichž umem byla,
zejména v předchozích letech, originální produkce nejmenších grafických listů spojena. Nahlédněte do technologie
rytí štočků.
Otevřeno denně: po–pá 8–18 h, so–ne 10–18 h.
Hrad III. nádvoří 48/2 Hradčany, vstup zdarma

ŽIVOT V TROJI

Klub trojské historie

Ve středu 19. října 2022 se v Klubu trojské historie sešlo osmnáct historiků.

Zábava byla bezvadná včetně občerstvení, o které se postaraly dámy historičky. Další
setkání bude v Domě spokojeného stáří dne 16. 11. 2022 od 17 hodin.
František Malý

POHLED DO HISTORIE

Benzinová pumpa na konečné stanici autobusu 112 u vchodu Zoo

D

Archiv: F. Malý

NE 26. 7. roku 1933 BYLA PODEPSÁNA smlouva mezi Správou benzinových
stanic BRATŘI ZIKMUNDOVÉ Praha X
a Hospodářským, nákupním a stavebním družstvem „ZOOLOGICKÁ ZAHRADA“ zapsaná spol.
s r.o. v Praze o pronájmu benzinové pumpy
s veškerým příslušenstvím stejně jako uskladněné při ní zboží za podmínek specifikovaných
ve smlouvě s tím, že zůstávají stále vlastnictvím
pronajímatele.  Jedná se o obchodní smlouvu na třech stranách strojopisu, kde jsou mimo

1933 – U vchodu do Zoo Máňa Havlíková + Jířa
a Jarů Pavlíkovi, vpravo vzadu je vidět benzinová pumpa.

277 LISTOPAD 2022

jiné uvedeny i provize z prodaného benzínu
a plechovek oleje. Podle informace pana Miloty Svobody obsluhoval benzinovou stanici pan
Mrzena z Troje. Není mně známo, do kdy tato
pumpa existovala.
Dále přikládám fotografii, na které je benzinová pumpa z roku 1933 u Zoo vidět. Pumpa
vypadá jako „lucerna s velkou bílou koulí“. Od
současnosti velký rozdíl.
František Malý

9
Fota © L. Popovská
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Na konci září jsem se ve Veletržním paláci zúčastnila zahájení nové sezony. Překvapila mě značně malá účast v porovnání s předcházejícími.

V

Fota © L. Popovská

YSTAVY FOTOGRAF FESTIVAL 2022 A CENY JINDŘICHA CHALOUPECKÉHO 2022 mi připadají
poněkud slabší, ale vždy se najde něco zajímavého. V prvním případě komicky pojaté multimediální instalace Jiřího Žáka na seriózní téma Deep Real Havel. Na druhé výstavě okamžitě
upoutají figurativní malby i kresby Martiny Drozd Smutné, které zjednodušenou formou upozorňují na
gender, rodinné vztahy, sociální hierarchii, řád a jiná sociální témata.
Třetí a poslední výstava V kroužcích dýmu stojí zato. Nabízí nevšední pohled na proces kouření od
dob baroka až téměř po současnost s neokoukanými „peckami“ od Váchala, Muncha, Picassa, Maneta
a mnoha dalších, a to nejen ze sbírek NG.

Exponáty ukazují prostřednictvím kouření na pomíjivost času, požitek, neřest a prchavé opojení. Zobrazují kuřáky jako rebely, dandye, symboly klidu, bohémství, moderní ženy a vyúsťují myšlenkami dekadence, nemoci, smrti. Poeticky vyznívá kouření ve fotografii prostřednictvím zachycení prchavé krásy
cigaretového dýmu ve světle.
Nutno vyzdvihnout výbornou kurátorskou práci se zasvěcujícími popisy děl a nástinu jednotlivých etap
historie. Překvapením je samostatný koutek věnovaný Josefu Váchalovi pod názvem Dýmka J. Váchala. Ta
ostatně byla neodmyslitelnou součástí tohoto nadčasového umělce a často mu vnukla potřebné mystické
osvícení, představivost či zhmotňování představ z kouře. Všechny výstavy probíhají až do 8. 1. 2023. L. P.
Veletržní palác Dukelských hrdinů 47, út–ne 10–18 h, st 10–20 h, 17. 11. stálé expozice: volný vstup

TIP PRO VÁS

– Volary VI
s a kolem nás
Památky v ná

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM nejen
u této příležitosti pořádá ze svých sbírek dlouhodobou výstavu Plejády skla.
S důrazem na prostor a světlo (to nejdůležitější pro sklářská díla) máte možnost
obdivovat autorské sklo z let 1949–2019.
Uprostřed rozsáhlé expozice se nachází jako bonus práce velkých učitelů Stanislava Libeňského a jeho ženy Jaroslavy
Brychtové prostřednictvím samostatné
výstavy ve výstavě Via Lucis (Cesta světla).
Nejvýznamnější prací umělců jsou bezesporu dvě sedmimetrová vitrailová okna
v kapli sv. Václava ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě. Tato se vymykají
zásadám klasického vitraile (ploché barevné sklo je zasazeno do olověných spojovacích plátků), a to použitím tavených
barevných reliéfů umístěných mozaikovitě do gotického ostění a kružeb, proložených kovovou konstrukcí a abstraktní
kompozicí. Tuto metodu ostatně používali manželé s velkým místním i celosvětovým úspěchem nejčastěji. Téměř vše, co
zde uvidíte, pohladí na duši.
L. P.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova ulice 17. listopadu 2, Praha 1, úterý 10–20 h, středa až neděle 10–18 h, pondělí
zavřeno, vstupné: 150/80 Kč
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R. Zajíc

Sokolského podzimního výletu na zámek
Litomyšl se tentokrát zúčastnilo třicet
osob. Prohlídka zámku a dalších pamětihodností města Litomyšl všechny zaujala.

Foto © P. Filip

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST

H

ISTORIE ZÁMKU I MĚSTAA je opravdu významná,
a to nejenom díky překrásné architektuře ale i zásluhám budovatelů a vlastníků zámku a dalších památek. Jsou to významné rody, které psaly historii naší země.
Prvním je rod Kostků z Postupic, pod jejichž vládou Litomyšl
vzkvétala, ale stala se také důležitým centrem bratrské víry
a protestantské náboženské komunity. Dále rod Pernštejnů
a Vratislav z Pernštejna zvaný Nádherný, který zastával funkci
kancléře českého království a prakticky mu vděčíme za současnou podobu zámku. V neposlední řadě také rod Valdsteinů-Wartenbergů a rod Thurn-Taxisů. Z významných rodáků
pak připomínám Bedřicha Smetanu, J. E. Mařáka a Zdeňka
Nejedlého. Při zpáteční cestě doplnila výlet dvě krátká zastavení v Nových Hradech a v historickém centru Vysokého
Mýta. Zpestřením se stali jeleni a daňci v oboře zámku Nové
Hrady.
Pavel Filip, vedoucí zájezdu
ZE SPORTOVIŠŤ

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Fotbalovýý koutek 3
Sportu Zdar a Trojskému fotbalu zvlášť. Měsíc utekl
jako voda a máme tu přehled posledních výsledků
mužstev TJ Sokol Troja oddílu kopané.
Současná umístění trojských fotbalových mužstev ve svých
soutěžích:

Muži – A
Muži – B
Ml. dorost
Ml. žáci
St. přípravka

IB/A (16)
II /A (12)
II (11)
II (12)
(10)

6.
6.
10.
1.
9.

K

11
9
6
7
8

OMENTÁŘE: A muže začíná postihovat loňská
nemoc a to nepravidelná
účast na především venkovních zápasech. Mužstvo hraje v různých
nesehraných sestavách a též upadla
i průměrná účast na trénincích (z 80
na 60 %). Můžeme jen doufat, že
mužstvo neztratí kontakt se špičkou
a na jaře budeme svědky litých bojů
s nejsilnějšími týmy. B tým doplácí
na stejné problémy tím, že musí doplňovat A tým, tím ztrácí počet náhradníků i kvalitu hráčů a výsledky
jsou hodně nevyrovnané.
Mladší dorost se dočkal prvého
vítězství, když porazil po bojovném
výkonu doma stejně mladý tým Slivence. Jen tak dál. Mladší žáci si
udržují dvoubodový náskok na čele

7
4
1
5
2

1
0
0
2
0

3
5
5
0
6

30 : 22
17 : 29
6 : 32
44 : 24
61 : 85

22
2
3
17
6

soutěže. Je radost se podívat na jejich
trénink, když po hřišti pobíhá dvacet
hráčů jednoho mužstva. V mužstvu
je konkurence a je z čeho vybírat.
Dalším přínosem je, že i rodiče se
o činnost dětí zajímají a jsou ochotni
i pomoci. Družstvo starší přípravky
povýšilo své snažení na dvě úspěšná a vítězná utkání. Blahopřejeme.
I v této kategorii se zlepšuje komunikace s rodiči. Rodiče se zapojují do
práce družstva, někteří i finančně.
V následujících čtyřech týdnech
budou dohrány podzimní soutěže
a budeme přecházet za zimní část
sezony do haly a na umělé povrchy
hřišť. Členům všech družstev oddílu
kopané přejeme trvalý vzestup jejich
výkonnosti, úspěšné výsledky a nám
J. F.
pěknou podívanou.

Seznam domácích zápasů našich družstev do konce podzimní
sezony:

Přijďte zjistit výchozí stav své kondice a cílevědomou zimní přípravou ji
do jara vylepšit. Další termíny zimních běhů jsou: 18. 12. 2022, 22. 1.,
19. 2. a 19. 3. 2023. Troja Challenge se koná s podporou městské části
Štěpán Hasal
Praha-Troja.
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sobota
sobota
sobota
neděle

5. 11.
5. 11.
5. 11.
6. 10.

10. 30.
13.00
14.45
14.00

Troja M – A – Řeporyje B
Troja Ml. Žáci – Uhelné Sklady
Troja Ml. dorost – Řeporyje
Troja Ml. dorost – Nebušice B

11

TJ So
Sok
kol Troja zve na cvičení
Přijďt sii s námi
Přijďte
á i zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžití
pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)
Úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 hodin.
Vchod do kanceláře vlevo vedle vchodu do restaurace.
Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně na účet č.: 12137071/0100

Provoz hospůdky
CAMP SOKOL TROJA je v mimosezonní
době po–pá 17–21hod.

Od 11. 11. zde prodej svatomartinských vín
s možností objednání SVATOMARTINSKÉ HUSY
(menu pouze na objednávku do 6. 11. na tel 775 743 274).

Rok 2022 nám rychle utíká a informace o našich minulých i budoucích akcích si můžete přečíst v přiložených článcích.

TJ SOKOL TROJA A MČ PRAHA-TROJA
Vás srdečně zvou na

DBOR VŠESTRANNOSTI V ŘÍJNU ZORGANIZOVAL naučný jednodenní autobusový
zájezd do Litomyšle, dále drakiádu, proběhl další turnaj ve stolním tenise. Na začátek listopadu připravuje odbor „Dýňování“ a na začátek prosince tradiční vánoční
cvičení a Mikulášskou. (viz přiložené články, fotky a pozvánky). O oddílu kopané nás nyní
pravidelně informuje Jarda Fliegl ve „Fotbalovém koutku“ – viz článek. Restaurace najela na
zimní provoz a omezila otevírací dobu, ale bude péct i Svatomartinskou husu, kterou si však
Za TJ Sokol Troja – Petr Filip
musíte dopředu objednat (viz informace dále).

Mikulášské cvičení

O

TJ SOKOL TROJA A MŠ NAD KAZANKOU VE SPOLUPRÁCI
S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA-TROJA VÁS ZVOU NA

DÝŇ

VÁNÍ

a strašidýlkovou cestu
VP
PÁTEK 4. 11. 2022 OD 16 HODIN
SRAZ V OBECNÍ ZAHRADĚ U MŠ
Zveme Vás na tradiční podzimní akci. Každý si vytvoří své svítící strašidýlko z dýně a projde světýlkovou cestu, na konci které objeví poklad s odměnou za odvahu. Připraveno bude i malé občerstvení v restauraci Sokola.
Přijďte si užít příjemné odpoledne s dětmi.

Fota © R. Hampel

Přihlášky do 3. 11. 2022(katerinasramkova@seznam.cz
(
z)!!!
(Pokud nebudete přihlášeni, nemusí na vás zbýt dýně.) Prezence
a dýňování od 16:00, pokud počasí dovolí, bude akce převážně
venku. S sebou: potřeby na dlabání dýní (lžíce, nožíky), teplé
sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, 50 Kč, originální strašidelný převlek (který je možné mít přes oblečení) a dobrou
náladu.
Ukončení akce: cca v 18 hod

v sobotu 3. 12. 2022
9.30–12.30 h
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ
Čekají vás tři hodiny cvičení, souběžně
ve dvou tělocvičnách a předvánoční
posezení s malým občerstvením.
Náplň hodin je sestavena pro mladší i seniory.

PROGRAM:
9:00–9:25 PREZENCE
9:30–10:20 CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH

malá tělocvična
STEP AEROBIK +
BODYSTYLING velká tělocvična
10:40–11:30 PILATES malá tělocvična
AEROBIK + KRUHOVÝ TRÉNINK
velká tělocvična
11:50–12:20 FITNESSBALANCE PRO ZDRAVÍ
pro všechny
12:20–12:30 STREČINK – závěrečné protažení
a celkové zklidnění
účastnický poplatek 50 Kč, důchodce
zdarma, nečlenové ČOS 150 Kč
Nezávazné přihlášky v hodinách
TJ Sokol Troja, nebo na tel. 724 272 566
Ve spolupráci TJ Sokol Troja s MČ Praha-Troja
Se pro vás chystá

Mikulášská
2022
v sobotu 3. 12.
od 16 hodin

vítězové (dále) a Volfovi

V. Černík a P. Klokočka a vítězové (vzadu)

Stolní tenis zná své vítěze
Ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha pokračoval Seriál
turnajů ve čtyřhrách v neděli 9. 10. Devět párů – tedy osmnáct
hráčů hrálo v jediné skupině systémem každý s každým na dva
vítězné sety.

P

RVNÍ NASAZENÍ František KVĚTOŇ
se Zdeňkem KYPREM nezaváhali,
neztratili ani set a po zásluze zvítězili, druzí Petr HRACH a Tomáš DANÍČEK
prohráli jen s vítězi, třetí staronový pár

Vladimír ČERNÍKK s Pavlem KLOKOČKOU
prohráli třikrát. Nejlepší ze Sokola Troja Rudolf HAMPEL a Lucie KROUTILOVÁ
skončili na osmém místě.

v tělocvičně u ZŠ
Zveme všechny hodné i zlobivější děti na mikulášskou nadílku v tělocvičně. Kromě Mikuláše
a čerta s andělem na vás čeká sportovní program, básnička, tanec a další překvapení.
S sebou: přezůvky do tělocvičny (i doprovod!), naučená básnička, obrázek pro Mikuláše, dobrá nálada, 70 Kč vstup
Přihlášky: do čtvrtka 1. 12.
na katerinasramkova@seznam.cz
Konec: okolo 18. hodiny

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu
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NAPSALI JSTE ANEB Z TISKOVÉ ZPRÁVY GALERIE HL. M. PRAHY

John Wehrheim Paradise Lost
Galerie hlavního města Prahy připravila evropskou
premiéru fotograﬁcké sbírky Taylor Camp představující život stejnojmenného osídlení na havajském
ostrově Kauai, které se, podobně jako festival
Woodstock, stalo mementem své doby – vrcholného období hnutí hippies.

P

ŘÍBĚH FOTOGRAFIÍ ZAČÍNÁ V ROCE 1969, kdy na západním pobřeží
USA vrcholily demonstrace mladých lidí zasazujících se za ukončení
války ve Vietnamu. V napjaté situaci, kdy se ve společnosti stupňovaly
násilnosti, se studentům nabízely dvě možnosti – vzít do ruky zbraň nebo
odejít. V té době vlastnil Howard Taylor, bratr herečky Elizabeth Taylor, tři
hektary havajského ostrova Kauai. Když se doslechl, že na ostrově bylo zatčeno třináct mladých lidí pro potulku, rozhodl se jim pomoci – vyplatil za ně
kauci a nabídl jim svůj pozemek k založení kempu. Taylor Camp se od svého
zničení represivními složkami v roce 1977 stalo společenským fenoménem.

GHMP Dům U Kamenného zvonu,
zvonu Staroměstské nám.
nám 13,
13 Praha 1,
1 út–ne 10–20 h, vstupné
vstup
pné 150/60 Kč,
Kč do 8. 1. 2023

TROJSKÝ KALENDÁŘ

20. 11. ((NE)) Prozkoumejte
k
j Rezervacii Dja
ja Komentovanéé prohlídky
hlídk novéé
ho pavilonu goril 9–16 h
26. 11. (SO) Adventní dílna v Zoo Praha Je nutné se předem objednat

přes přihlašovací formulář.

Zoo pro vás připravila
www.zoopraha.cz, otevřeno denně, v listopadu 9–16 h
5. 11. (SO) Prozkoumejte Rezervaci Djaa Komentované prohlídky nového pavilonu goril 9–16 h

Začátky prohlídek každou celou hodinu před pavilonem u Toulavého autobusu. Prohlídka je k platné vstupence do zoo zdarma.
5. 11. (SO) Pomáháme ptákům nejen v zimě
Naučte se vyrábět ptačí krmítka a zjistěte, kam je vhodné krmítka
umístit a čím je správně naplnit. Seznamte se s druhy, které můžete
na krmítkách pozorovat 10–16 h
6. 11. (NE) Prozkoumejte Rezervaci Dja Komentované prohlídky nového pavilonu goril 9–16 h
12. 11. (SO) Workshop zaměřený na výrobu enrichmentových prvků Vzdělávací centrum 11 h, samotná doba výroby je asi 1,5 hodiny (cca polovina trvání programu), je nutné se předem přihlásit:
lavicka@zoopraha.cz.
12. 11. (SO) Prozkoumejte Rezervaci Dja Komentované prohlídky nového pavilonu goril 9–16 h
13. 11. (NE) Prozkoumejte Rezervaci Dja Komentované prohlídky nového pavilonu goril 9–16 h
19. 11. (SO) Adventní dílna v Zoo Prahaa s výrobou adventních věnců
a vánočních dekorací. Je nutné se předem objednat přes přihlašovací formulář. Poplatek 250 Kč zahrnuje materiál na výrobu věnce,
svíčky a ozdoby. Tento poplatek nezahrnuje vstupné do zoologické
zahrady.
19. 11. (SO) Prozkoumejte Rezervaci Dja Komentované prohlídky nového pavilonu goril 9–16 h
20. 11. (NE) Den chovatelů želv Tradiční cyklus přednášek, chovatelská
poradna a setkání s želvími chovanci.
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26. 11. (SO) Prozkoumejte Rezervaci Dja Komentované prohlídky nového pavilonu goril 9–16 h
27. 11. (NE) Slavnostní rozsvícení vánočního stromu od 15.30 vstup za
50 Kč, 17.15 Rozsvícení vánočního stromečku
27. 11. (NE) Prozkoumejte Rezervaci Dja Komentované prohlídky nového pavilonu goril 9–16 h

Výstavy:  F. X. Procházka: První malíř Zoo Prahaa Galerie Gočárovy
domy  Biosferická rezervace Dja: Inspirace pro nový pavilon goril
Terasa před Vzdělávacím centrem

Botanická zahradaa pro vás
www.botanicka.cz v listopadu otevřeno: 9–16 h, skleník Fata
Morgana út–ne a svátky, Venkovní expozice denně, Vinotéka
sv. Kláry 10–15.30 denně
prohlídka trvá přibližně jednu
hodinu a je určena především pro
dospělé a starší děti,
listopad a prosinec 2022: vždy
v pátek a sobotu od 17.10,
17.35, 18.00, 18.25, 18.50
a 19.15 h (Večerní provázení skle-

4. 11.–28. 1. 2023 Džungle, kte-

rá nespí večerní prohlídky v tropickém skleníku Fata Morgana –
vstup z ul. Trojská 750/194. Každá

níkem Fata Morgana je třeba rezervovat dopředu pomocí kalendáře
na www.botanicka.cz, závaznou
rezervaci je nutné zaplatit. Rezervace jako taková není vstupenka. Po
zakoupení vstupenky, se peníze zpět
nevrací).
11. 11. Svatomartinský přípitek
ve Vinotéce sv. Kláry
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