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SLOVO STAROSTY

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA INFORMUJÍ

Jednala Komise pro kulturu, 
sport a volný čas dne 12. 6. 2017 

Přítomni: viz prezenční listina, program: Trojské vinobraní
16. 9. 2017

n členové komise doporučují sjednat moderování opět s herci 
na chůdáchna chůdách np Šrámko á o námila že se Sokol Troja omlop. Šrámková oznámila, že se Sokol Troja omlou-
vá z pořádání soutěží a her pro děti na vinobraní n komise 
rovněž doporučuje snížit základní vstupné na 120 nebo na 150 
včetně skleničky n dále navrhuje navýšit cenu za pronájem 
stánků s jídlem a občerstvením, vinaře ponechat na loňských 
cenách n sokolníci jsou již zamluveni na 16–17 hodin n čle-
nové komise + hosté p. Němeček a p. Sirotek doporučují sní-
žit rozpočet především u cateringu (méně hostů, jen studená 
kuchyně), víno objednat z Trojského sklepa – vyjde levněji, 
vybrat komorní kapelu na jih bez potřeby velkého ozvučené-
ho podia – poptá p. Sirotek a p. Šikl n zachovat stejný počet 
mobilních WC + washbowle n během diskuze někteří členové 
komise navrhují přesunout program i vinaře do jižní části za-
hrad a v severní ponechat minimum stánků s jídlem – vše se 
musí projednat s p. starostou a také s vedením GHMP, zda je 
to vůbec technicky možné

zkrácený zápis Renata Zajícová, tajemnice komise

Z jednání komise pro školství
dne 13. června 2017 

Za přítomnosti zástupců firmy Sodexo se členové komise opět zabý-
vali stravováním ve školní jídelně Základní školy. Nespokojenost pře-
trvává, velké nedostatky v chodu školní jídelny byly patrné po dobu 
pracovní neschopnosti vedoucí školní jídelny, kterou nikdo v plném 
rozsahu nenahradil. Nejvíce připomínek zaznělo k pomalému vý-
deji obědů a přístupu personálu ke strávníkům. Komise se dohod-
la na prověření uspořádání kuchyně tak, aby šlo zrychlit výdej jídla 
a případně připravit poptávku školního stravování u jiných dodava-
telů. 

Pravidelným bodem jednání jsou zprávy ředitelů škol o průběhu 
školního roku. K zápisu do Mateřské školy Nad Kazankou podalo 
žádost čtyřiatřicet dětí, přijato bylo devatenáct trojských dětí, čtyři
trojské dvouleté děti nebyly přijaty. Do prvního ročníku Základní 
školy Trojská byly přijaty všechny trojské děti. Ke studiu na Trojském 
gymnáziu bylo přijato pět dětí z naší základní školy, dalších deset 
dětí ze základní školy bude od září studovat na střední škole, dvě 
děti budou pokračovat v matematické třídě základní školy. Na jedná-
ní komise zazněla velmi dobrá spolupráce mateřské školy, základní 
školy a Trojského gymnázia. Dále pan Jan Zobal představil kroužek 
UNDERGROUND CLUB TROJA, který pracuje v suterénu základ-
ní školy a dává dětem možnost vzdělávat se na poli vědy a techniky. 

Ing. Marková, tajemnice komise 

Ze zápisu z jednání komise pro výstavbu a dopravu dne 14. 6. 2017

K jednotlivým bodům jednání:
1) RD Nádvorní 48
Stavebník s architektkou představili záměr 
výstavby nového RD v ulici Nádvorní a žá-
dají o vyjádření k předložené studii. Komi-
se požádala o vyznačení hranic pozemků
ve vlastnictví stavebníka a doplnění výkre-
su situace stavby s návazností na úvozovou
cestu a napojením na ulici Nádvorní.
2) Bytový dům Troja (BESS) 
Nad Kazankou 71
Rozsah navržených změn a doplněnou
dokumentaci představil inženýr pro-
jektu. Vedle dispozičních změn v jed-

notlivých podlažích je navržena přístav-
ba zimních zahrad na západní straně 
domu a přístavba na severní straně 
domu. Komise kladně hodnotí otevření 
zasklených balkonů na jižní fasádě.
3) Změna stavby RD Podhoří
Změnu stavby představil architekt pro-
jektu. Mění se odstupy od hranic po-
zemku. V 1. NP jsou navrženy pod bal-
kónem terasy. Fasáda objektu je nově 
navržena v obkladu z kamene včetně 
říms a zábradlí střešní terasy. Komise 
požaduje doplnění výkresu půdorysu 
vloženého ochozu na 1 NP.

4) Vila Botanica
Předložený návrh výstavby nového RD 
na místě domu Trojská 188/124 před-
stavil stavebník s architektem. Bylo 
dohodnuto, že bude doplněna situace 
s vyznačením napojení na komunikaci 
včetně kót.
Vzhledem k tomu, že z jednání se omlu-
vila více než polovina členů komise, 
budou stanoviska k představeným stav-
bám projednána na dalším jednání ko-
mise.

Zapsal Karel Novotný, tajemník komise,

krátil T. Drdácký

Milí trojští sousedé,
upřímně vám musím říci, že já nejsem příznivcem soudních sporů. Situace 
ohledně Nového pavilonu goril je však v současné době ze strany Městské části 
Troja řešitelná pouze podáním správní žaloby na Hlavní město Prahu z důvodu 
nedostatečného vypořádání našich připomínek k územnímu rozhodnutí 
o umístění stavby pavilonu do krajiny mezi historickými usedlostmi Sklenářka 
a Hrachovka. Myslím si, že toto území je velmi vzácné a jedinečné, že stavba ta-
kového rozměru by tuto část trojské krajiny nenávratně zničila. Přesto se zastupi-
telstvo městské části na svém posledním zasedání rozhodlo umístění této stavby 
tolerovat za splnění šesti podmínek, které jsou uvedeny v usnesení zastupitelstva. 
Abychom ale neztratili šanci domluvit s vedením Hlavního města a s vedením 
Zoologické zahrady plnění těchto podmínek, rozhodl jsem se po zralé úvaze 
správní žalobu podat. Při jednání s primátorkou Hlavního města Prahy paní Ad-
rianou Krnáčovou jsem jí slíbil, že v případě uspokojivého splnění našich pod-
mínek tuto správní žalobu bezodkladně vezmu zpět.  

Přeji Vám všem příjemné prožití letních měsíců.Tomáš BryknarTomáš Br
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Nová zaměstnankyně ÚMČ 
Na Úřad městské části Praha-Troja letos v květnu nastoupila 
paní Soňa Homolková. V podatelně úřadu, která je zároveň 
informačním místem a sekretariátem starosty a tajemnice, 
zastupuje paní Ing. Danielu Laryšovou, která je dlouhodo-
bě nemocná a bude nastupovat na mateřskou dovolenou. 
Paní Homolková pracuje zatím na poloviční úvazek a podí-
lí se na organizaci veřejných, kulturních a sportovních akcí 
městské části. Od ní budete nyní dostávat e-mailové infor-
mace o dění v městské části a můžete se na ní obracet, když 
potřebujete domluvit schůzku s panem starostou. Obdobně 
tyto činnosti v sekretariátu zajišťuje také paní Alena Hůzlo-
vá. Kontakt na paní Homolkovou: tel.: 284 691 121, e-mail: 
info@mctroja.cz a larysova@mctroja.cz. Kontakt na paní 
Hůzlovou: tel: 284 691 121, e-mail: huzlova@mctroja.cz.

Pobočka CENTRUM
3. 7. – 8. 12. uzavřena

Vážení spoluobčané a zástupci municipality, Hygienická stani-
ce hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen „HSHMP“)
oznamuje, že od pondělí 3. 7. 2017 do pátku 8. 12. 2017 je z dů-
vodu celkové rekonstrukce kanceláří a vnitřních prostor UZAVŘE-
NA pobočka CENTRUM,A Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7.
Nejbližší podatelny jsou veřejnosti k dispozici: V sídle HSHMP,
Rytířská 404/12, Praha 1 (cca 2 km, 15 min s využitím MHD, tel.
296 336 761) Na pobočce ZÁPAD, Štefánikova 247/17, Praha 5 (cca 
4 km, 23 min s využitím MHD, tel. 257 000 820) Oddělení hygie-
ny výživy a oddělení protiepidemické budou po dobu rekonstruk-
ce přestěhovány na pobočku ZÁPAD, Štefánikova 247/17, Praha 5.
Oddělení hygieny práce bude po dobu rekonstrukce dislokováno
na pobočku VÝCHOD, Rybalkova 293/39, Praha 10. Oddělení hygi-
eny obecné a komunální bude po dobu rekonstrukce přemístěno
na pobočku SEVEROZÁPAD, Nechanského 590/1, Praha 6. Veške-
rá telefonická spojení na pobočku CENTRUM zůstávají beze
změny! Dopravní spojení na jednotlivé pobočky je k dispozici
na webových stránkách HSHMP: (http://www.hygpraha.cz/ob-
sah/kontakty_33_1.html). Žádáme veřejnost, aby z bezpečnost-
ních důvodů nevstupovala do objektu pobočky CENTRUM! Dě-
kujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.

RNDr. Jan Jarolímek, MBA ředitelA

Do přírodní rezervace Podhoří
Vážení čtenáři, okruh v dohledu Troje nás zavede do míst nevšedních vý-
hledů na město, řeku, Pražský hrad a samozřejmě i na Trojskou kotlinu.
Přírodní park Drahaň – Troja vznikl za účelem ochrany krajinného 
rázu přírodních, kulturních a historických charakteristik území. Zákon 
č. 114/1992 Sb. omezuje činnosti narušující či snižující estetické a přírodní 
hodnoty vymezené oblasti. Praxe je ovšem jiná. Možná proto, že stavební 
úřad sídlí jinde a ani pod MČ nespadá, vládne na území přírodního parku 
čilý stavební ruch. A nejrůznější plány navíc situují do prostoru přírodní-
ho parku projekty nebývalého rozsahu.

avštivme tedy jedno z po-
sledních útočišť zbytků 
květeny a živočichů, pro 

něž k vyhlášení oblasti klidu 
Drahaň – Troja původně došlo. 
Kaňon Vltavy u Sedlce byl za-
řazen do tuctu nejhodnotnějších 
lokalit Prahy evropského významu
(Natura 2000). Vydejme se tam 
dřív, než svahy protějšího břehu 
pokryje nová zástavba sedmi-
podlažích domů.

Na začátek samotné vyhlídko-
vé trasy se dostaneme buď z Pod-
hoří (konečná autobusů 112, 
236, přívoz P2) nebo z konečné 
autobusu 236 – Zámky. Tam jsme 
přímo na startu. Zvolíme-li první 
(delší) variantu, zahneme za Sed-
leckým přívozem (P1) po staré vo-
zové cestě doprava. (Vede lesním 
průsekem do Bohnic). U druhé 
varianty nás na vozovou cestu do-
vede pěšina mezi Bohnickou sil-
nicí, po níž jsme přijeli a plotem 
útulku pro opuštěná zvířata.

Zajímají nás okouzlující vý-
hledy, proto odbočíme z lesního 
průseku některou z vyšlapaných 
cestiček vpravo – ke skalnímu 
ostrohu. Podél něj vede nově 
udržovaná ‚vyhlídková stezka‘. 
Cestou míjíme zbytky někdej-
šího oplocení – v šedesátých le-
tech XX. století megalomansky 
navrženého areálu pbz. Vyhlídky 
ze skalních srázů stoupání vyna-p y
hradí.

Na vrcholu za baseballovým hři-
štěm můžeme zahnout patrovou 
zástavbou rodinných domků 
vpravo, a dojdeme k ‚Archeopar-
ku‘ respektive – vyhlídce na ná-
horní plošině nad Podhořím, 
(bývalé hradiště, místo mnoha 
archeologických nálezů). Odtud, 
po stezce se zbytky schodiště, 
sejdeme k bývalým vinným skle-
pům v Podhoří. Tam nás od ob-
čerstvení ‚Na růžku‘ (s točenou 
zmrzlinou), přívozu P2 do Pod-
baby a zastávky autobusů 112 
a 236 dělí pětiminutová chůze.

s.p.a.

Pro zájemce o přírodu v metropoli 
vyšla nová Zelená mapa Prahy: 1.
V Praze za přírodou, volně k dostání 
např. v Infocentru MHMP, Mariánské
náměstí 2 nebo v Podatelně MHMP, 
Jungmannova 29.

http://portalzp.praha.eu
/mapa_zaprirodou

Praha si během svého vývo-
je dokázala zachovat některá 
cenná přírodní území. Na nich 
se můžeme setkat s rostlinami 
i živočichy, na něž tu kdysi na-
razili i lidé prvních kmenů. 

N

© K. Svolinský

Vážení občané, během letních 
měsíců červenec a srpen se 
na úředních hodinách úřa-
du městské části nic nemění. 
Úřad bude otevřen v běžných 
úředních hodinách jako celý 
rok. Vzhledem k čerpání dovo-
lené jednotlivých referentů je 
vhodné si při řešení specific-
kých záležitostí schůzku pře-
dem domluvit, neboť zástup 
v plném rozsahu nelze zajistit.
Upozornění: v pátek 7. čer-
vence 2017 bude úřad posky-
tovat pouze služby spojené 
s přijímáním podání.
Děkuji za pochopení. Ing. Irena Mar-

ková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

Úřední hodiny ÚMČ Praha-Troja 
v červenci a srpnu 2017
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Letní provoz
HROMADNÁ DOPRAVA:
intervaly u tramvajo-
vých linek i metra pro-
dlouženy v pracovní 
dny cca o dvě minuty,
1.–10. 7. uzavřen úsek 
metra C, Florenc – 
Pražského povstání.

Skupinka divizen velkokvětých
u hlavní brány do obecní zahrady 
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Ze 17. zasedání Zastupitelstva městské 
části Praha-Troja 30. 5. 2017

n Stanovisko k návrhu Generelu rozvoje a výstavby Zoologické zahrady hl. m. 
Prahy, aktualizace 2016–2017
Po obsáhlé diskuzi přijalo zastupitelstvo městské části následující usnesení: 
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání s c h v a l u j e  stanovisko MČ Praha-Troja o
k návrhu Generelu rozvoje a výstavby Zoologické zahrady hl. m. Prahy, aktualizace 2016–
2017, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a u k l á d á  starostovi odeslat bezodkladně stanovisko 
řediteli Zoologické zahrady hl. m. Prahy Mgr. Miroslavu Bobkovi a panu radnímu hl. m. 
Prahy Petru Dolínkovi. Usnesení č. 104 bylo schváleno devíti hlasy.

Výtah ze stanoviska Městské části Praha-Troja ke generelu otiskujeme na str. 6 a 7.
n Závěrečný účet MČ Praha-Troja za rok 2016
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja projednalo a schválilo výsledek hospodaře-
ní (závěrečný účet) Městské části Praha-Troja za rok 2016 s výhradami uvedenými 
ve Zprávě o výsledku přezkoumání. V hlavní činnosti hospodařila městská část s finanč-
ními prostředky na příjmové straně ve výši 20 318 tis. Kč a na výdajové straně ve výši 
14 673 tis. Kč. Přebytek hospodaření je převážně tvořen nedočerpanými dotacemi z roz-
počtu hl. m. Prahy na Rekonstrukci obvodových opukových zdí hřiště MŠ, Vytvoření 
vodních prvků při křižovatce Trojská–Pod Havránkou a Obnovu zeleně v MČ, které byly 
ponechány k čerpání v roce 2017. Zdaňovaná činnost městské části skončila v roce 2016 t
hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 3 674,6 tis. Kč. Tyto prostředky jsou v ná-
sledujících letech používány dle potřeby pro posílení rozpočtu městské části v hlavní 
činnosti. Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke zřízeným pří-
spěvkovým organizacím. Základní škola Trojská 110 měla v roce 2016 vyrovnané hospo-
daření, Mateřská škola Nad Kazankou 30 hospodařila se ziskem 208,7 tis. Kč, který zastu-
pitelstvo rozdělilo do rezervního fondu a fondu odměn mateřské školy. Jako každoročně 
i v roce 2016 prošlo hospodaření městské části přezkoumáním ze strany Magistrátu hl. 
m. Prahy. Kontrolní orgán ve své zprávě konstatoval, že v hospodaření městské části byly 
zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení 
§10 odst. 3 písm.c) zákona č. 420/2004 Sb. Tyto nedostatky městská část odstranila ještě 
před projednáním závěrečného účtu. Usnesení č. 105 bylo schváleno devíti hlasy.
n Účast MČ Praha-Troja v projektu ProteCHt
Jedná se Evropský projekt, jehož výsledky by měly podstatnou měrou přispět k odolnos-
ti soukromého a veřejného sektoru v oblasti snížení dopadů změn klimatu a přírodních 
hrozeb na kulturní dědictví, stav historických památek a movitých předmětů. Projekt je 
primárně zaměřen na vytvoření dostupných a konkrétních řešení pro zvyšování odolnos-
ti památek vůči povodním a přívalovým dešťům prostřednictvím komplexního přístupu 
v oblasti lokálních strategií, prevence a evakuačních plánů v případě ohrožení. Projekt 
je na tři roky a měl by se zaměřit na ochranu památek včetně Podhoří. Zastupitelstvo MČ 
Praha-Troja po projednání s o u h l a s ís  se zapojením MČ Praha-Troja do projektu ProteCHt v roli 
partnera projektu za podmínek stanovených v popisu projektu s celkovým rozpočtem pro MČ Praha-
-Troja ve výši 192 900,- Euro, s chva lu j e  poskytnutí částky rovnající se 15% rozpočtu, tj. 28 935,00 
Euro z rozpočtu Městské části Praha-Troja na tříleté období a pověřuje starostu podpisem Partnership 
statement a uzavřením Smlouvy o spolupráci. Usnesení č. 108 bylo schváleno devíti hlasy.
n Pavilon goril – další postup
Na zasedání proběhla krátká diskuze s tím, že k tomuto bodu bude svoláno v červnu 
další jednání zastupitelstva městské části. O tomto jednání informujeme v sousedním článku.
n Informace starosty
Doprava – pan starosta informuje o řešení kolon na Trojské ulici a představě měst-a
ské části instalovat na komunikaci K Bohnicím dopravní značku zákaz vjezdu od 7.30 
do 9.30. Je to levné řešení. Uskutečnilo se jednání zástupců Odboru dopravy ÚMČ P8, 
Odboru dopravy ÚMČ P7 a Policie ČR, kde se projednala možná koordinace. Jednání 
s panem starostou MČ Praha 8 Romanem Petrusem – pan starosta nesouhlasí se znač-a
kou zákaz vjezdu, semafor by podpořil. Pan starosta MČ Praha 7 pan Mgr. Čižinský i pan 
místostarosta MČ Praha 7 pan Mgr. Mirovský byli také informováni. Pan Mgr. Mirovský 
i pan radní MČ Prahy 8 Ing. Šašek se chtějí zúčastnit místního šetření ráno na Trojské 
ulici. Naším cílem není nikoho naštvat a poslat proti sobě Prahu 8. Cíl je ten, abychom 
vyvinuli tlak na pana starostu Petruse, aby působil na pana radního Petra Dolínka, aby 
na křižovatce K Pazderkám x Lodžská byl co nejdříve semafor. Paní Tůmová – děkuje-
me za další retardér před školou Nad Kazankou, ale ten první původní je již nízký. Pan 
starosta – budeme požadovat jeho výměnu.a Pan místostarosta – Praha 8 vyšla vstříc a
rezidentům v Trojské ulici u tramvajových kolejí, kde zakázala vjezd směrem dolu, a tím 
vyhnala všechna auta do ulice k Bohnicím. A nyní to musí řešit Troja jako situaci, kterou 
nezpůsobila. Úplné znění zápisu naleznete na www.mctroja.cz. 

Z 18. zasedání 
Zastupitelstva
MČ Praha-Troja 15. 6.
Rozhodnutí o dalším postupu 
Městské části Praha-Troja k Nové-
mu pavilonu goril v Zoologické za-
hradě hl. m. Prahy
Po široké diskuzi, do které se zapojila 
i přítomná veřejnost, přijalo zastupitel-
stvo následující usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projed-
nání nesouhlasí s vypořádáním připomí-m
nek ke stavbě Nového pavilonu goril a kon-
statuje nemožnost dovolat se nestranného 
posouzení vlivu plánované novostavby 
do krajiny u Sklenářky a přírodního parku y
Drahaň – Troja a toleruje stavbu za spl -
nění smluvně uzavřených podmínek:
a) vlastní svah Sklenářky až do dna údolí y
nebude dotčen žádnou stavební činností 
(s výjimkou cesty pro pěší)
b) jakékoliv nadzemní stavební objekty včet-
ně opěrných zdí výběhů a pojížděných komu-
nikací nebudou v okruhu do 100 m od vlast-
ního objektu Sklenářka.
c) zůstane zachován tvar střechy a nebudou 
překročeny absolutní výškové kóty – max. 
výška objektu nepřesáhne kótu 210,00 m.n.m.
d) velké střešní otvíravé světlíky nebudou vy-
stupovat nad rovinu střechy
e) nový vstup do Zoo u pavilonu bude zprovoz-
něn až po kolaudaci chodníku pro pěší od pří-
vozu P2 Podbaba – Podhoří (2. část investiční 
akce Rekonstrukce ulice Pod Hrachovkou)
f) Hlavní město Praha zajistí účast MČ Pra-
ha-Troja ve stavebním řízení ke stavbě Nový 
pavilon goril

Při splnění výše uvedených podmínek 
městská část nepodá odvolání v případ-
ném řízení o změně územního rozhodnu-
tí a změně stavby před dokončením.

Usnesení č. 111 bylo schváleno pěti hlasy, 
tři zastupitelé byli proti, jeden se zdržel 

hlasování.
Zastupitelstvo městské části s chvál i l o
uzavření Smlouvy o dílo s firmou BURGER 
A SPOL s.r.o., Na Tribulkách 313, Černé 
Budy, 285 06 Sázava IČO 27234371 za ko-
nečnou cenu 834 607,00 Kč včetně 21% DPH 
na pokračování realizace veřejné zakázky 
„Stavební úpravy a udržovací práce opěr-
ných plotových zdí na pozemku parc. č. 390/1
k. ú. Troja.

Usnesení č. 112 bylo schváleno sedmi hlasy.
Zastupitelstvo městské části s chvá l i l o 
uzavření Smlouvy o dílo s firmou D+Z s.r.o., 
Údlická 761, 184 00 Praha 8, IČO 00196304 
za konečnou cenu 1 168 643,41 Kč včetně 
21% DPH na realizaci veřejné zakázky „Vo-
dovodní řad DN 110, tlaková splašková sto-
ka DH 60 a obnova komunikace U Loskotů, 
Praha 7, Troja“.

Usnesení č. 113 bylo schváleno sedmi hlasy.
Úplné znění zápisu naleznete na 
www.mctroja.cz.
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Výsledky soutěže 2017 
Kategorie sladké pečené

1. Helena Luttererová
2. Ivana Polívková
3. Jana Tůmová

Kategorie sladké nepečené
1. Agáta a Radka Cíchovy
2. Martina Jakoubková

Kategorie kynutá buchta
1. Martina Hazdrová
2. Helena Luttererová
3. Klára Ljašková

Kategorie slané pečené
1. Ivana Šiklová
2. Marie Brožová

3. Věra Chlupová
Kategorie slané nepečené

1. Věra Petrtýlová
2. + 3. Boris Hlaváček

Kategorie vína domácí vý-
roby

1. Jan Šikl
2. Tomáš Seidl
3. Jan Kavan

Umělecký dojem:
Ivana Šiklová

Vítěz ankety:
Jaroslav Pokorný

v kategorii „Destiláty a liké-
ry“ nesoutěžil nikdo

U příležitosti
25. výročí založení
Městské části
Praha-Troja

2017
estnáctý den plný pohybu a zábavy 
nabídl kromě dvanácti sportovních 
disciplín všech ročních období, por-

ci živé hudby, občerstvení i poučení. Pa-
desát družstev soutěžilo na louce vodácké 
základny s nevšedním zápalem bez ohle-
du na věk. Sobota 27. května se u řeky vy-
dařila. Sláva vítězům, čest poraženým.

1 Kapela Oldies vykouzlila atmo-
sféru 2 Střelbu ze vzduchovky 
si užili nejen tatínkové 3 Před-
náška o Marii-Terezii našla své
posluchače 4 Věk soutěžících ne-4
rozhodoval Děkujeme našim partnerům.

TJ SOKOL
TROJA

MŠ NAD
KAZANKOU

ODDÍL
STOPA

1

2

3

4

Š
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

A. Obecně o Troji 
MČ podporuje utváření a rozvoj Troje jako Krajiny ve městě. Krajinotvorná přítomnost 
řeky a výrazný reliéf trojské krajiny jsou podstatnou a nadřazenou hodnotou formující 
vývoj a charakter všech lokalit trojské kotliny. Dochované fragmenty krajiny, výrazné za-
stoupení přírodních památek, kulturních památek a příměstské zástavby vedly k vyhlášení 
Přírodního parku Drahaň – Troja.

B. Obecně k plánování v Trojské kotlině 
Lokality v Troji potřebují jednoznačně stanovená pravidla územního rozvoje, která pod-
poří osobitý charakter městské části a zamezí další rušivé výstavbě nepřiměřených budov 
ve volných plochách zeleně. Od roku 2007 požadujeme na pořizovateli Územního plánu 
zpracování územní studie, která bude po projednání zapsána jako územně plánovací pod-
klad.

Městská část v roce 2011 zpracovala Krajinářskou studii, kterou měl zpracovatel Genere-
lu k dispozici. Stanovisko MČ vychází z Krajinářské studie, dlouhodobého názoru městské 
části na řešení parkování v Trojské kotlině, z připomínek ke Koncepci celkového krajinář-
ského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí, Koncepce Pražských břehů, z připo-
mínek městské části k rozpracovanému návrhu Metropolitního plánu (květen 2016), k pro-
pojení Prahy 6 a 8 tramvajovou tratí, k územnímu řízení k novému pavilonu goril a dalších.

C. Proces pořizování aktualizace Generelu Zoo
Městská část vítá vznik dokumentu, který zahrnuje všechny současné záměry Zoologické 
zahrady v krátkodobém i střednědobém horizontu. Vznik tohoto legislativně nejasně ukot-
veného dokumentu nebyl podložen širší diskuzí o rozvojových možnostech Zoo v Troji. 
Nutně tak ve fázi návrhu dochází k připomínkování, v některých ohledech zásadních rozvo-
jových záměrů Zoo Praha, které by mělo předcházet zadání aktualizace Generelu.

RHMP vzala na vědomí 16. 8. 2016 Teze ke stavebnímu rozvoji Zoologické zahrady 
hl. m. Prahy. Generel deklaruje, že vzniká, aby naplnil tyto Teze. Toto je těžko akceptovatel-
ný převrácený postup bez logického postupného: Analytického vyhodnocení možností roz-
voje, posouzení příležitostí i rozporů a střetů v území, následného formulování zadání, zpra-
cování návrhu, jeho projednání a studie proveditelnosti včetně ekonomické rozvahy. Hlavní 
město se tím zavazuje investovat bez zhodnocení rizik, návratnosti, cost-benefit analýzy, bez 
relevantně podloženého odůvodnění vynakládání veřejných finančních prostředků. 

Mezi úkoly generelu by mělo být mimo jiné Stanovení charakteru a směřování Zoo jako 
příspěvkové organizace hlavního města Prahy, v rámci trojského areálu stanovení limitů 
rozvoje definování požadavků na návštěvnickou kapacitu odstupňovanou v různých částech 
Zoo, určit provozní nároky, vybavení, dopravní vztahy, navrhnout účinnou protipovodňo-
vou ochranu spodní části Zoo, popsat potřebnou infrastrukturu. Z koncepčního hlediska 
postrádáme celkové krajinářské řešení, které by v mnoha místech pomohlo řešit kolizní 
vnímání areálu ze strany návštěvníků i obyvatel Troje. Požadujeme zachovat kolem oploce-
ných hranic zahrady zelený pás a vytvořit podmínky pro vznik izolačního pásu se vzrostlou 
zelení v dostatečné šíři i v místech, kde dnes schází.

Stanovisko Městské části Praha-Troja k návrhu Generelu 
rozvoje a výstavby Zoologické zahrady hl. m. Prahy (kráceno)

Aktualizace generelu je příležitost zakotvit 
budování Zoo v logice krajinného rámce 
trojské kotliny, využít maximálně hodnoty 
místa.

D. Doprava
Vítáme, že Generel přejímá řešení domluve-
ná v rámci Koncepce celkového krajinářské-
ho řešení Císařského ostrova a jeho širšího 
okolí. Rekreační areály v trojské kotlině 
generují obrovský nárůst dopravy. Doprav-
ní zátěž nesmí ohrožovat životaschopnost 
Troje. Umisťování kapacitních parkovacích 
ploch uvnitř kotliny je nepřípustné, stejně 
jako letité odstavování automobilů na louce 
nad usedlostí Hrachovka.

Tramvajová trasa propojující Podbabu 
a Bohnice potažmo Kobylisy, je z celoměst-
ského hlediska opodstatněná. Je třeba hle-
dat řešení co nejšetrnější k Trojské kotlině 
a jmenovitě zoo (vizuální, hlukový, provozní 
dopad do celistvosti zahrady). Jako nejpřija-
telnější se jeví vedení tramvajové trati v ra-
ženém tunelu již z Podbaby přes zastávku 
Bosna (Zoo) dále do Bohnic. 

Nesouhlasíme s dalším navyšováním 
parkovací kapacity uvnitř zoologické zahra-
dy. Příjezdové komunikace k těmto kapa-
citám jsou nedostatečné a vzhledem k his-
torickým objektům v okolí nelze kapacitu 
ulic zvýšit, zároveň navyšování IAD v Troji 
snižuje efektivitu koncepce posílené MHD 
páteřní a jedinou Trojskou ulicí. Podporu-
jeme parkoviště u tunelu Blanka, v kapacitě 
1000 vozidel. Parkování stejně jako ostatní 
dopravu je třeba rozložit na všechny vstupy 
do trojské kotliny – tedy na Prahu 6 z Pod-
baby i Papírenské a částečně i na Prahu 7. 
Podporujeme přístup k jižnímu vstupu zoo 
pěší lávkou z Nové vodní linky ÚČOV. Par-
kovací kapacity- vítáme zrušení parkovišť 
pod zámkem, u trojské lávky a zejména ne-
legální parkování na louce nad Hrachovkou. 
Parkoviště sever požadujeme nerozšiřovat 
na kapacitu 180 míst a ponechat zde izolační 
zeleň. Požadujeme dořešit kapacitu plochy 
před vstupem Sever – dochází ke kolizím 
s projíždějící dopravou do Podhoří. Parko-
viště jih- navrhujeme zpracovat variantně 
příjezd nad pivovarem, který vyřeší průjezd 
velkého množství aut zúženým koridorem 
u zámku a dojde k lepšímu propojení pivo-
varu s veřejným předprostorem u řeky pod 
zámkem. Organizaci parkoviště požaduje-
me řešit ve variantě dále od řeky i Trojského 
mlýna. Horní úroveň parkoviště by neměla 
přesáhnout niveletu stávající cyklotrasy 
na hrázi. Požadujeme vymístit provoz vnit-
roareálových vozidel z ulice Pod Hrachov-
kou. Navržené pěší propojení mimo hra-
nice Zoo požadujeme přesunout do Obory 
nebo na její jižní hranici a doplnit dalšími 

Pohled z vyhlídky před výběhem slonů je degradován v zadním plánu viditelnými stavbami a parkujícími 
auty ve stráni. Pás vzrostlé zeleně podél ulice mohl tento pro návštěvníky rušivý jev eliminovat.
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propojujícími trasami ze Salabky, Pazderek, 
od Podhoří. Většina navrhovaných propoje-
ní je v Krajinářské studii a Koncepční rozva-
ze MČ Praha – Troja (viz IPR 2015).

E. Protipovodňová ochrana
Městská část podporuje dokončení PPO 
v Troji, zejména prověření možné ochrany 
Trojského zámku, areálu Zoo, Bosny i Pod-
hoří. Požadujeme ve spolupráci s MČ pro-
věřit možnosti trasování PPO tak, aby byla 
začleněna do koncepčních plánů garanto-
vaných IPR Praha a rozvojových plánů Zoo 
a zároveň nebyla na úkor kvality veřejných 
prostranství, tak jako v případě železo-
betonových zdí v památkové zóně Rybáře 
a u Trojského zámku.

F. Jednotlivé investice uvnitř areálu – 
krátkodobý horizont – 5 let
Obecně požadujeme (usnesením Rady 
HMP) jakékoliv další investice do areálu 
podmínit výstavbou infrastruktury (parko-
vání, služby, chodníky). Požadujeme posta-
vit nejprve dopravní infrastrukturu vně are-
álu-parkoviště u Trojského mostu, na Praze 
6, Praze 8 a teprve potom investovat do no-
vých superpavilonů které nutně povedou 
ke zvyšování návštěvnosti. Vítáme navržený 
vstup od JZ a kultivaci prostoru technické-
ho zázemí Zoo. Požadujeme zachovat pěší 
a cyklistické propojení historickou cestou 
z Bosny do ulice Pod Hrachovkou.

G. Výhledový rozvoj v horizontu 
15–25 let
Požadujeme nejprve využít vnitřní rezervy, 
recyklovat nevyužité plochy již zastavěné-
ho areálu Zoo a až pak případně vstupovat 
se stavbami do volné krajiny. Rozšiřování 
návštěvnického areálu Zoo přes veřejnou 
komunikaci Pod Hrachovkou a zástavba 
volné krajiny mezi historickými památkově 
chráněnými usedlostmi Hrachovkou a Skle-
nářkou jsou v kolizi s hodnotami přírodního 
parku a v předložené podobě jsou nevhod-
né. Další pavilony zpevněné obslužné komu-
nikace a výletní vláček pro návštěvníky Zoo 
jsou nepřijatelné. Umístění kempu v těsné 
blízkosti obou usedlostí na Hrachovce je 
nepřijatelné. Požadujeme tuto část Zoo řešit 
výrazně jinak, než areál na jih od ulice Pod 
Hrachovkou, extenzivně a kontextuálně kra-
jinářským způsobem. Požadujeme pěší pro-
stupnost území v trase Salabka, Hrachovka, 
Sklenářka (byť např. časově omezenou).

Městská část nesouhlasí s rozvojem za-
hrady do areálu ČZU. Přítomnost výzkum-
ného a výukového sadovnického a pěsteb-
ního areálu ČZU v Podhoří považujeme 
za hodnotu a cenné pokračování trojské 
ovocnářské a zahradnické tradice. V areálu 
je vysoce bonitní zemědělská půda.

Přemístění odpadového hospodářství 
blíže k Podhoří je nepřijatelné.

H. Spolupráce na tvorbě Generelu
Při plánování rozvoje by ZOO měla průběž-
ně jednat o možných dopadech s MČ a vlast-
níky sousedních pozemků a nemovitostí.

I. Požadavky na zpracovatele Generelu/ vedení Zoo

n Požadujeme doplnit strategický rámec, návrh řešení konfliktů, náměty na spolupráci 
s dalšími subjekty v Troji.

n Požadujeme navrhnout jasný krajinářský koncept, nadřazený jednotlivým dílčím inves-
tičním a stavebním záměrům na pozemcích ve správě Zoo.

n Požadujeme nejprve plánovat a realizovat infrastrukturní stavby vně areálu.

n Požadujeme návrh Generelu dopracovat ve smyslu připomínek MČ, projednat a násled-
ně rozhodovat o rozšiřování mimo návštěvnický areál. 

J. Doporučení Radě hl. města Prahy

n Městská část Praha-Troja vítá stálou pozornost hlavního města k rozvoji tematického 
areálu Zoo Praha. Zároveň konstatujeme jednostranný a finančně velmi náročný stavební 
rozvoj uvnitř oploceného návštěvnického areálu s absencí systematického přístupu k roz-
voji podpůrných a nezbytných infrastrukturních staveb i koncepční rozvahy o kapacitě, 
potenciálu a limitech možného rozvoje Zoo v Troji. 

n Nekoordinovaný návštěvnický provoz přispívá ke zhoršování kvality životního prostředí 
obyvatel Prahy-Troja, Prahy 7 a Prahy 8 zejména díky dopravě a parkování návštěvníků Zoo. 
To jsou základní problémy, které by měl také Generel adresně pojmenovat a řešit.

n Pro sladění protichůdných nároků v trojské kotlině i pro koordinaci správy a rozvoje 
trojské krajiny požadujeme zřízení Komise Rady HMP pro rozvoj pražských volnočasových 
areálů, zejména ve vztahu k novým lokalitám, příležitostem i limitům přetěžovaných území.

n Požadujeme Generel projednat ve výboru životního prostředí a výboru pro územní roz-
voj ZHMP, dále k návrhu Generelu uspořádat kulatý stůl za účasti Zoo, OCP, IPR, zodpo-
vědných radních hl.m. Prahy a dotčených samospráv MČ. Požadujeme posoudit vlivy toho 
generelu na životní prostředí v SEA.

n Teprve posléze za účasti MČ Praha-Troja projednávat v RHMP.

n Způsob, jak byl Generel zadán, rozsah jeho zpracování a způsob projednávání nezakládá 
možnost, aby byl akceptován jako zákonný územně-plánovací podklad!

n Požadujeme toto stanovisko městské části projednat v Radě HMP.

K. Závěr s poděkováním
Poděkování zpracovatelům, Zoologické zahradě, občanům i trojským spolkům za spoluprá-
ci a účast při veřejném představení návrhu Generelu rozvoje a výstavby Zoologické zahrady 
hl. m. Prahy.

Stanovisko bylo pro účely časopisu redakčně kráceno (TD), úplné znění s přílohami je k dispozici na
www.mctroja.cz

Stráň bez parkujících aut v současnosti



ÚŘAD MČ INFORMUJE ŠKOLNÍ ROK SKONČIL, AŤ ŽIJÍ PRÁZDNINY

8

213 ČERVENEC 2017

Víte o rybách, že...
n nemají omezený růst a rostou tak vlastně 
celý život. Největší rybou, resp. parybou, 
na světě je žralok velrybí, který může do-
růst délky až 18 m. Velryby jsou savci, pro-
to je mezi ryby nemůžeme řadit. V České 
republice se však setkáme se sumcem, 
který vyroste „jen“ 2,5 m, může vážit až 
100 kg a dožívá se stáří i přes dvacet let.

n nejvýznamnější rybou u nás je kapr obecný, 
který původně pochází z povodí Černého 
moře. Jeho nároky na prostředí jsou veli-
ce nenáročné, je všežravý, takže dokáže 
přežít téměř kdekoli.

n úhoři říční mají velice specifický životní 
cyklus. Mladí úhoři vyrůstají ve sladkých 
nebo brakických (pobřežní smíšené) vo-
dách a dospělé ryby migrují do Sargasové-
ho moře, aby se zde vytřely. Plůdek se pak 

zase vrací do místa, kde 
vyrůstali jeho rodiče, 
aby zde dospěl. Mig-
raci (v obou směrech) 
úhořům však značně 
komplikují, resp. pří-

mo znemožňují, vodní stavby. Populace 
úhořů tak v současné době znatelně klesají.

n lososi a pstruzi mají opačný životní cy-
klus než úhoři, tedy dospělé ryby mig-
rují do horních částí toků, aby se vytře-
ly, plůdky se pak nejdříve třetí rok vrací 
do moří, aby zde dospěli. Oba druhy mají 
ale i nemigrující, jezerní formy, které se 
u nás však vyskytují pouze ojediněle.
n i ryby spí. Sice nezavírají oči, protože 
nemají víčka, a často se musí nějak pohy-
bovat (byť jsou na místě), aby byl zajištěn 
přísun kyslíku, ale nejedná se o spánek 
v pravém slova smyslu jako spíš o fyziolo-
gický útlum. Některé druhy „spí“ celou 
noc, některé „spí“ ve dne, ale většina má 
fázi klidu jen krátkou, aby se ryba mohla 
vyhnout příp. predátorům.

Ing. Jana Ceplová, referent životního prostředí

V celoplošném testování dosáhla trojská škola při srovnání 
s ostatními školami nadprůměrných výsledků.

Základní škola
onec školního roku je obdobím,
kdy hodnotíme nejen výsledky 
práce našich žáků, ale také vše,

co s rokem souvisí. Při srovnání s roky c
minulými byl hned jeho začátek jiný.m
Poprvé jsme vyrazili na školu v pří-P
rodě za hranice naši vlasti do Caorler
v Itálii. Děti nadšeny, doprovod spo-v
kojen.k

Tradiční Vánoční jarmark s vystou-
pením jednotlivých tříd a prodej dár-p
ků vyrobených dětmi. Již několik let k
peníze osobně děti předávají Trojské-p
mu útulku. Letos více než 25000 Kč.m
Následovaly pobyty na Hubertce v Kr-N
konoších, kam někteří z nás jezdí jižk
jako domů. I žáci 5. ročníku se tamj
v červnu loučili nejen se školou.v

Zápisy do 1. ročníku proběhly letos
až v měsíci dubnu. Ani jiný termín ne-a
změnil počet zájemců o zapsání. Něko-z
lik posledních let se pohybuje na vícel
než čtyřiceti dětech a my můžeme při-n
jmout maximálně kolem dvacetišestij
dětí. Tento zájem svědčí o velmi dobréd
pověsti školy a rozhodování o přijetí čip
nepřijetí není pro nás jednoduché.n

Přijímací zkoušky na osmiletá gym-
názia jsou vyvrcholením pětileté do-n
cházky na naši školu. Kvalitu výuky c
na škole potvrzuje úspěšnost při přijí-n
macím řízení. V letošním školním rocemmacím řízení. V letošním školním roce

odchází studovat patnáct žáků, z toho 
devět na státní gymnázia. Další dva 
žáci byli přijati do matematické třídy. 
Úspěšní byli páťáci i v matematickém 
Klokánku, kde se žákyně naší školy 
umístila v obvodním kole na druhém 
místě.

Další prověrkou znalostí našich 
žáků byla účast v celoplošném testová-
ní, kterou organizuje Česká školní in-
spekce ve vybraných školách. Na naší 
škole se testovaly znalosti z anglické-
ho jazyka, českého jazyka a přírodo-
vědy. Ve všech předmětech jsme do-
sáhli při srovnání s ostatními školami 
nadprůměrných výsledků. V českém 
jazyce byli naši žáci lepší o 21%, v ang-
ličtině o 14% a zde byla úspěšnost naší 
třídy přes 90%. V přírodovědě byl roz-
díl ‚jen‘ 6%.

Týden v závěru školního roku pro-
žili naši žáci se studenty z celého světa 
v projektu Edison, kdy poznali nejen 
zvyky a život v jiných zemích, ale také 
si mohli prakticky procvičit znalosti 
v angličtině.

S poděkováním pedagogickému 
sboru a zřizovateli, který vytváří pro 
školu ty nejlepší podmínky a s přáním 
pohodových prázdnin

Mgr. Alois Pacík

K
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„Bez konců přece nejde začít od začátku…“
Školní rok 2016–2017 se nezadržitelně přiblížil do finále a všichni se těšíme na zasloužené 
dny odpočinku.

 jaký byl? Jestli jsem v loňském ohlédnutí za školním rokem napsala, že čas 
letí jako bláznivý, tak najít vhodný výraz pro rychlost, jakou tento rok uběhl, se ýý
mi nepodařilo. Začátek byl trochu více náročný z důvodu dokončování rekon-

strukce vstupních prostor a šaten. Všichni ale byli úžasní, překážky zvládali s úsmě-
vem a pochopením, podávali pomocnou ruku. A výsledek si myslím, že je velmi pěk-
ný. Za podporu a pomoc patří všem můj velký dík. n V průběhu roku jsme mimo
jiné pořádali v odpoledních hodinách setkávání s rodiči a dětmi v prostorách Obecní
zahrady. Ať to bylo veselé podzimní Dýňování se Sokolem Troja, Sázení našeho stromu 
spolupráce, Rozsvěcení vánočního stromku s MČ Praha-Troja, Vítání Jara, Čarodejnice,
vždy panovala veselá nálada. Pomalu se začíná plnit naše přání, utvořit přátelskou
komunitu lidí, které spojuje péče o děti. n Celý tento rok jsme také pilně pracovali
na přípravách projektu Regenerace zahrady mateřské školy, kterou podporuje Nadace
Proměny Karla Komárka. Vyvrcholením našich aktivit bylo Bubnování pro zahradu,
díky které se podařilo finančně podpořit tento projekt. Tady bych ještě jednou chtěla 
poděkovat všem rodičům a přátelům naší školy za podporu a pomoc. n Moje velké
poděkování patří všem kolegům, kteří se pečlivě a láskyplně starali o všechny děti
a pomohli jim udělat další krůček v jejich cestě za poznáním tohoto světa.

Dětem, které po prázdninách usednou do školních lavic, za nás všechny přeji, 
aby se radovaly z každé chvíle strávené mezi novými kamarády, aby jim učení šlo tak 
pěkně, jako jim šla příprava tady u nás. Rodičům přeji pevné nervy a samé radosti
z malého školáka. Budeme velmi rádi, když se k nám přijdou podívat. n Na závěr
bych ráda poděkovala našemu zřizovateli za jeho podporu a všestrannou pomoc. 
n 4. 9. 2017 se dveře naší mateřské školy opět otevřou a společně s novými dětmi
vykročíme zas na další cestu.

Všem přeji pohodové letní prázdniny a mnoho krásných zážitků.
Vladimíra Barešová, ředitelka MŠ

A

Trojskému gymnáziu je dvacet let
ne 7. 7. 2017 to bude přesně dvacet 
let, kdy vzniklo Trojské gymnázi-
um. Stalo se tak prostřednictvím 

zápisu do sítě škol (dnešní rejstřík škol) 
a obchodního rejstříku.
Před dvaceti lety se přes-
ně jmenovalo Trojské
gymnázium Svatoplu-
ka Čecha s. r. o., tento
dlouhý název však mnohdy komplikoval 
administrativní úkony, proto se v roce 
2011 zkrátil na Trojské gymnázium. Při té 
příležitosti představují žáci poslední den 
školního roku 2016/17 své dovednosti 
v rámci školní akademie. Odpoledne se 
pak otevírají dveře všem absolventům 

školy a slavnostní den se uzavírá Výroční 
zahradní slavností. Spolu s tímto výro-
čím si připomínáme dvacetpět let exis-
tence Euroškol v České republice. Místo 

je velice důstojné – Troj-
ský zámek. Události se
účastní významní hosté
v čele se starosty měst,
kde Euroškoly a Trojské

gymnázium působí. Chybět nemůže ani 
zástupce zřizovatele a náš významný part-
ner – Euro-Schulen-Organistaion z Ně-
mecka v čele s hlavní jednatelkou a větši-
novou majitelkou paní Silvií Semidei. 

Mgr. Radim Jendřejas, jednatel společnosti
a ředitel Trojského gymnázia

D

MČ Praha-Troja a NQS vás zvou na výstavu

UMĚLCI A ZVÍŘATA
kresby a grafiky členů SČUG Hollar
výstava je součástí Roku grafiky, který vyhlásilo 
Sdružení českých umělců grafiků Hollar jako oslavu 
svého stoletého jubilea. Městská část Praha-Troja se 
do projektu zapojila svou podporou
Otevřeno v pá: 13–17, so a ne: 10–18 h, zdarma 
do 3. 9. 2017
Zvířata jako souputníci člověka na zemi, jsou 
pochopitelně častým uměleckým objektem.
Jakým pohledem a jakými způsoby je ztvárňuje 
dvacet pět členů prestižního grafického sdruže-
ní Hollar, je možno se dozvědět na právě probí-
hající výstavě jejich prací v Galerii u lávky.

Festival
V rámci třetího ročníku sochařského fes-
tivalu pod širým nebem představí svá díla 
v pražských ulicích, parcích a dalších ve-
řejných prostranstvích, na téměř dvaceti 
místech metropole šestnáct autorů.

V Troji se můžeme setkat v botanické 
zahradě (denně 9–18 h) s ocelovým ob-
jektem Jana Dostála (1992) pojmenova-
ným Rounded (www.jandostal.com), 
do 30. 9. 2017. www.sculptureline.cz

Celoročně, denně včetně pondělí, a zdar-
ma je přístupná expozice sochařských 
děl předních českých umělců v zahra-
dách Anežského kláštera. Za nepříznivého 
počasí zahrady uzavřeny. Červen–srpen: 
zahrada při severní bráně 9–22 h, za-
hrada za svatyní 9–19 h, (obě zahrady 
III.–V., IX.–X.: 9–18 h, XI.–II.: 10–16 h).

A. František BÍLEK B. Jaroslav RÓNA C. Karel 
MALICH D. Čestmír SUŠKA E. Aleš VESELÝ 
F. Stanislav KOLÍBAL G. Michal GABRIEL H. Pa-
vel OPOČENSKÝ I. František SKÁLA J. Stefan
MILKOV
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ŽIVOT V TROJI

VÁM VŠEM

ZE SPORTOVIŠŤ

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮV sobotu 10. června proběhl v Trojském areálu SaBaTu Americký den. K vidění V sobotu 10. Trojském areálu rický den. K vidění

byl americký tradiční sport s dvěma americkými posilami (na fotografii s vlajkou) byl americký t diční sport ma americkými silami (na ffotografii s vlajkou) 
s ještě tradičnějším občerstvením, které k tomuto sportu patří. Zábava byla při-s ještě trad ším občerstve m, které k tomu sportu patří. ava by
pravena pro děti i dospělé. Vyzkoušeli si softballové dovednosti – pálení, házení avena pro d i i dospělé. Vy oušeli si softball vé dovednosti álení, 
na rychlost a přesnost a děti dováděly na nafukovacím skákadle. Utkání softballu na rychlost a přesnost a děti d áděly na nafukovacím skákadle. ání so
s Pražskými Eagles dopadla smírně 4:3 a 5:9. Na večer byla připravena BBQ party s Pražskými Eagles dopadla sm ně 4:3 a 5:9. Na večer byla připra na BBQ
a všichni si Americký den užili.a všichni si A erický den užili. Jan MěřičkaJan Měř čka, SaBaT PrahaSaBaT

10

Redakce & kolektiv

Příští schůzka 
Klubu trojské
historie bude

ve středu 19. července 
v klubovně Domu
spokojeného stáří
od 17 hodin.
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Třetí závod Žaket Pražského poháru žactva 
v orientačním běhu ze série Dny s mapou 
v pražských lesoparcích (pořádající orgán 
Pražský svaz orientačních sportů) za pod-
pory MČ Praha-Troja, nakladatelství Žaket 
a Galerie hl. města Prahy proběhl ve středu 
31. května za slunečného počasí na nové 
mapě TROJSKY� KŮŇ 2 na vltavském břehu. 

orienťák byl obrovský zájem – závo-
du se zúčastnilo rekordních 608 zá-
vodníků. Závodníci ocenili výjimeč-

nou možnost hledat kontroly i v zámecké 
zahradě. n Na přípravě a organizaci závo-
du se podíleli členové oddílu orientačního 
běhu TJ SOKOL Troja. n Závěrem chceme 
poděkovat za mimořádnou podporu MČ 
Praha-Troja. Fotografie ze závodu je mož-
né si prohlédnout na internetové adrese: 
http://milanpaukert.rajce.idnes.cz/Troj-
sky_orientak_2017_-_31.5.2017/ Výsledky /
jsou na adrese: http://oris.orientacnis-
porty.cz/Vysledky?id=4161

Za oddíl OB Milan Paukert

O

Orientační běh 
v Troji
Nábor dětí do nově založeného oddílu 
pokračuje. Oddíl dětí zahájí pravi-
delnou činnost na začátku září t.r.
Tréninky se budou konat vždy 
ve středu od 16.00 hodin. Od lis-
topadu do března jsou zajištěny 
tréninky v tělocvičně. Vedoucí od-
dílu bude trenérka OB Lucie Ber-
glová lucie.berglova@gmail.com, 
která přijímá přihlášky do oddílu 
a podá další informace. https://
www.facebook.com/OBTroja/

Za oddíl OB Milan Paukert

OO iiii čč íí bbběěhhhhí běh

oožožžžžženenenennééhéhéhéhéhéhéhéhéhooo dododddídíllu 

nábor dětí
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1. Restauraci v budově „So-
kolovny“ v Trojské ulici ote-
vřeme konečně 1. 7. 2017.
Téměř tříměsíční zpoždění
oproti informaci v březno-
vém vydání bylo způsobeno
jednak špatným stavem in-
stalací a konstrukcí v budově
Sokolovny a dále komplet-

ní úpravou kuchyně (nové 
obklady, dlažby, vybavení, 
vzduchotechnika, okna, zvý-
šení jištění elektroinstalace) 
a úpravami v restauračním 
sálu (nový bar, nové vybavení 
nábytkem, různé truhlářské 
obklady, nové vstupní dveře 
atd.). Přijďte se podívat a po-

sedět u dobrého jídla a pití. 
Bude se čepovat Plzeň a Ko-
zel. 
2. Havarijní stav šaten ko-
pané se podařilo opravit
z grantu Magistrátu hl. m. 
Prahy. Byla vyměněna okna, 
dveře, vylepšeny tepelné izo-
lace podhledů, rekonstruová-
ny sociální zařízení s opravou 
rozvodů a novými podhledy, 
obklady a dlažbami a vymě-
něna část zařizovacích před-
mětů.
3. Cvičení všech věkových 
skupin i všech druhů bude 
pokračovat opět v září po 
školních prázdninách.

4. Oddíl kopané  tým mužů 
A se v I. A třídě PFS, kam vlo-
ni postoupil, pohybuje těsně 
pod středem tabulky. Sou-
časně hledá trenéry mládeže 
pro sezonu 2017/2018, uklí-
zečku šaten kopané na cca 
šest hodin týdně a dále stále 
hledá kluky do žákovských 
týmů. Informace u P. Filipa – 
728 213 254

TJ Sokol Troja přeje všem 
Trojákům krásné letní dovole-
né, bez úrazů a nehod, s pěkným 
počasím a těší se na vás opět 
od září 2017 v našich cvičeb-
ních hodinách.

Petr Filip

sedět u dobrého jídla a pití. 4. Oddíl kopané – tým mužů

Poslední květnovou neděli proběhl třetí turnaj ze Se-
riálu turnajů ve stolním tenise ve čtyřhrách. Přes pře-
krásný letní den přišlo pěkných devět párů, které v je-
diné skupině hráli každý s každým na dva vítězné sety.

Hráči Sokola Troja Dušan MARTYKIEWIECZ a Lu-
cie FRY
SOVÁ prošli turnajem hladce bez ztráty jediné-
ho setu. Druhý pár Ladislav HAVLÍČEK a PetrK HOUF 
prohráli jen s vítězi, otec se synem Josef a Miloš POZ-
NÍČKOVI prohráli dvakrát a skončili tedy třetí.

R d lf H lRudolf HampelRudolf Hampel d í l ivedoucí stol tenisu, vedoucí stol. tenisu
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P í d hý iPrvní s druhýmiPrvní s druhými

Pohled do nové kuchyně v Sokolovně Pohled do zázemí kuchyně

Vítě éVítězovéVítězové
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Trojský trojboj
Žijeme vedle sebe, trénujeme, sportujeme, vy-
hráváme a prohráváme, každý v tom „svém“ 
sportu. Ale jak by to dopadlo, kdyby trojští odbí-
jenkáři vzali do ruky baseballovou pálku a zkusili 
si odpálit homerun? Umí fotbalisté Sokola stejně
dobře, jako dávat góly nohou, vyskočit a od-
bít míč přes síť? I to si dal za cíl turnaj Trojský 
trojboj, jehož první ročník proběhl 24. června.
V sobotní horký den se na tři desítky dětí a dvě 
desítky dospělých ze tří trojských sportovních
oddílů sešlo, aby si v přátelské atmosféře mezi 
sebou zasoutěžili v prvním ročníku Trojského 
trojboje o, s trochou nadsázky řečeno, nejuni-
verzálnější sportovní oddíl v Troji.
Všechny soutěže dětí se odehrály v areálu Sa-
BaT Praha, kde se týmy postupně utkaly ve fot-
balu, ringu (přehazované) a baseballu. Ve fotba-
lu vyhrál tým fotbalistů ze Sokola Troja, vítězství 
v soutěži v ringu, stejně tak v baseballovém zá-
pase pro sebe vybojovali hráči SaBaTu.
Dospělé čekal jako první miniturnaj v malém 

fotbalu, kde si jasně dokráčeli pro vítězství hrá-
či (a hráčky) oddílu odbíjené, kteří přehráli jak 
baseballisty tak i celkem překvapivě trojské fot-
balisty. Druhý miniturnaj v odbíjené pro sebe 
celkem nepřekvapivě získali taktéž trojští volej-
balisté a tak bylo před posledním miniturnajem 

b b ll j é ž kd ž dbí

jenkáři neskončí hůř než druzí, stanou se celko-
vými vítězi prvního ročníku Trojského trojboje.
To se jim nakonec, i díky tomu, že fotbalisté 
do posledního turnaje nenastoupili, také poda-
řilo.
Celkovými vítězi prvního ročníku Trojského troj-
boje se tedy stal tým odbíjenkářů z trojského

kola.
me sportovci a rádi soutěžíme, konečné pořa-
prvního ročníku Trojského trojboje nakonec 
nebylo tím nejdůležitějším. Podstatné bylo,

zdárně povedlo otevřít prostor pro společné
ortovní zážitky dětí i dospělých, kteří se před 

m neznali vůbec, nebo jen málo.
věrem je třeba poděkovat všem klubům
výtečnou pomoc při organizaci, zapojeným

áčům za obětavé výkony na hřištích a v ne-
oslední řadě městské části, že pomohla s hlad-
ým průběhem prvního ročníku Trojského troj-
oje.
elze než věřit, že se podařilo založit pěknou
portovní tradici sportovního klání trojských
lubů.

Štěpán Hasal, SaBaT Praha

i v baseballu jasné, že když odbí- boje
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Botanická zahrada pro vás

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

5. 7. Vycházka s entomologem
Procházka po zoo pro zájemce
o hmyz. Ukázky hmyzu v růz-
ných biotopech. Od 10 hodin.
3.–9. 7. Zooexpres Vypravte se 
s průvodcem na projížďku ko-
mentovaným vláčkem, kde zjis-
títe, jak se krmí supi, co milují
gorily nebo kolik ryb spořádají 
tučňáci.
16. 7. Světový den hadů Prezen-

tace živých hadů a ukázky světo-
vých zástupců.
22.–23. 7. Den hmyzožravců
Ochutnejte hmyz na všechny 
způsoby Akce probíhá v Před-
náškovém sále a před ním
od 10 do 16 hodin.
29. 7. Zachráníme tygry? Akce
k Mezinárodnímu dni tygrů. Více 
k tématu v info stánku u venkov-
ního výběhu tygrů od 10 do 16 h.

Trojský zámek pro vás
Sobotní výtvarné workshopy: eko-ateliér v oranžérii
so 8. 7. Morfologie materiálu 13–18 h
Výtvarné reflexe výstavy a inspirace areálem. Budeme porovnávat 
a testovat (vizuálně i hapticky) vlastnosti sochařských materiálů – ka-
mene, dřeva, kovu, sádry a především keramické hlíny (např. terakota, 
kamenina, šamot atd.). Poslouží nám jako materiál k vlastní tvorbě (pro-
storové objekty, ryté kresby). Vyjdeme z koncepcí historických zahrad, 
kde sochařská výzdoba zahrnovala kašny, reliéfy, vázy a sochy ve vol-
ném prostoru. Kromě námětů z antické mytologie se zaměříme i na ba-
rokní alegorie a dobové trendy chinoiserií. 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory v oranžérii 
 2. 7. Alegorie ve freskovém malířství
16. 7. Antická mytologie a dekor
23. 7. Scénář zahrady v malbě
Budeme reagovat na soubor dekorativních terakotových váz v zahradě. 
Vyzkoušíme si způsoby a možnosti záznamu linie do keramické hlíny. 
Motivy sochařských děl pražských zahrad budou účastníci přenášet 
na plochý povrch hliněného materiálu pomocí ryté kresby. Tematická 
inspirace = fresková výzdoba interiérů Trojského zámku (antická my-
tologie, lovecké výjevy, rostlinné dekory, alegorie živlů). Vyzkoušíme si 
jednu z nejstarších malířských technik – míchání barev pomocí práško-
vých pigmentů spojených s vaječnou nebo kaseinovou emulzí. Malba 
akrylovými barvami na speciálně upravený podklad bude imitovat tvor-
bu na skutečnou omítku a štukové reliéfy prospektu.

 bývalém vojenském prostoru Ralsko vyrostl nový 
multifunkční areál Vrchbělá u Bělé pod Bezdězem. á
Sportovní vyžití nabízí sedmikilometrová in-line 

dráha, lanové centrum, skluzavky, houpačky, rozhledna, 
naučná stezka, dětská zoo a další. Nejprve musel kraj 
nechat provést pyrotechnický průzkum, odstranit nale-
zenou munici a ekologickou zátěž. Nutné byly také de-
moliční práce a další přípravy, které začaly už v roce 2010. 
Přesná adresa je Selský důl, 294 21 Bělá pod Bezdězem. 
V j d O á d i á h b ěl f ý hVstup je zdarma. O prázdninách by měl fungovat nový ho-
tel Relax, ale raději si vezměte jídlo a pití s sebou a najezte 
se v některém z dřevěných altánů. Jako bonus budete mít 
výhled na impozantní hrad Bezděz. Pokud přijedete au-
tem, parkoviště je hned u areálu. Výlet můžete spojit s ná-
vštěvou Bezdězu vzdáleného pouhých 10 km anebo napří-
klad pěkného koupaliště s přírodní vodou asi 2 km jižně 
od areálu. Domů to máme 80 km směr Mladá Boleslav. Při 
zpáteční cestě můžete udělat dětem další radost a zastavit 
v Benátkách nad Jizerou u zámku, kde si v u Muzeu hraček
můžete prohlédnout nejrůznější hračky z let 1860–1945 
z Evropy, Asie i USA. Uvidíte zde plně zařízené domeč-
ky a pokojíčky pro panenky, plechová autíčka, šicí stroje, 
vláčky, koňská spřežení, parní stroje, panenky a tradiční 
japonské hračky. Otevřeno přes prázdniny je celý týden 
9–12 a 13–16.30 hod. Renat a Zajícová, foto LaSo

In line park

V

18. mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby letos vey
znamení krále Slunce aneb hudba ve Versailles Ludvíka XIV. v zámku Troja se
uskuteční dva ze série koncertů 24. 7. pondělí 20 h Dantza, Španělské a bas-
kické rytmy ve Versailles, Euskal Barrokensemble (Es), Enrike Solinis – barokní 
kytara, umělecký vedoucí. Vstupenky 900, 650 Kč
31. 7. pondělí 20 h Salón korunní princezny/Music for the Crown Princess
Italské kantáty pro Marii Josefu Saskou, J. A. Hasse, A. Vivaldi, L. Leo,
J.-Ph. Rameau, Raffaella Milanesi (I) – soprán, Ensembe Odyssee (NL).
Vstupenky 900, 650 Kč 

www.letnislavnosti.cz

do 31. 8. Americké léto Letošní rok 
patří tematicky kontinentu Amerika 
a toto téma se jako červená nit táhne 
většinou letos pořádaných akcí. Vyvr-
cholením bude „Americké léto“, které 
nabídne ukázky skvostů tamní příro-
dy, zvyky původních obyvatel i malý 
náhled do kuchyně tohoto kontinentu. 
Na zahajovací výstavu kaktusů a su-
kulentů ve foliovém skleníku naváže 
výstava fotografií z četných botanic-
kých expedic na americký kontinent. 
V blízkosti severoamerické prérie 
a tee-pee se můžete seznámit s pří-
rodními výsadbami pestrobarevných 
severoamerických letniček, trvalek 
a skalniček a nově také s plodinami 
Nového světa.
22. 7. Indiánský den

www.botanicka.cz

Záštitu nad akcí poskytlo
Americké velvyslanectví 
v Praze

5. 8.
American
Food day
Den plný
americké
kuchyně
s nevšedními
pokrmypokrmy
a exotickými nápoji.

erakotových váz v zahradě

vždy v neděli 15–18 h

Koncerty pod širým nebem,
v neděli, do 24. září

 13 h Gočárovy domy v Zoo, 15 h Zámek Troja 17 h Botanická zahrada 
 2. 7. Grand Duetto Concertannte (A. Vivaldi, V. Geli, P. Locatelli)
 9. 7. Antonín Rejcha kvintet (Jt
16. 7. Uni kvartet (A. Vivaldi, WW. A. Mozart, G. Rossini) t
23. 7. Musica notturna (J. Vent,, V. Sedlák)a
30. 7. Pražské saxofonové kvarteto (G. Miller, G. Gerschwin)

Hudební toulky


