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Tomáš BryknarTomáš Brykna

TIP PRO VÁS

Milí trojští 
sousedé,
dopravní opatření spojené 
s ranním zákazem vjezdu do 
Troje mělo, jak jistě sami dob-
ře víte, jen velmi krátké trvání. 
Avšak hned týž den po doprav-
ním kolapsu, který umístění 
dopravní značky zákaz vjezdu 
způsobilo, se sešli starostové 
dotčených městských částí, pan 
náměstek primátorky Petr Dolí-
nek a vedoucí odborů dopravy 
Prahy 7, Prahy 8 a ředitel odbo-
ru dopravních agend hl. m. Pra-
hy ke společnému jednání.

Na této pracovní schůzce 
dospěly všechny strany ke kom-
promisnímu řešení, které spočí-
vá v realizaci několika po sobě 
jdoucích dopravních opatření. 
Doufám, že tato opatření již brzy 
přispějí ke zklidnění dopravy, 
a k lepší průjezdnosti Trojou 
v ranních hodinách. Chtěl bych 
zde především poděkovat panu 
starostovi Prahy 7 Janu Čiži nské-
mu, který toto jednání svolal.

Máme za sebou volby do Po-
slanecké sněmovny. Někdo je 
s výsledkem spokojen, někdo 
ne. Já osobně jsem především 
velice spokojen s vysokou vo-
lební účastí v Troji, která jasně 
vypovídá o občanské zodpověd-
nosti nás všech.

Je to možná trochu předčas-
né, ale dovolte mi vás všechny 
pozvat na tradiční rozsvícení 
vánočního stromu 6. prosince 
odpoledne do obecní zahrady 
mateřské školy. Jako každý rok 
si pro vás připravily naše děti 
vánoční vystoupení a trojští za-
stupitelé malé pohoštění.

Milí trojští sousedé, užijte si 
krásný podzim v Troji.dzim v Troji.

Ú astníci jednání: 
Petr Dolínek (radní pro dopravu hl. m. Prahy) 

Roman Petrus (starosta M  Praha 8) 

Tomáš Bryknar (starosta M  Praha-Troja) 

Tomáš Drdácký (místostarosta M  Praha-Troja) 

Jan ižinský (starosta M  Praha 7) 

Ond ej Mirovský (místostarosta M  Praha 7) 

Jan Heroudek ( editel Odboru dopravních agend MHMP) 

Marek erný (Odbor dopravy M  Praha 8) 

Jan Kova ík (Odbor dopravy M  Praha 7) 

 
V pond lí 9. 10. se uskute nilo jednání o dlouhodob  problematickém propojení Prahy 8 a 

Prahy-Troja, které svolala sedmá m stská ást. Zástupci zú astn ných stran se dohodli 

na následujícím postupu a harmonogramu ešení problematické dopravní situace 

v severních oblastech Prahy zp sobovaných provozem tunelového komplexu Blanka 

(TKB).  
 
P ipravovaná opat ení ke zlepšení dopravního propojení Prahy 8 a Prahy-Troja: 

 
• 1) Otev ení ulice Trojská ve sm ru Zenklova – Trojský most 

o Okamžité opat ení, které bude realizováno do 1. 11.2017. Na základ  žádosti zástupc  

samosprávy zváží zástupce státní správy p emíst ní zákazových zna ek a zm nu dopravního 

režimu v ul. Trojská - provoz bude povolen ve sm ru Zenklova – Trojský most, v opa ném 

sm ru pouze dopravní obsluha a IZS. 

 
• 2) Umíst ní sv telné signalizace do prostoru k ižovatky Lodžská x K Pazderkám 

o TSK hl. m. Prahy zpracuje dokumentaci pro umíst ní sv telné signalizace na k ižovatce 

K Pazderkám x Lodžská, která umožní dávkovat dopravu sm ující do Troje a do Kobylis 

v závislosti na aktuální dopravní situaci. Sou ástí bude informa ní systém o aktuálním stavu 

intenzity dopravy v Troji a na Kobyliském nám stí. 

 
• 3) Prov ení umíst ní úsekového m ení rychlosti na komunikaci K Bohnicím  

o MHMP hl. m. Prahy zajistí umíst ní úsekového m ení rychlosti (UMR) na komunikaci 

K Bohnicím. Cílem UMR je zajišt ní dodržování rychlostních limit  v serpentinách nad usedlostí 

Salabka na komunikaci K Bohnicím, tj. zvýšení bezpe nosti silni ního provozu. 

 
• 4) P íprava komplexní studie na ešení dopravní situace 

o TSK hl. m. Prahy zpracuje komplexní studii, která prov í možnosti zlepšení dopravní situace   

v oblasti Bohnic, Troje, Kobylis, na Proseku a v Holešovicích. Studie bude zam ena na revizi 

provozu stávajících sv telných signalizací ve vztahu k intenzitám automobilové dopravy 

v ranních špi kách a k nutné pot eb  zajišt ní plynulosti provozu MHD v oblasti Troje a Kobylis 

ve sm ru na stanice Metra.  
 
Zapsal: Jan Kova ík 

MÍSTO KONÁNÍ:
Studio ALTA – vchod
z ulice Bubenské 43 
nebo malým průchodem 
od Výstaviště
hned vedle autobazaru
(ulice U Výstaviště 21).

SPOJENÍ:
tram 6, 12, 17 zastávka 
Výstaviště Holešovice.

PARKOVÁNÍ:
v blízkosti je několik 
hlídaných parkovišť.

CO NOVÉHO U  SOUSEDŮ

SLOVO STAROSTY
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ÚŘAD MČ INFORMUJETROJSKÝ KALENDÁŘ

DOMOVNÍ ODPAD
sobota 18. 11. DOPOLEDNE 8.00–12.00 h

n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
n Pod Salabkou x Trojská
n V Podhoří proti č. p. 280 (býv. Octárna)

neděle 19. 11. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n Pod Havránkou u č. p. 238/8 před

vraty Panského statku
n Na Pazderce proti č. p. 213

BIOODPAD
listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, pili-
ny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a ze-
leniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky 
od vajec apod.

sobota 11. 11. DOPOLEDNE 9.00–12.00 h
n  ZŠ Trojská 110/211
n V Podhoří proti č. p. 280 (býv. Octárna)

neděle 12. 11. DOPOLEDNE 9.00–12.00 h
n Pod Salabkou x Trojská

sobota 25. 11. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h
n  ZŠ Trojská 110/211
n V Podhoří proti č. p. 280 (býv. Octárna)

neděle 26. 11. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h
n Pod Salabkou x Trojská

Prosím sledujte průběžně termíny přista-
vení kontejnerů v časopise TROJA nebo na 
stránkách www.mctroja.cz.

Velkoobjemové
KONTEJNERY

Jak se volilo v Troji
íjnové volby do PS zastihly trojské 
voliče opět připravené. Do volební 
místnosti na úřadě MČ Praha -Troja 

přišlo 78,63 % voličů. Hlavní město Pra-
ha mělo s 67,13 % nejvyšší účast voličů ze 
všech krajů ČR. V Praze se umístila Troja 

na pěkném třetím místě – za Pra-
hou Křeslice (79,95) a Prahou
Přední Kopanina (78,70).

Komise zjistila celkem šest 
neplatných hlasů: nejčastěji
byly v jedné obálce dva hlasova-
cí lístky anebo naopak prázdné
úřední obálky. Původně bylo za-
psaných 882 trojských voličů. Po
odečtu vydaných voličských prů-
kazů a voličů volících v zahraničí
bylo připraveno volit 860 voličů.
Dostavilo se celkem 699 voličů
včetně 29 voličů z jiných končin
s voličskými průkazy.
Pořadí: 1. ODS (138), 2. TOP 09
(135), 3. ANO 2011 (107), 4. Čes-
ká pirátská strana (94), 5. Sta-
rostové a nezávislí (66), 6. KDU
ČSL (47), 7. ČSSD (25). Všech-
ny další  výsledky najdete na 
www.volby.cz

Např. strany s pořadovými čís-
ly 2, 3, 14, 17, 19, 22, 23, 25, 28, 30
nezískaly v Troji žádný hlas.

Výsledky jsou v okamžiku psa-
ní této zprávy prozatím neofici-
ální, čeká se na schválení Státní
volební komisí.

Renata Zajícová, zapisovatelka OVK

Ř

Setkání seniorů se bude konat 
ve čtvrtek 14. 12. 2017.
Místo a hodina budou upřesněny 
v příštím čísle.

Recyklujte použité baterie
149 tun použitých baterií odevzdali v první polovině letošní-
ho roku lidé v Praze k recyklaci. V přepočtu to znamená 117 
gramů na jednoho obyvatele, což zhruba odpovídá 5 tužko-
vým bateriím typu AA. Výrazně narostl sběr do venkovních 
červených kontejnerů, do kterých se vybralo 14,3 tun bate-
rií – to je téměř o třetinu více ve srovnání se stejným obdo-

bím loňského roku. Celkově Praha vykazuje ve srovnání s loňským prvním 
pololetím mírné zhoršení. Stále se však drží mezi nejúspěšnějšími kraji re-
publiky. Jana Čechová, PR Manager Open Communication, Tiskové zprávy

 minulém roce se v Hlavním 
městě Praze podařilo vytřídit 
a k recyklaci odevzdat 292,5 

tun baterií, což představovalo 8pro-
centní meziroční nárůst. Dlouhodo-
bě patří z hlediska sběrových statistik 
Praha k nejlepším regionům v České 
republice. K nárůstu množství vy-
braných baterií přispívá zvyšující se 

dostupnost sběrných míst. Baterie je
dnes možné odevzdat téměř na kaž-
dém rohu – od červených venkovních
kontejnerů, přes sběrné dvory, sběr-
ná místa v obchodech, na úřadech,
ve firmách či ve školách. Nejbližší
místo, kam mohou odnést baterie,
si lidé mohou najít na interaktivním
vyhledavači mapa.ecobat.cz.

V

Proč je dobré třídit?
Že jsou baterie malé a nevyplatí se jimi za-
bývat? Velká chyba!
V každé domácnosti v ČR se nachá
použitých baterii, které by měly bý
vány. Vybité baterie a akumulátory
škodlivé látky, včetně těžkých kovů
Na skládkách nebo ve spalovnách
uvolňují škodlivé látky, které
mohou znečistit ovzduší, půdu,
podzemní a povrchové vody.

dit?
í se jimi za-

ází desítky 
ýt recyklo-
y obsahují 
ů.
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Ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha -Troja
Bod 1 – Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití 
a správě Trojské kotliny v okolí Císařského ostrova
Pan místostarosta Ing. arch. Drdácký informuje o tom, proč vznik-
lo a bylo podepsáno memorandum jako nástroj spolupráce měs-
ta s městskými částmi na rozvoji trojské kotliny. n Byla uzavřena 
smlouva mezi MČ Praha -Troja a Hlavním městem Prahou týkající se 
Ústřední čistírny odpadních vod. Koncepce Císařského ostrova byla 
na výstavě Trojské plány. V Memorandu se zavazují primátorka, sta-
rostové MČ Praha 7, Praha 6, Praha 8, Praha -Troja a generální ředi-
tel Povodí Vltavy, že budou spolupracovat a koordinovat své činnosti 
např. v oblasti dopravy, ÚČOV apod. Je tam nadřazeno rozvíjet kra-
jinu, přírodu, o což jde Městské části Praha -Troja dlouhodobě. Memo-a
randum je obecné, ale v přílohách jsou již konkrétní výstupy. V přílo-
ze č. 2 navazuje na koncept příměstských parků. Memorandum není 
konečné, je výzva, aby se připojili další podporovatelé.
Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání b e r e  n a  v ě d o m í
návrh na schválení Memoranda o spolupráci na rozvoji, budoucím využití 
a správě Trojské kotliny v okolí Císařského ostrova a a s c h v a l u j e  uzavření 
Memoranda mezi MČ Praha -Troja, dotčenými městskými částmi, hl. m. Prahou 
a dalšími aktéry v zájmové oblasti. Usnesení č. 117 bylo schváleno 8 hlasy.

Text Memoranda bude zveřejněn na webových stránkách www.
mctroja.cz.
Bod 2 – Místní akční plán vzdělávání pro SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 
7
Pan starosta seznamuje, jak vznikal Místní akční plán správního ob-
vodu Praha 7. Do přípravy se zapojili paní Mgr. Tůmová a paní ředi-
telka MŠ Bc. Barešová. Pan starosta seznamuje s principem fungová-
ní strategického plánu. Paní Tůmová konkretizuje přípravu akčního 
plánu a úlohu seznamu požadavků jednotlivých škol na jejich rozvoj. 
Mít schválený MAP je podmínkou pro možnost čerpat dotace z fon-
dů EU ve výzvách týkajících se vzdělávání. Probíhá diskuze o dalším 
fungování akčního plánu, o jeho aktualizaci.

Zastupitelstvo městské části Praha -Troja po projednání b e r e  n a  v ě -
d o m í  dokument Strategický rámec MAP do roku 2023 pro správní obvod 
Praha 7 a s o u h l a s í  se zveřejněním dokumentu Strategický rámec MAP 
do roku 2023 pro správní obvod Praha 7 na webových stránkách MČ Praha-
-Troja Usnesení č. 118 bylo schváleno 8 hlasy.
Bod 3 – K uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Zřízení 
bezbariérového vstupu k ordinaci Sádky 327/5, Praha 7, Troja“
Pan starosta – na žádost občanů nechala MČ vypracovat projektovou 
dokumentaci na zřízení bezbariérového vstupu k ordinaci Sádky a ve 
vyhlášeném dotačním programu HMP požádala o dotaci. MČ obdr-
žela grant ve výši 205 tis. Kč na tuto stavbu. Proběhlo výběrové řízení 
na dodavatele a MČ by chtěla začít stavbu realizovat v tomto roce. Na 
místním šetření bylo domluveno přesazení stromu a v letošním roce 
by se měla vybudovat jedna rampa, čímž by měl zůstat přístup do 
domu a do ordinace. Na jaře by vybudovaná rampa složila jako pří-
stup po dobu výstavby zbylé části. Pan Sirotek – zda by se v ulici Sádky 
nemělo vyčlenit jedno parkovací stání pro ZTP po dobu ordinačních 
hodin. Jedno invalidní stání tam je v kolmém stání. Pan Němeček se 
informuje ohledně zveřejnění smlouvy o dílo. Pan starosta informuje 
o probíhajícím jednání s dodavatelem o harmonogramu prací.

Zastupitelstvo městské části Praha -Troja po projednání s c h v a l u j e 
uzavření Smlouvy o dílo s firmou SRNANEK BUILDING, s. r. o., Byšická 
718/19, Praha 8-Čimice, IČO 03969703, za cenu 847 244,00 Kč bez DPH 0
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 119 bylo schváleno 8 hlasy.
Bod 5 – Informace o jednáních starosty městské části v souvislosti 
se stavbou Nového pavilonu 
goril v Zoologické zahradě 
hl. m. Prahy
Pan starosta připomíná 
usnesení ZMČ Praha -Troja 
č. 111 ze dne 15. 6. 2017, ve 
kterém MČ toleruje stavbu 

pavilonu goril za splnění šesti požadavků. Pan starosta ve své kom-
petenci podal žalobu na hl. m. Prahu, neboť termín, do kdy mohl 
žalobu podat, byl záhy a do té doby neproběhlo jednání s hl. m. Pra-
hou a Zoo. 20. července proběhlo jednání s panem ředitelem ZOO 
a paní primátorkou. Paní primátorka se zaručila, že náš požadavek 
na pokračování rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou a vý-
stavbu chodníku bude splněn dřív, než bude pavilon goril a vstup 
do ZOO. Ostatní body našeho požadavku byly nepřijatelné. Paní 
primátorka byla ale nakloněna nějakému řešení a přiměla pana ře-
ditele Zoo k úpravě projektové dokumentace tak, aby bylo co nejví-
ce městské části vyhověno. Tyto úpravy měl pan ředitel předložit na 
dalším společném jednání 4. 9. Na jednání 4. 9. pan ředitel nepřed-
ložil dokumentaci, ale ústně navrhl řešení, která pan starosta chtěl 
mít uvedená písemně. MČ následně obdržela dopis, který pan sta-
rosta přečetl. Zoo navrhuje provést šest úprav projektu. Tyto úpravy 
ale nezohledňují naše požadavky. Pan starosta seznamuje zastupite-
le s odpovědí MČ na dopis Zoo. V odpovědi MČ znovu zopakovala 
požadavky z usnesení č. 111 a požádala ZOO o představení změn 
a dále požádala o schůzku nad rozpracovanou dokumentací. Dne 
16. 10. projednala dopis i Komise pro výstavbu, kde pan Kotek (zá-
stupce Zoo v komisi) navrhl, že by nám projekt ZOO představila. 
Pan starosta informuje, že správní žaloba nedostala od soudu od-
kladný účinek, tím může stavba probíhat. Proto bychom chtěli vi-
dět, jak se navržené změny do projektu propíší. Paní Stavovčíková 
se táže, zda o dopisech ví paní primátorka. Pan starosta vysvětluje, 
že jsme odpovídali na dopis pana ředitele. Pan Němeček navrhuje 
společné jednání Komise pro výstavbu a členů zastupitelstva se Zoo 
o změnách projektu. Pan starosta – až uvidím dokumentaci, tak 
jsem ochoten bavit se o žalobě.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání b e r e  n a  v ě d o m í 
informace starosty městské části k jednáním v souvislosti se stavbou Nového 
pavilonu goril v Zoologické zahradě hl. m. Prahy

Usnesení č. 121 bylo schváleno 8 hlasy.
Bod 6 – Informace o jednáních starosty městské části a místosta-
rosty městské části k dopravní situaci v Troji
Pan starosta – pod tlakem občanů řešit dopravní situaci v Trojské 
ulici v ranní špičce jsme byli na mnoha jednáních a po konzulta-
ci s odborníky včetně jednání s Odborem dopravy ÚMČ P7 jsme 
vyhodnotili, že na křižovatce Lodžská x K Pazderkám by měl být 
semafor nebo světelná závora. Do doby její realizace jsme požádali 
Odbor dopravy ÚMČ P7 o umístění dopravní značky zákazu vjez-
de vozidel od 7:30 do 9:30 do ulice K Bohnicím. Značka měla být 
umístěna 21. 8. , ale nestalo se tak. Vedoucí Odboru dopravy ÚMČ 
P7 urgoval umístění značky, která byla umístěna až 29. 9. Zároveň 
pan starosta na cvičení TROJA 2017 požádal o spoluúčast Městské 
policie hl.m. Prahy. 2. 10. kolabovala doprava na Praze 8 včetně 
MHD, ale značku jsme chtěli nechat do doby, než s námi bude 
někdo jednat. Ale protože nechceme přenést náš problém s dopra-
vou na jinou MČ a brát si jako rukojmí občany jiné MČ, byla znač-
ka druhý den zneplatněna. Pan starosta MČ Praha 7 Jan Čižínský 
zorganizoval schůzku starostů dotčených MČ s panem náměstkem 
primátorky Petrem Dolínkem a zástupci odborů dopravy MČ P7, 
P8 a MHMP, která byla z 6. 10. odložena na 9. 10. Pan starosta čte 
požadavky, se kterými šla MČ na jednání. Z této schůzky vznikla 
dohoda nad požadavky MČ – pan starosta čte ze zápisu z jednání, 
který je zveřejněn na našich webových stránkách. Probíhá diskuze 
nad otevření Trojské podél tramvajových kolejí směrem k mostu. 

Pan starosta vysvětluje funkci světelné závory. Pan Si-
rotek – zvažovalo se někdy umístění semaforu přímo 
na území MČ Praha -Troja, protože na území jiné MČ 
nemůžeme. Pan starosta – kroky, které byly dojedná-
ny, musíme kontrolovat a navrhujeme ještě umístění 
mobilního semaforu na křižovatce Lodžská x K Paz-
derkám, aby se prověřilo bez velkých nákladů, zda 
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

toto opatření bude fungovat. Zastupitelé vyjadřují podporu panu 
starostovi. Paní Tůmová – na parkovišti u tramvaje není možno 
parkovat, parkují tam i mimopražská auta třeba celý týden. Pan 
starosta – mohlo by být parkování zpoplatněno, třeba 10 Kč za ho-
dinu. Bylo by také dobré prověřit využívání parkoviště u mostu. 
Pan Sirotek – pokud by se nic nedělo, tak platnost značky vyprší 

31. 12. 2017? Pan starosta – je možno požádat o prodloužení. Znač-
ku vydal Odbor dopravy ÚMČ P7 na mou žádost. Zastupitelstvo MČ 
Praha -Troja po projednání  b e r e  n a  v ě d o m í  informace o jednáních 
starosty a místostarosty městské části k dopravní situaci v Troji

Usnesení č. 122 bylo schváleno 8 hlasy.UU
Úplné znění zápisu naleznete na www.mctroja.cz.

Z jednání komise pro životní prostředí a zdraví obyvatel 11. 10. 2017

Přítomni: Vladimír Petkov,vv Karel Novotný, ýý Karel Loskot, Mariana Hačecká, Radek Foitl, Jaroslav Bejček

Program:
1. Popelnice na tříděný odpad jsou stá-
le nevyřešené. Nejproblematičtější jsou 
hnízda v Sádkách a v Podhoří. Státní 
pozemkový úřad jako správce pozem-
ku nemá právo požadovat, aby nájemci 
pozemku (zahrádkáři) měli povinnost 
mít popelnici. Komise požaduje vyřešit 
kontejnerové stání V Podhoří před Oc-
tárnou. Vzhledem k přilehlé silnici jsou 
umístěné nádoby 240 l malé a větší se 
tam nevejdou. Členové komise požadu-
jí změnit místo, aby mohly být osazeny 
větší nádoby (kontejnery) nebo navýšit 
četnost svozu. Tajemník komise prověří 
možnost vybudování nového místa na 
pozemku 1428/10 k. ú. Troja (v místě 
parkovacího místa obytné zóny pod pa-
nem Machem).
2. Člen komise pan Bejček požaduje po-
kácet třešeň na vřesovišti pozemek parc. 
č. 1238 k. ú. Troja z důvodu bezpečnosti. 

Upozorňuje na nebezpečí úrazu, proto-
že strom je v havarijním stavu. Dále po-
žaduje projednat s ÚMČ Praha 8 pročiš-
tění cesty ve směru k ulici K Sadu a Nad 
Trojou.
3. Členové komise upozorňují na neutě-
šený stav kolem parkoviště u Trojského 
mostu (zřízeno pro Zoologickou zahradu 
hl. m. Prahy). jedná se o pozemky parc. 

č. 1645/2, 1645/1, 1644 a 1646/1 k. ú. Tro-
ja ve vl. Hl. m. Prahy a pozemek č. 1645/6 
k. ú. Troja ve správě DP hl. m. Prahy.
4. Nepořádek a neposekaná tráva je na 
části pozemku parc. č. 1660/2 k. ú. Troja 
(bývalá tramvajová trať), dnes cesta pro 
pěší s lavičkou. Pozemek je ve vlastnictví 
Hl. m. Prahy.
5. Cesta Černou roklí z Podhoří (Octár-
na) směrem do Bohnic. Cesta je ve špat-
ném stavu, rozpadlé stupně, zarostlá, 
hrozí nebezpečí úrazu. Cesta je ve sprá-
vě Botanické zahrady hl. m. Prahy.
6. Pokácet dvě suché vrby u cyklotra-
sy v Podhoří (poblíž vjezd na pozemek 
pana Loskota).

zapsal: Karel Novotný, tajemník komise

MUDr. Vladimír Petkov
předseda komise pro životní prostředí 
a zdraví obyvatel
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Sběrné nádoby v Sádkách

Z jednání komise pro výstavbu a dopravu MČ Praha -Troja 16. 10. 2017

K jednotlivým bodům jednání:
1. RD Povltavská 66/8, P7.
Úpravy RD představil vlastník domu. Komise souhlasí s na-
pojením na komunikaci v místě stávající brány. Komise má 
k předloženému řešení řadu dotazů a připomínek, například 
nesouhlasí s umístěním střešních oken do jižní strany střechy. 
S vlastníkem bylo domluveno, že na úřad doručí stanovisko 
památkářů MHMP. Na základě tohoto stanoviska proběhne 
další jednání komise s vlastníkem.
2. Propojení vinice sv. Kláry s Orientální zahradou.
SK s předloženým návrhem nesouhlasí. Požaduje předložit 
variantní řešení. Prioritou je přímý přístup pěších ke kapli 
z Nádvorní ulice. Zvážit trasování nově navrhované komuni-
kace. Napojení a trasování volit tak, aby nebyly nutné terénní 
úpravy v chráněné vinici sv. Kláry.
3. RD Trojská 188/124, P7 – Vila Botanica.
Komise požaduje předložit příčné řezy pro posouzení navrho-
vaného zvýšení stavby o 0,6 m dle žádosti stavebníka. Komise 
požaduje zmenšit předsazenou betonovou „monieru“ v po-
sledním nadzemním podlaží.
4. Studie RD Trojská – vedle Kazanky pozemek č. 323 k. ú. 
Troja.
V rámci dalšího stupně tj. dokumentace pro umístění stavby ko-
mise požaduje upravit zastavěnost pozemku na max. 30% dle 
metodiky podle § 2 odst. 7, stavebního zákona. Při zachování 
výškových poměrů požadujeme RD z hlediska vnějšího vzhledu 
zklidnit hmotově a použitím vhodných fasádních materiálů.
5. Šafránový domek – DUR
V DUR byly zohledněny připomínky komise k předchozí ar-
chitektonické studii. SK s předloženým návrhem souhlasí bez 
dalších připomínek.

6. Dělení pozemku 1497/1 k.ú. Troja
SK předloženou žádost o souhlas s dělením pozemku parc. 
č. 1497/1 k.ú. Troja, kterou podal odboru evidence majetku 
MHMP bere na vědomí.
7. Studie Bytových domů Na Kazance.
Komise nedoporučuje panu starostovi pokračovat v jednání 
o tomto záměru. Předložený záměr výstavby 11 bytových jed-
notek v kontextu vil v ulici Nad Kazankou, na vstupu do Troje 
a na místě hodnotné  historické vily z roku 1912 je pro území 
městské části, charakter zástavby přírodního parku a daný po-
zemek nepřijatelný.
8. Pavilon goril.
Předseda komise ing. arch. Drdácký seznámil členy komise 
s dopisem ředitele Zoologické zahrady hl. m. Prahy ve věci vy-
pořádání podmínek, za kterých byla MČ Praha – Troja připra-
vená akceptovat realizaci stavby Pavilonu goril. Bylo domluve-
no setkání nad upravenou dokumentací stavby.

Zapsal: Karel Novotný tajemník komise, ý kráceno TD

S finančním přispěním Hl. města Prahy probíhá od roku 2013 projekt Městské
části Praha-Troja: Regenerace Vackova sadu
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TIP PRO VÁS

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Na Proseku, přímo vedle výstupu ze stanice metra C Střížkov můžete 
až do 26. 11. navštívit představení Cirkusu King. Po a út: volný den, 
stř, čt, pá: od 17 h, so + st. svátek 17. 11. : od 16 h, ne: od 11 a 15 h, pro-
hlídka zvěřince: po–so v 9 h.

Lóže: 300, tribuna: 250 Kč, 
děti do dvou let mají 
vstup zdarma, můžete si 
natisknout i slevový kupón 
(50 Kč) platný pouze na 
tribunu, naleznete na: cir-
kusking.com/?page_id=44, 
program trvá dvě hodiny 
a třicet minut.
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Světová firma z Roztok
o Roztok u Prahy je too z Troje (zvlášť na kole)
jen několik málo minnut. Tentokrát nás Rozto-
ky zavedou na pražskký Albertov, kde Středo-

české muzeum ve spoluprácci s tamními institucemi
pořádá unikátní výstavu Jan FELKL & syn továrna 
na glóby. Představuje se naa ní světově proslulá roz-
tocká rodinná firma vyráběějící od poloviny 19. sto-
letí do půlky století 20. svéhho času nejlepší glóby na 
světě. Sedmnáct jazykovýchh mutací v osmi velikos-
tech bylo určeno nejen proo Evropu (kde v byly v C.
K. mocnářství předepsányy jako školní pomůcky)*,
ale putovaly i do zámoří. Na světových výstavách
v Paříži a ve Vídni, jakož i nna národní výstavě v Pra-
ze sklízely četná ocenění. Rozsáhlou, z dobových
materiálů poutavě připraveenou expozici doprovází
i krátké videoprezentace.

* Zajímavé je, že byly tištěny v nároodních jazycích tehdejší monar-
chie: maďarsky i česky např.

Planetariun sestrojeno
jako Tellurium, ale mimo
slunce, měsíc a země-
kouli obsahuje též 
planety Merkur, Venuši 
a Mars, pohybující se
současně ve správněm
časovém poměru kolem
slunce.

Tellurium znázorňuje mechanickyy pohyb slunce, měsíce a ze-
měkoule ve správném časovém ppoměru.

D

Výstava je zdarma po–pá: 9–17 h v předsálí Mapové sbírky, ve
druhém patře budovy Přírodověddecké fakulty UK, Albertov 6,
Praha 2. Každou středu je pak v ssále Mapové sbírky přístupná
placená část výstavy, na níž se můůže návštěvník zblízka sezná-
mit s dochovalými glóby a specciálními přístroji přibližujícími 
planetární sféry (sololunária, teelluria atd.), odborný výklad 
zajištěn. Do 30. 11. 2017

Trojský sklep vás zve na

SVATOMATRINSKOU SLAVNOST
mladých vín

sobota 11. 11. od 17.00 hodin 
První pozdrav nového ročníku 2017
ŽIVÁ HUDBA, MRTVÁ KACHNA

Rezervace míst na
trojsky.sklep@gmail.com

TJ SOKOL TROJA A MŠ NAD KAZANKOU
VE SPOLUPRÁCI S MČ PRAHA -TROJA
VÁS ZVOU NA JIŽ TRADIČNÍ PODZIMNÍ AKCI

Dýňování a strašidýlková
cesta
v pátek 3. 11. 2017 od 16 hodin
sraz a začátek v obecní zahradě u MŠ

Každý si vytvoří své svítící strašidýlko z dýně
a projde světýlkovou cestu, na konci které objeví 
poklad s odměnou za odvahu.

Přihlášky do 1. 11. 2017 (Pokud nebudete přihlášeni,
nemusí na Vás zbýt dýně.)
S sebou: teplé sportovní oblečení a obuv, přezůvky, pláštěnka, 
50 Kč, originální strašidelný převlek a dobrou náladu
Ukončení akce: cca v 17.30 h po vyhlášení
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trojský
advent

K E Y  E V E N T  &  A R T  A N D  F O O D  Z O O N A  P O D  Z Á Š T I T O U

S TA R O S T Y M Č  P R A H A – T R OJ A I N G. B R Y K N A R A P O Ř Á D A J Í

P R O G R A M P R O  C E LO U  R O D I N U  Z A K A Ž D É H O P O Č A S Í : 

V S T U P  Z D A R M A

Dárková sobota 2. 12. a Sladká neděle 3. 12. od 10 do 18h
v Art and Food ZOOně v těsné blízkosti pražské ZOO

Zapište si do diáře, ať potkáme vaše tváře!

Svatomartinský přípitek v 11 hodin na vinici sv. Kláry
Svatomartinský přípitek na vinici sv. Kláry tentokrát potěší i mi-
lovníky hudby

11. listopadu v 11 hodin se poprvé otevřou lahve nesoucí na 
své etiketě ročník 2017. Jaká budou vína letošního ročníku? 
To napoví tradiční svatomartinský přípitek na vinici sv. Klá-
ry v Botanické zahradě hl. m. Prahy. Návštěvníci ochutnají 
jak vína svatomartinská, tak mladá vína od českých i morav-
ských vinařů. Tentokrát nebude chybět ani hudební dopro-
vod. Oslavte svátek mladých vína na vinici sv. Kláry.

 vinice sv. Kláry se ná-
vštěvníkům rozprostírá 

nejen nádherný výhled, ale
její genius loci okouzlí svou
příjemnou atmosférou. „Sva-
tomartinský přípitek patří mezi 
oblíbené akce na vinici sv. Kláry, 
letos jej pořádáme už podvanác-
té. Jelikož tentokrát vychází tento 
den na víkend, rozhodli jsme se 

návštěvníkům tuto akci zpříjem-
nit příjemnou hudbou,“ říká 
Bohumil Černý, ýý pověřený ří-
zením Botanické zahrady hl. 
m. Prahy.

Historický viniční domek 
v srdci vinohradu ukrývá útul-
nou vinotéku sv. Klára. V na-
bídce jsou tu zastoupena ze-
jména místní vína a od letošní-

ho roku také tři odrůdové ma-
tolinové pálenky. Ty návštěvní-
ky potěší zejména v sychravém 
listopadovém dni. Mladé ani 
Svatomartinské víno se ale na 
vinici sv. Kláry vzhledem k její 
malé rozloze nevyrábí. „Pro ná-

vštěvníky i tentokrát připravujeme 
výběr nejen Svatomartinských vín, 
ale i tzv. mladých vín z nabídky 
českých a moravských vinařství. 
Tato vína budou k dispozici pouze 

do vyprodání zásob,“ vysvětluje 
Veronika Adámková z vinoté-
ky sv. Klára.

V teplejším počasí je ideál-
ní vína vychutnat pod širým 
nebem na jedné z teras vinič-
ního domku. Zdejší jedinečný 
výhled na panorama Prahy 
a kapli sv. Kláry udělá z ná-
vštěvy nezapomenutelný záži-
tek. Pokud by ale svatý Martin 
přece jen přijel v mrazivém 
hávu a na bílém koni, zveme 
vás k posezení u hořícího 
krbu v interiéru vinotéky.

Vinice sv. Kláry se pro ná-
7vštěvníky uzavře v 17 hodin.

(z tiskové zprávy Bz,
17. října 2017)

Z
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ruhý ročník této akce proběhl v sobotu 14. října v troj-
ské škole. Na pořadu bylo mnoho zajímavého, mimo 
jiné i výtvarná dílna,  dětské čínské cvičení a samozřej-

mě naši záchranáři, kteří ochotně učili resuscitovat a dávat 
první pomoc. Děti si mohly připravit svůj zdravý toust a jako 
občerstvení návštěvníci ochutnali výborné pomazánky či 
ovocné smoothie. Všichni, kteří přišli, si akci moc užili.

Mgr. Kateřina Tůmová, zástupce ředitele ZŠ Trojská

D

ŽIVOT V TROJI

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Den
pro zdravý
životní styl v Troji

10–16 Ukázka sanitního vozu, 

soutěže se záchranářskou tématikou, 

ukázky záchranářské práce  Zdravotníci s.r.o.

13–16 Výživové poradenství

a analýza těla, měření tuku, cukru, 

krevního tlaku  Hana Nováková

14 přednáška Co snídáte Vy?

10.30–12 Léčebná symbolika kruhu 

aneb objevte své vnitřní dítě pomocí 

mandal (seminář + dílna)  Nikola Skondrojani

12 Zelené potraviny – Jak pomoci tělu, 

aby se uzdravilo samo? Konzultace, 

ochutnávka  Lenka Kratochvílová

13 Zdravý životní styl dětí – konzultace, 

beseda s rodiči  MUDr. Dana Vurmová

14–15.30 Zdravotní čínská cvičení 

s relaxačními prvky (Hra pěti zvířat,

Osm kusů brokátu)  Mgr. Irena Mýtinová

10–16 Zdravá kuchyňka průběžně 

Základní škola Trojská

10–16 Zdravá kuchyňka Po celý

den připraví děti ukázky zdravé stravy

Do Zdravé kuchyňky mohou návštěvníci jako svůj příspěvek přinést vlastní 
zdravé výrobky včetně receptu, který bude možné ihned poskytnout 

zájemcům.

SOB
OTA

14/1
0

2017

v Základní škole Trojská 110
a v tělocvičně ZŠ

Inzerce

SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Zkuste najít 
dva listy, 
co se sobě 
navzájem 
nejvíce 
podobají. 
Vy to zvlád-
nete.

MČ Praha-Troja pořádala pod záštitou 
radního hl. m. Prahy pro oblast zdravot-
nictví Ing. Radka Lacka a za podpory 
z rozpočtu hl. m. Prahy
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Klub trojské historie se sešel 18. 10. 2017 v dalším rekordním 
počtu dvaceti pěti historiků. V družné besedě jsme doplňovali 
popisy nových historických fotografií. Někteří členové zpracu-

jí popisy doma a příště je přinesou. Od 16 hodin jsme zprovozňovali 
datový projektor – ozvučení promítaného filmu. To se nám nepovedlo. 
Snad příště. Příští zasedání KTH bude 22. 11. 2017 v 17 hodin v Domě 
spokojeného stáří. František Malý

ŽIVOT V TROJI

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Čimísek
v akci
Otevřena Naučná 
stezka Čimický háj 
s deseti zastávkami. 
Cedule stezky infor-
mují o fauně, floře 
i historii Čimického 
háje a najdete tam
i kvízové otázky 
tzv. Čimické hry. 
Stezkou provází 
skřítek Čimísek 
v komiksových pří-
bězích. Přijďte se 
do Čimického háje
podívat a užijte si
zábavy. Martin Rezek

Odpoledne pro silné 
chlapy a šikovné děti

 pátku 13. si lidé často říkají, že je 
to smolný den. V mateřské školce 
jsme právě na tento den pozva-

li silné chlapy a šikovné děti, abychom 
společně připravili zahradu k předání 
stavební firmě. Trochu s napětím jsme 
očekávali, kolik se nás sejde a jestli nás 
ani tentokrát nezradí počasí.

V 16 hodin postupně začali přicházet 
první pomocníci a ihned se měli k dílu. 
Tatínkové rozebrali všechny herní prv-
ky, děti se s chutí pustily do převážení 
písku, pozadu nezůstaly ani maminky, 
které přispěchaly na pomoc, kde bylo 
právě potřeba. A protože všem šla oprav-
du práce od ruky, na závěr jsme si opekli 
buřtíky a pochutnali si na tradičním ko-
láči. Společně jsme si popovídali, zasmá-
li se a bylo nám dobře.

Moc ráda bych touto cestou poděko-
vala všem velkým i malým pomocníkům, 
kteří přišli a zapojili se do naší proměny 
zahrady. Pro mě osobně byl tento pá-
tek 13. 10. šťastný a veselý den,  na který 
budu díky všem moc ráda vzpomínat.

V. Barešová

O

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

Chcete se s námi potkat
na některé z našich akcí?

Srdečně vás zveme
na Uspávání broučků nebo
na Den otevřených dveří.

Uspávání broučků
Praha -Troja 5. 10. 2017, 17–18 hod.

Pojďte s námi uložit broučky do teplých
postýlek. Přineste si broučka vyrobe-
ného z přírodních materiálů podle své
fantazie (šišky, kaštany, větvičky, bram-
bory…) a světýlko (svíčku ve vyzdobené
sklenici nebo lampion). V průvodu svě-
týlek se vydáme uložit broučky k zim-
nímu spánku. Sraz na zahradě školky,
venkovní akce.

Den otevřených dveří 
v Ekoškolce Rozárce, 
Praha -Troja
30. 11. 2017, 9–11 hod.

Přijďte se s dětmi podívat, jak to fun-
guje v Ekoškolce Rozárce. S čím u nás
můžete počítat? Dostatek pobytu ven-
ku, program Začít spolu, respektující
přístup k sobě navzájem i přírodě, zdra-
vé jídlo a prostor pro svobodnou hru.
Jsme tu pro děti od 2 do 7 let. U nás
mají děti čas vyrůst.

listopad

Co se děje v Ekoškolce Rozárcev ? Během 
října jsme  přivítali Podzim a předali mu 
klíč k vládě nad přírodou, pochutnali si na 
koláčích i zatančili při Posvícení nebo osla-
vili Den stromů. Dokud nám počasí přeje, 
jsme nadále co nejvíce venku, užíváme krás 
podzimní přírody a rádi zavítáme do Bota-
nické zahrady, Na Haltýř nebo do zahrad 
Trojského zámku.

Kontakt: Eva Sůrová, tel: 777 123 690, 
eva.surova@podhoubi.cz
Ekoškolka Rozárka Pod Havránkou 
12/2, Praha -Troja

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ
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Za svobodu a demokracii
Výstava Národní galerie v Salmovském paláci na Hradčanském náměstí 2 by nám 

uniknout neměla. O prezentovaném úseku dějin není na škodu dozvědět se něco víc. 

Naučná expozice Charta Story vypráví příběh Charty 77 a jejích signatářů působi-
y

vě sladěnou instalací jak textových, tak i obrazových dokumentů.

Do 13. 1. 2019, vstupné 120/60 Kč. V pátek 17. listopadu 2017 vstup do 

stálých expozic NG zdarma www.ngprague.cz

Aleš Veselý
Brána nenávratna

Praha – Bubny
řipravovaný Památník 
ticha* na nádraží Praha 
– Bubny, z nějž 16. 10. 

1941 vyjel první z transportů 
tisíců obyvatel Prahy židov-

ského původu směřující do 
ghett, koncentračních a vy-
hlazovacích táborů, je rozší-
řen o galerii „Vrstvy paměti“ 
neboli o volně přístupné 
venkovní instalace několika 
autorů, s tématikou zániku, 
rozpadu a pomíjivosti.

*vítězný návrh schválen Magistrátem HMP k realizaci

P

odzim je příhodný k návštěvě hřbitovů.
Na Olšanských najdete  kromě Naučné
stezky i zajímavá umělecká díla.

Náhrobek,
autor: Jaroslav Horejc 
(1886–1983)
České Art-déco Otevře-
no: lisatopad–prosinec 
8–17 h

elvyslanectví Korej-
ské republiky v České 
republice vás srdečně 

zve na Festival korejských 
filmů, který proběhne od 
6. do 10. prosince 2017 
v kině Lucerna (Vodičkova 
704/36, Praha). Podrob-
nější informace budou zve-
řejneny na webových strán-
kach velvyslanectví http://
cze.mofa.go.kr/worldlan-
guage/europe/cze/missi-
on/notice/index.jsp v sekci 
Oznámení velvyslanectví.

Festival 
korejských 
filmů

V

Petr Šmaha Malířské kresby
Na vernisáži 9. listopadu 2017 v 17 hodin o autorově tvorbě 
promluví PhDr Jan Kříž.

…Kresba má u Petra Šmahy 
různé podoby: od analyticky 
karikaturní zkratky detailu
tváře, pohybu a uskupení po-
stav, k celkové symbolické dra-
maturgii výjevu v kritickém,
cíleně ostře sarkastickém
výtvarném podání. Šmahova 
kresba je dnes stejně jako jeho
obrazy součástí širšího prou-
du české grotesky. S ní sdílí
zálibu v dramatické alego-
rizaci zdánlivě prostých, ale
v mnohém ohledu klíčových
všedností života. Životní zku-

šenost u Petra Šmahy pravi-
delně ústí do dramatické exis-
tenciální satiry výtvarné šifry. 
Vnitřně svárlivá struktura 
forem Petru Šmahovi i v im-
provizované kresbě umožňuje 
výraznou dramaturgií polo-
abstraktních znaků vajádřit 
úzkosti bytí, tragiku událostí, 
hrozivost civilizačního spě-
chu a strach z nátlaku techni-
ky, všudypřítomnost chaosu, 
prostě krutosti a absurdity 
dnešního světa…

Jan Kříž

KE STÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDRUŽENÍ ČESKÝCH UMĚLCŮ GRAFIKŮ HOLLAR

Vážení, dovolujeme si Vás pozvat do Obecního domu 
v Praze na výstavu HOLLAR DNES.
Výstava je nejvýznamnějším výstavním projektem Roku 
grafiky, prostřednictvím kterého slaví Spolek českých 
umělců grafiků HOLLAR sté výročí svého založení.R
Otevřeno denně 10–18 h, do 20. 1. 2018, Obecní dům, 
Náměstí Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1
Více informací na: http://hollar.cz/aktuality/hollar-
-dnes-13-10-2017-20-1-2018/
Výstavní plán Roku grafiky: http://hollar.cz/vystavni-
-plan/rok-grafi ky-2017-vystavy-mimo-galerii-hollar/

Výstava je přístupná zdarma: v pátek 13–17 h, v sobotu 
a neděli 10–18 h a potrvá do 31. prosince 2017.

ŽIVOT V TROJI

Večer v Galerii u lávky. Setkání s Renátou Fučíkovou se vydařilo. Knihy za 
nakladatelské ceny si rozebrala veřejnost ještě před příchodem autorky.

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

TJ SOKOL TROJA na cvičení zve 

K
a

n
ce

lá
ř:

íme sportovní a kulturní vyžití Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! NabízíPřij
pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

Naučný autobusový zájezd do Plas, Mariánské Týnice a navíc na Krakovec. 7. 10. 2017 jsme navštívili opra-
vený klášter v Mariánské Týnici, po obědě následovala společná prohlídka konventní budovy v Plasích 
a dále návštěva dalších zajímavostí kláštera a zámku Plasy (věž, muzeum). Cesta pokračovala na zříceninu 
hradu Krakovec, kde si třicet osm účastníků zájezdu prohlédlo jeden z vrcholů vývoje české hradní archi-
tektury a mohlo vidět unikátní klenby.

V listopadu 2017 na:připravujeme a všechny zveme n
n 3. 11. Strašidýlková cesta teřina Šrámková, tel.: 723 607 070 (viz str. 6) informace Kaa
n 25. 11. Autobusový zájezd do Wrocławi ace vpravo)(inform
V prosinci: n 3. 12. pro dospělé Tradiční vánoční cvičení p v neděli dopoledne
a odpoledne mikulášská pro děti ojské školy. Info Kateřina a Jana v tělocvičně tro
Šrámkovi Šrámkovi n Dále uvádíme fotky z našich akcí v minulých měsících, kdy se uskuteč-Dále uvádíme fotky z našich akcí v mi
nily: n Soustředění dětí oddílu kopané v Liběchově v posledním týdnu srpna 2017 
n Autobusový naučný zájezd do kláštera v Mariánské Týnici, do Plas a na zříceninu 
Krakovec dne 7. 10. 2017 n Cyklistický výlet z Prahy do Berouna podél Berounky 
za krásného počasí dne 14. 10. 2017 n Dle termínové listiny probíhají každý měsíc 
turnaje ve stolním tenisu. TJ Sokol Troja

vítěz P. Houf a L. Havlíček Chmelařovi s Petrem Bucharem a Michalem Petrem

Stolní tenis
 neděli 1. 10. 2017 pokračoval Seri-
ál turnajů ve stolním tenise před-ů
posledními dvouhrami. Vzhledem 

k prodlouženého víkendu přišlo jen tři-
náct hráčů, úroveň však byla dobrá. Hrá-
li jsme v jediné skupině systémem každý 
s každým na dva vítězné sety a všichni si 
tak pěkně zahráli. n Se ztrátou jediného 
setu prošel turnajem Dušan MARTYKIE-
WIECZ – nejlepší ze Sokola Troja a po zá-
sluze zvítězil. Dvě prohry a výhra ve vzá-
jemném zápase stačily Vladimíru PUK-
LICKÉMU k druhému místu. Třetí tak 
skončila Lucie FRY
SOVÁ YY – dvě porážky.

Hned o dva týdny později, za jedno-
ho z posledních teplých a slunečních 
dnů pokračoval Seriál čtyřhrami. Přišli 
jen ti nejvěrnější – šest párů hrálo v je-
diné skupině na tři vítězné sety. n S pěti 
výhrami zvítězili Dušan MARTYKIE-
WIECZ s Lucií FRY
SOVOUYY – zároveň 
nejlepší z Troje, druzí prohráli jen s ví-
tězi – Petr HOUF a Ladislav HAVLÍČEK
a na třetím místě skončili Zuzana HER-
ZOGOVÁ se ZdenouÁ KABELKOVOU.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

V

Cyklistický výlet z Prahy do Berouna se jel 14. 10. 2017 za krásného počasí podél Berounky. Osm Trojáků 
zdolalo úspěšně a s radostí cca 55 km dlouhou trasu s mnoha příjemnými zastávkami v kioscích podél řeky, 
výstupem na rozhlednu v Berouně a zakončením cesty v restauraci v Sokolovně.

Soustředění dětí oddílu kopané v Liběchově se uskutečnilo se od 27. 8. do 2. 9. 2017, účastnilo se celkem 
sedmnáct osob. Počasí nám vyšlo, celý týden se tvrdě trénovalo. Poslední den výlet do Želíz na Čertovy 
hlavy a večer opékání špekáčků.

TJ SOKOL TROJA – SOKOLSKÁ 
VŠESTRANNOST A MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA -TROJA POŘÁDAJÍ

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD 
NA PŘEDVÁNOČNÍ TRHY

DO POLSKÉHO MĚSTA WROCŁAW

V SOBOTU 25. 11. 2017
Odjezd v 7.00 od parkoviště
před školou Svatopluka Čecha,
„u bílých domů“ v Troji.

Předpokládaný příjezd do Wrocławi
v 11. 00. Odjezd z Wrocławi v 18.00
a návrat do Troje okolo 22. 00.

Cena zájezdu činí 200 Kč pro členy 
TJ Sokol Troja a 300 Kč pro ostatní.
Částku je možné uhradit buď v úřed-
ních hodinách u pana Petra Filipa ka-
ždý čtvrtek 17–19 hod. v kanceláři TJ,
Trojská 171a nebo u Slávka Vondřicha 
každý čtvrtek od 15.30 do 19.00 v tě-
locvičně, nebo převodem na účet:
12137071/0100. Do zprávy pro příjem-
ce uveďte jméno a napište Wroclaw.
Přihlášky přijímá, dotazy zodpoví a bližší
informace rád podá Slávek Vondřich na 
tel: 606 822 128 nebo na pizdur@volny.cz.
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ZOO pro vás
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v listopadu 9–16 h

Komentovaná krmení a setkání v listo-í
padu o víkendu a státním svátku na více 
jak dvanácti místech v zoo.j
Happy Mondays – každé pondělí mají 
všechny děti od 3 do 15 let, důchodci v
a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé prů-
kazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč.
Výstavy: F. X. Procházka Galerie Gočá-
rovy domy, Příběh posledního divokého 
koně Jurta
4. 11. Vyrobte si ptačí krmítko ve

Vzdělávacím centru od 10 hodin
6.–9. 11. Dny dětských sponzorů V zoo

se setkají dětské kolektivy, které
přispěly na zdejší chov zvířat

11. a 12. 11. Do zoo se zavřenýma oči-
ma Ukázka přírodnin a živýcha
zvířat formou hmatové výstavy 
10–15 h ve Vzdělávacím centru

17. 11. Svátek studentů v Zoo Praha 
Studenti mají vstup se slevou.

19. 11. Den chovatelů Přednášky 10–15 h
26. 11. Adventní dílny (1. termín)

vyrobte si vlastní advent-
ní věnec. Turnusy každou
hodinu od 11 do 14 h.
Rezervace: pr@zoopraha.cz,
tel.: 296 112 230. Cena věnce 
včetně materiálu: 150 Kč.

BZ připravila
www.botanicka.cz

Otevírací doba v listopadu: Skleník 
Fata Morgana: 9–16 h (út–ne, svátek),
Venkovní expozice:V denně 9–16 h,
Vinotéka sv. Klára:V po–pá 13–17 h, 
so, ne, svátek 11–17 h
4. 11.–7. 1. 2018 Americké pokojovky 

Fata Morgana 9–16 h flóra ame-
rického kontinentu

11. 11. Svatomartinský přípitek Vinice k
sv. Kláry od 11.00 h Přijďte i le-
tos ochutnat mladá vína českých
vinařů a poodhalit tak kvalitu
nového ročníku. Již tradičně 
11. 11. v 11 (slavnostní otevírání 
Svatomartinského vína).

25. 11. Adventní tvoření Areál západ – 
zázemí administrativní budovy 
10–17 h Přijďte si vyrobit vánoč-
ní dekorace nebo malý dárek 
pro vaše blízké.

ariánská zahrada je utěšená kra-
jina jihozápadně od Jičína. Je dí-
lem hraběte Františka Josefa Šli-

ka a jeho architektů z přelomu 17. a 18.
století. Sousedí s velkoryse a energicky 
komponovanou barokní krajinou Al-
brechta z Valdšteina v prostoru Jičín –
Valdice a je tvořena souborem drobných
sakrálních i světských staveb. Ideou
kompozice bylo zasvěcení kraje Panně
Marii a zároveň prosba o touženého ná-
sledníka rodu. Kaple jsou rozmístěny 
na vrcholcích kopců a jsou osově prová-
zány se sídly a hospodářskými dvorci.
Rezidencemi hraběcí rodiny byly zámky 
v Kopidlně, Starých Hradech, Vokši-
cích a Jičíněvsi. Nově vystavené kostely 
v Chyjicích, v Ostružně a ve Starém Mís-
tě byly doplněny kaplemi Sv. Anny, Nej-
sv. Trojice, Loretou, Sv. Anděla Strážce
a Božího Hrobu. První tři byly dílem
J. B. Matheye, na dalších se podílel J. B.
Santini a F. Spannbrucker. Z hospodář-
ských budov jsou význačné dva špýcha-
ry – ve Střevači a ve Vokšicích, které
jsou též dílem J. B. Matheye.

Z Troje lze za hodinu a čtvrt dojet do
Vokšic, kde je šlikovský zámek s parkem
a se špýcharem z r. 1700. V r. 1831 byl
špýchar dostavěn další částí a k Mathe-
yově budově byla přistavěna salla terre-
na, která kompozičně přičleňovala hos-
podářskou budovu k zámeckému par-
ku. Na nedalekém návrší, již v katastru
Hlásné Lhoty je Loreta – Santa Casa –
rodný dům Panny Marie, zázračně pře-
nesený z Nazaretu v Judeji do Loreta 

Za naším „trojským“ architektem 
J. B. Matheyem do Mariánské zahrady

M

v Italii. Pískovcová stavba klasicistně 
cítěné matheyovské architektury sví-
tila do krajiny a tří lesních průseků 
a byla dobře viditelná ze zámku ve 
Vokšicích i Jičíněvsi. Blíže k okraji 
lesa je ještě santiniovská kaple Sv. 
Anděla Strážce na místní vyvýšenině, 
která leží na spojnici mezi zámkem ve 
Vokšicích a Loretou. Obě stavby jsou 
dnes zarostlé lesem, k Loretě vede 
žlutá turistická značka z Podhradí 
pod zříceninami hradu Veliš. Z jeho 
útesů je krásný rozhled na celou Ma-
riánskou zahradu a město Jičín.

Šlikova krajina má drobnější, velmi 
lidské měřítko. S citem rozmístěné 
lokální dominanty podtrhují tvář-
nost a rozmanitost této úrodné kraji-
ny a přeměňují ji ve skutečnou zahra-
du, ve které je s Mariiným požehná-
ním radostí žít a pracovat. Potěšení 
přinese i její návštěva, možných turi-
stických cílů je zde dostatek.

Ing. arch. Václav Valtr g

Praha Mariánská 
a Valdštějnova 
zahrada


