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Tomáš Bryknar, starosta

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SLOVO STAROSTY

Milí trojští
a podhořští
sousedé,

Ze zápisu z 6. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha -Troja
K uzavření Smlouvy na vytvoření 
projektové dokumentace, výkon
inženýrské činnosti a autorského 
dozoru na projektu „Dostavba
Základní školy a Gymnázia Trojská“
Po obšírné diskuzi zastupitelstvo MČ Praha-
-Troja schvaluje uzavření Smlouvy na vytvoře-e
ní projektové dokumentace, výkonu inženýrské 
činnosti a autorského dozoru se zhotovitelem 
Andreou Ravagnanim, se sídlem: Via Tarvi-
sio 2 – 00198 Řím, Itálie, IČO: 12446081007 
za konečnou cenu 4 999 999,51 Kč včetně 
21% DPH dle přílohy tohoto usnesení.

Usnesení č. 42 bylo schváleno devíti hlasy.
Stanovisko zřizovatele ke zvýšení 
kapacity Základní školy Praha 7, 
Trojská 110
Zastupitelstvo MČ Praha -Troja schvaluje zvý-
šení kapacity Základní školy Praha 7, Trojská 
110 ze současných sta třiceti žáků na sto pade-
sát žáků.

Usnesení č. 43 bylo schváleno devíti hlasy.
Informace starosty
n Pan starosta informoval o průběhu 
konkurzu na funkci ředitele Základní 
školy, Praha 7, Trojská 110. Proběhlo jed-
nání konkurzní komise, kde předsedou 
komise byl pan ředitel Základní školy 
Strossmayerovo nám. Mgr. František 
Rada. Konkurzní komise jednomyslně 
navrhla paní Tůmovou pro výkon funkce 
ředitelky Základní školy a doporučila ji 
zřizovateli ke jmenování.
n Pan starosta informoval, že se zastupi-
telstvo bude muset na svém příštím jed-
nání zabývat změnami územního plánu. 
Jedná se o změnu ÚP na Salabce a změ-
nu ÚP v lokalitě Velká Skála u ulice Pod 
Havránkou, která byla v zastupitelstvu 
MČ schválena v roce 2004 a dále byla po-
zastavena. Nyní pan náměstek primátora 
arch. Hlaváček informoval, že by se mělo 
pokračovat ve změně nebo ji ukončit 
v projednávání. Třetí změna ÚP se týká 
parkoviště pod Jabloňkou, kde je zaplo-
cená plocha na pozemku za betonárkou 
a je to prezentováno jako parkoviště pro 
ZOO. Při jednání Výboru pro územní 
rozvoj, územní plán a památkovou péči 
ZHMP chce městská část vznést poža-
davek, aby parkoviště nesloužilo jen pro 
ZOO, ale i pro veřejnost. Chceme najít 
nějaké řešení, aby to bylo pro ZOO, ale ať 
to provozuje po celý rok a pro veřejnost. 
Již v minulosti MČ požadovala jako parko-
viště P+R. Probíhá diskuze k provozování 
betonárky v Troji. Pan Petkov – v souvislos-
ti s navrhovanou změnou ÚP na Velké skále 
by to byl nárůst počtu spádových žáků. Pan 
starosta – počítali jsme to s panem architek-
tem Hlaváčkem na sto domů a nárůst čtyř set 
obyvatel. Pan starosta – představu MČ k za-

stavění této lokality jsme definovali v návrhu 
Metropolitního plánu. Musí se nejprve vyřešit 
doprava. Pan Hostaš – proč se nyní otevírají 
staré změny ÚP. Pan starosta – nynější vedení 
Prahy udělalo pořádek a chce pozastavené změ-
ny buď ukončit, nebo dále projednávat. Paní 
Pokorná – o zastavění tohoto území se budeme 
bavit po vyhotovení celkové studie.
n Pan starosta seznámil s návrhem pana 
náměstka primátora Pavla Vyhnánka na 
změnu výše koeficientů pro výpočet daně 
z nemovitých věcí, a to zvýšení místního 
koeficientu a snížení základního koefici-
entu. Tato varianta je přínosem pro MČ 
0,5 mil. Kč. Svaz městských částí dopo-
ručuje návrh na navýšení místního koe-
ficientu na dvojnásobek a ponechání zá-
kladního koeficientu, čímž by se příjem 
MČ navýšil o 1,5 mil. Kč. Pan starosta 
informoval o tom, že v budoucnu dotace 
z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ 
nemusí být a může klesnout i podíl na 
rozpočtu hl. m. Prahy. Tím bychom měli 
větší příjem z dani z nemovitých věcí. 
A proti tomu je nutno říci, co za zvýšenou 
daň občané dostanou. K rozhodnutí do-
stanou členové zastupitelstva podklady 
a změna koeficientů bude předmětem 
příštího jednání, které by mělo být 24. 6. 
2019. Stanovisko MČ musíme odeslat do 
30. 6. 2019.
n Termíny jednání zastupitelstva městské 
části ve druhém pololetí jsou – 3. 9., 1. 10., 
5. 11. a 3. 12. 2019.
Diskuze, závěr

Pan starosta informoval o jednání 
s panem arch. Brychtou a je připravena 
dokumentace ke stavbě Domu převozní-
ka, se kterou půjde MČ na konzultaci na 
Stavební úřad MČ Praha 7 a potom začne 
dokumentaci projednávat s dotčenými 
orgány podle toho, jakou cestou půjde, 
zda cestou sloučeného územního a sta-
vebního řízení nebo zvlášť územní roz-
hodnutí a potom stavební povolení. Paní 
Karlíková se dotázala, zda zahájíme jed-
nání k modrým zónám. Pan místostarosta 
informoval o stanovisku Odboru dopravy 
ÚMČ Praha 7 k požadavkům MČ. Pan 
starosta – svoláme jednání Komise pro do-
pravu za účasti zástupců Prahy 7, kteří mají 
zkušenosti s modrými zónami a doporučí nám 
řešení. V některých místech bychom mohli ome-
zit parkování. Pan Hostaš – doprava v klidu 
není jen parkování, měla by být řešena studií 
celé Troje. Pan starosta – příští týden proběh-
ne jednání s panem generálním ředitelem TSK 
hl. m. Prahy a.s. Mgr. Sinčákem právě k řešení 
dopravy v Troji. Probíhá diskuze k parko-
vání návštěvníků ZOO. Se ZOO jednáme 
na principu kompromisu.
Úplné znění zápisu na www.mctroja.cz.

s koncem letošního školního roku 
končí i více než dvaceti pětileté půso-
bení pana ředitele Mgr. Aloise Pacíka 
na naší základní škole. Chtěl bych mu 
proto při jeho odchodu na zaslouže-
ný odpočinek z celého svého srdce 
poděkovat za vše, co pro Troju po 
celou dobu svého působení vykonal.

Spolu se svým týmem vybudoval, 
troufám si říct, z „málotřídky před 
zrušením“ skvělou a velice populár-
ní Základní školu Trojská 110. První 
stupeň základní školy v Troji byl v po-
sledních letech tím nejlepším odrazo-
vým můstkem ke vzdělání pro mnoho 
našich dětí. Úspěšnost při skládání 
přijímacích zkoušek na víceletá gym-
názia byla vždy vysoce nadprůměrná 
a možná i proto je o naši školu velký 
zájem i v okolních městských částech.

Trojská škola ale není jen místem 
pro vzdělání. Svým přístupem k dě-
tem, různými aktivitami a organizo-
váním několika každoročních škol 
v přírodě se panu řediteli a kolektivu 
pedagogů, asistentů a družinářek 
podařilo to, o čem mnoho mých vrs-
tevníků jen snilo. Děti chodí do školy 
s neskrývanou radostí a s láskou poté 
vzpomínají na těch pět překrásných 
let strávených v trojské škole.

Přeji panu řediteli do dalšího živo-
ta hodně štěstí, pevné zdraví, mnoho 
radosti ze sportovních aktivit a samo-
zřejmě i z vnučky. Budu velice rád, 
když pro naši školu nadále zůstane 
skvělým rádcem a pomocníkem.

Mílí sousedé, užijte si krásné léto.
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Měsíční přehled kulturních, sportovních a společenských akcí opět na scéně.
Najdete v něm (samozřejmě kromě toho „co, kdy a kde“) i osvědčené návody z přírodní
lékárny. Letošním tématem jsou stromy – výrobu sirupů, masážních gelů, kapek atp. pak 
zvládnete hravě. Programy jsou zdarma až do rozebrání nejen na Úřadě MČ, v Galerii
u lávky, v pokladně zámku, na poště nebo v obchodě Na Kovárně, ale i v občerstveních
u cyklostezky.

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

PRO VAŠI INFORMACI

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Ordinace praktického lékaře
MUDr. MARTINA WIEREROVÁ
Praktický lékař pro dospělé

Sádky 5, 171 00, Praha-Troja, tel.: 233 541 746

Ordinační doba neobjednaní objednaní
Po 15.00–16.30

Út 08.00–10.00 10.00–12.00

St
Čt 08.00–10.30 7.30–8.00 (odběry)

Pá

Dovolená o prázdninách

15.–26. 7. 2019

O zastupujícím lékaři vás budeme včas informovat.

Sledujte též na 
Přejeme příjemné léto,

www.mudrwiererova.cz MUDr. Martina Wiererová

Ordinace na Letné
Ovenecká 15, tel.: 233 375 405

Ordinační doba neobjednaní objednaní
PO 08.00–10.00 10.00–13.00

ÚT 12.30–15.00 15.00–18.00

ST 10.00–12.00 08.00–10.00 12.00–14.00

ČT 12.30–15.00 15.00–16.30

PÁ 11.00–13.00 08.00–11.00

Z jednání Komise pro rozvoj, 
krajinu a výstavbu 12. 6. 2019

K jednotlivým bodům jednání:
1. Metropolitní lužní park pod valem v Troji Komise souhlasí s před-
loženým konceptem lužního parku, zároveň považuje za nutné do-
mluvit se na organizaci příjezdu k jednotlivým zařízením, loděnicím, 
Trojskému koni v přesunuté poloze, dostupnosti pro pěší, trasách pro 
bruslaře a cyklistickou dopravu. Rozhodnutí kudy povede cyklotrasa 
A2 určí využitelnost parkových ploch ve vazbě na břeh řeky i přístup do 
území přes protipovodňový val. Komise preferuje trasování A2 v odstu-
pu od řeky. Požadujeme zachování přírodního charakteru nivní kra-
jiny i vltavského břehu. Jako určující považujeme otevřenost, přístup-
nost a volnočasové neorganizované využívání parku širokou veřejností 
v průběhu celého roku, mimo vrcholné sportovní akce na nové slalomo-
vé dráze, kdy je vhodné řešit výjimečný, časově omezený režim dočas-
ným dopravním opatřením. Navrhujeme vypracovat varianty dopravní-
ho schématu, zorganizovat další koordinační jednání s IPR a vlastníky 
sportovních klubů a posoudit jednotlivé varianty. Následně dopracovat 
urbanistické a krajinářské řešení.
2. Rodinný dům – Troja, K Bohnicím parc. č. 1525/2 k. ú. Troja 
Komise konstatuje dodržení objemové studie, ke které se dříve klad-
ně vyjádřila, v detailech je třeba návrh upravit. Zásadně nesouhlasí 
s typem oplocení na jižní hranici. Plná zeď není v souladu s PSP ani 
požadavkem na celistvost krajinné scenérie pod usedlostí Hrachovka. 
Požadujeme předložit upravený návrh ve formě průhledného oploce-
ní. V dokumentaci chybí detailnější návrh řešení zelené střechy, jedna 
z podmínek, které vyplynuly ze studie. Navrhované připojení na inže-
nýrské sítě, komise bere na vědomí, požaduje řešit přechod sítí přes 
ulici K Bohnicím protlakem.
3. ZOO – Rekonstrukce hrošince Komise bere projektovou dokumen-
taci na vědomí. Jedná se zejména o vhodnější technologii čistění vody. 
Doporučujeme do dokumentace doplnit koordinační situaci s vyzna-
čením nově navrhovaného rozšíření technického zázemí pavilonu.
4. Stavební úpravy a půdní nástavba RD Trojská 136 Komise s před-
loženým návrhem projektové dokumentace souhlasí a vítá uměřenou
formu rekonstrukce historického objektu. Stavebník - Ing. Burgerová 
se jako členka komise projednávání tohoto bodu neúčastnila.
5. ÚČOV – doplnění hrubého předčištění před HČS Komise požaduje
představení projektu investorem nebo projektantem a zodpovězení otá-
zek: např. vztah k celkové přestavbě a rekonstrukci ÚČOV, číslo etapy,
zdůvodnění výšky a zvoleného řešení obsluhy čerpadel, vliv na povod-
ňové stavy v území, prověření v povodňovém modelu, architektonické
a barevné řešení rekonstruovaného objektu, eventuální vliv na schvále-
nou prostupnost území mezi stávající a novou linkou v areálu ÚČOV.
Doporučujeme obnovit práci a plnit poslání Komise Rady hl. m. Prahy 
pro celkovou přestavbu a rekonstrukci ÚČOV na Císařském ostrově za 
účasti všech dotčených městských částí. Požadujeme předložit stanovis-
ko IPR, pověřeného koordinací projektů v prostoru Trojské kotliny.
6. Multifunkční objekt ubytovna ZOO Praha Komise vítá zohlednění
připomínky městské části ke Generelu Zoo vůči plánovanému jedno-
mu velkému objektu v těsné blízkosti Hrachovky. Nově navržené řešení
formou tří nízkopodlažních objektů je vhodnější. Jejich umístění bylo
diskutováno, s tím, že komise se jednoznačně neusnesla na schválení

umístění objektu pro dětskou sku-urbanistického rozvrhu, zejména 

pinu, který není v dostatečném odstupu od solitérních usedlostí na 
Hrachovce. Rozšíření ochranného valu chápeme jako vizuální, pro-
storovou a hlukovou barieru vůči historické rodinné usedlosti, z kra-
jinářského hlediska je ale nevhodné. Komise navrhuje prověřit jiné 
uspořádání objektů (blíže k ulici Pod Hrachovkou, nebo větší integra-
cí do krajinářské úpravy řešeného území se zachováním dostatečného 
odstupu a celistvosti krajiny kolem historických usedlostí.
7. Studie RD, Trojská 171/90 Dle požadavku z předchozího projed-
nání v komisi stavebník předložil varianty řešení nástavby vily. Bylo 
konstatováno, že v případě zvolení varianty nerekonstruovat šikmé 
střechy (i s ohledem na již jednou upravovanou fasádu ve 30. letech 20. 
století) je akceptovatelné navázat nástavbu v nové formě v linii římsy 
stávající střechy a rozsahu historického krovu. Komise požaduje dodr-
žet poslední podlaží jako ustupující (dle PSP), bez dalších viditelných 
konstrukcí pergol v posledním NP. Úroveň nové střechy nebude výše 
než stávající hřeben, nebude na ní pobytová terasa a technický výstup 
na střechu bude z terasy o patro níže. Materiálové a barevné řešení 
v dřevěném obkladu neodpovídá charakteru hodnotné historické vily. 
Komise nesouhlasí s nadzemní částí propojovacího objektu mezi vi-
lou a garáží v ulici Trojská. Požadujeme zachovat solitérní pozici vily 
v zahradě. Komise požaduje doložit míru zastavěnosti pozemku, míru 
zpevněných ploch a procento zeleně na rostlém terénu. Navrhujeme 
doplnit řešení zahrady jako součást projektové dokumentace k projed-
nání. Vítáme zachování předjezdu z ulice Nad Kazankou v severojižní 
ose vily dle současného stavu.
8. Studie RD, Trojská 171/90 Komise bere lehkou přístavbu rodinné-
ho domu formou zimní zahrady na vědomí.

Zapsal tajemník komise, kráceno T. Drdácký
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O čem jednala
Komise pro školství 
a kulturu 29. 5. 2019

Trojské vinobraní 14. 9. 2019

n komise doporučuje ponechat částku
za pronájem stanu ve stejné výši
n i letos oslovit TOI TOI na pronájem
sanitární techniky (po špatných zkuše-
nostech s firmou Johnny Servis)
n pro letošní vinobraní opět oslovit 
„chůdaře“ jako moderátory
n komise doporučuje snížit počet VIP
a maximálně snížit náklady na jejich po-
hoštění
n v dostatečném předstihu oslo vit osvěd-

čené cateringové firmy a snížit výběr 
jídla
n p. Sirotek navrhuje oslovit provozova-
tele Trojského pivovaru k účasti na vino-
braní
n připravit na akci větší počet povolení 
k vjezdu pro účinkující
n objednat pět tis. skleniček s potiskem, 
na vinobraní skleničky prodávat zájem-
cům, kteří ji nedostanou ke vstupnému 
(např. přijdou s volnou vstupenkou)
n s ohledem na totožné datum vinobra-
ní v BZ komise žádá p. starostu o jedná-
ní o společném vstupném s ředitelem BZ
n komise doporučuje ponechat výši 
vstupného jako loni
n MŠ Rozárka se zúčastní vinobraní, 
připraví program, požadují tři pivní sety 
+ tři stany a poutač ke vchodu a ke scho-
dům

n Skupina Vrak + Holiny je potvrzená, 
p. Sirotek potvrzuje zvukaře + podium, 
návrh smlouvy se skupinou Nerez ode-
slán, hodina bude upřesněna
n p. Kavan potřebuje na degustace v ka-
várně tekoucí vodu (zjistí u GHMP p. 
Zajícová) a padesát ks stejných skleniček

zkrácený zápis: Renata Zajícová,
tajemnice komise

Mgr. Kateřina Tůmová, předsedkyně Komise 
pro školství a kulturu

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

neSEKÁNÍ trávy TREND NEBO NUTNOST

Vážení občané Troje, nastalo léto a s ním spojené horko 
a sucho. Možná jste již zaregistrovali, že největší kauzou 
letošního léta je sekat, anebo nesekat. Samozřejmě nemlu-
víme o ničem jiném než o trávě. Jak to tedy s tou trávou je? 
A je lepší sekat nebo nesekat? Po přečtení článku si na to 
uděláte určitě názor sami. V minulém čísle jsme řešili zadr-
žování vody v krajině a sekání s tím úzce souvisí.

P
ojďme se vrátit na začátek toho všeho. Možná vás to pře-
kvapí, ale původ problematiky se suchem sahá daleko 
do historie. Až do doby, kdy začal největší rozmach ze-

mědělství. K dnešnímu dni je 54 % půdního fondu ČR země-
dělská půda. Zemědělství degraduje a odvodňuje půdu ze 
všeho nejvíce, pole jsou odvodňovány, pěstované plodiny vy-
sávají živiny z půdy, hnojiva likvidují biomasu a na polích už 
pomalu rostou jen velmi odolné druhy jako například brukev 
řepka, známá spíše jako řepka olejka. Ovšem tento problém 
je na bedrech Ministerstva zemědělství a Ministerstva životní-
ho prostředí. n Jak se říká: „změna musí přijít odspodu“, i my 
občané a obce můžeme bojovat se suchem po svém. Ovšem 
budeme se muset vzdát našich anglických trávníčků, které do 
našich zeměpisných šířek naprosto nepatří. Tento trend 
k nám přišel cca před dvaceti až třiceti lety ze Spojeného krá-
lovství, kde nepřetržitě prší nebo minimálně mží. Takže po-
kud nejede zavlažování na trávníčku 24/7 není možné takový 
trávník dlouhodobě udržet. Samozřejmě jsme občané svo-
bodné vůle a nikdo nám nebude říkat, co si máme nebo ne-
máme pěstovat na zahrádce. Bohužel veřejná prostranství 
není možné takovým způsobem udržovat i přesto, že jsme se 
o to několik let pokoušeli, došli jsme do fáze, kdy máme vy-

prahlou zem a místo zele-
ných trávníků vídáme doslo-
va vypálená, žlutá místa. Po-
stupně je vytlačena přirozená 
vegetace a mizí populace ži-
vočišných druhů. Kromě klíš-
ťat, těm sucho nijak nevadí,
ba naopak díky úbytku jejich
přirozených nepřátel se jim
daří lépe. Klíště k životu vy-
sokou trávu vůbec nepotře-
buje, může na vás spadnout 
ze stromu nebo vylézt ze seče-
ného trávníku. n Minister-
stvo životního prostředí
v květnu zveřejnilo žádost 

pro občany a obce, aby ome-
zili sekání trávníků. Obce za-
čínají zakládat na svých veřej-
ných prostranstvích luční 
trávníky a vymýšlí různé po-
kusy, jak se s touto problema-
tikou poprat. V Troji jsou po-
zemky státní, obecní i sou-
kromé. Městská část má po-
zemky svěřené nebo pronaja-
té od Státního pozemkového 
úřadu, většinou je to v blíz-
kém okolí dětských hřišť, kde 
se zatím tráva seká.

vaše referentka životního prostředí 
Gabriela Mosoriaková

Posekaná tráva Louka
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STŘÍPKY Z HISTORIE ŽIVOT V TROJI

Krajina z dětství
Nejednou si člověk připomene stromy, které se
mu zalíbily v dětství, kdy v jasu slunečních pa-
prsků se jejich květy otvíraly při výpravách za
město a k dětským hrám.

Za hezké neděle na začátku prázdnin už brzy 
zrána se vypravil tatínek s maminkou a s námi 
na výlet, zamířil k Chotkovým sadům a za bra-
nou ke staré bubenečské silnici a podél papír-
ny k Vltavě. Všechno se nám zdálo plné kouzla 
a svěžesti, viadukt s přejíždějící lokomotivou,
skály s kvetoucí zlatou tařicí, se zříceninou
a melodií kolovrátku u cesty s výletníky. Neho-
vořilo se ještě o znečišťování životního prostře-
dí, měli jsme před sebou řeku s alejemi topolů
na Císařském ostrově a s rozhozenými domeč-
ky nad stráněmi v Tróji. Tatínek odbočil kolem
zdymadla k přívozu, a na tu plavbu přes Vltavu
se zářemi vzduchu jsme se vždycky těšili. Poblíž 
prosperovala hospůdka se zahrádkou a vůní 
smažených ryb, nedaleko se rozložila maringot-
ka s hubeným koníkem a houpačkami.

Odtud doprovázel převozník výletníky na své
pramici do Podhoře, do „rekreačního“ prostředí 
zahrad a povznášejícího klidu, kde pod stinný-
mi korunami kaštanů se skrýval hostinec s ta-
nečním sálem a osvěžením v džbánku.

Teprve později jsem se dozvěděl, že tudy, 
kde Vltava opouští město, vedla prastará cesta
od Pražského hradu k severu a po ní vyjížděla
česká knížata se svými družinami na Levý Hra-
dec, nebo s odbočením k Suchdolu na obvyklou
cestu starých Čechů směřující k hradu Budči.
V listině z dvanáctého století je tato cesta na-
zývána „velikou cestou Pražskou“ – magna via,
que vadit Pragam.

Sotva kdo si připomene, že sem, kde vltav-
ské údolí tvoří „strmé, skalnaté, nahé břehy“ 
přicházíval Jan Neruda, aby tu vychutnával 
sluneční chvíle a příjemnost Vltavy při koupání 
v přírodě. Jistě byste tu potkali Antonína Chitu-
ssiho, Mikoláše Alše, Antonína Slavíčka a řadu
jiných mistrů barev, na přátelském výletě byste
tu zahlédli slavné trojhvězdí české poezie Jose-
fa Sládka, Jaroslava Vrchlického a Julia Zeyera,
v blízkosti stezky k Tróji básníka vypravování 
Ve stínu lípy, nebo u stolu v kruhu umělců stu-
dentské tváře bratří Čapků.

V zahradě pohostinství nám tatínek objed-
nal kávu a chleba s máslem, chvíli jsme poslou-
chali břesknou muziku a sledovali taneční páry 
v kole, chvíli jsme pozorovali střelbu v pojízdné
střelnici, a potom si stavěli tunely u zátočiny 
s rákosím a poletujícími vážkami. Neskonalé ti-
cho se zastavilo při nás jako stráž.

Po dlouhém odpoledni „na silném vzduchu“ 
jsme se pomalu vraceli Podbabskou silnicí podle
trati a na vysokém železničním náspu jsme si 
natrhali kytičku čerstvých květů.

Krajina zahlédnutá v dětství se však neustále
mění. Z Císařského ostrova zmizely topoly, od 
řeky rybáři a přívoz do Podhoře byl už zrušen.
V obrazu paměti zůstaly dozrávající třešně, ská-
ly a viadukt s přejíždějícími vlaky, v obrazu zby-
la i poezie a zamlklost kolem Sklenářky a Vltava 
s pramicemi a vory.

František Springer,
Lidová demokracie 27. 5. 1977, kráceno

Výsledky 
soutěže
v jednotlivých kategoriích

Sladké pečené:
1. Mareček Ljaško
2. Nikola Šiklová
3. Matias Tornikidis

Sladké nepečené:
1. Klárka Cíchová
2. Anna Perná
3. Filippos Tornikidis

Kynutá buchta:
1. Lydie Brychtová
2. Anna Perná
3. Martina Hazdrová

Slané pečené:
1. Martin Polok
2. Andrea Vondřichová
3. Štěpánka Kasandov

Slané nepečené:
1. Ivana Perná
2. Petra Horáková
3. Ivana Šiklová

Vína domácí výroby:
1. Jan Kavan
2. Tomáš Seidl
3. Lenka Vydra Šmídová

Destiláty a likéry
domácí výroby:
1. Stanislav Mikšík
2. Radka Cíchová

Umělecký dojem:
Markéta Zemanová
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Jsme světoví!
Letos se naše základní škola Trojská zapojila do ce-
lonárodního programu Světová škola. Tento projekt 
zaštiťují organizace Adra, Česká republika pomá-
há, Člověk v tísni, Varianty, Arpok a Mutikulturní 
centrum Praha. Jedná se o projekt, který se zabývá 
globálními problémy. Jsou do něj zapojeny mateřské,
základní i střední školy.

C
elý rok se naše základní škola snažila za 
podpory rodičů a pedagogů plnit cíle glo-
bálního rozvojového vzdělávání (GRV). Jed-

ná se o celoživotní vzdělávací proces, který napomá-
há k pochopení rozdílů a podobnosti mezi životy 
lidí v rozvojových zemích a v ekonomicky rozvi-
nutých zemích. Rozvíjí dovednosti a podporuje
vytváření hodnot a postojů. Jde hlavně o to, aby 
lidé byli schopni a ochotni se podílet na řešení
lokálních a celosvětových problémů.

Téma naší školy bylo zaměřeno na udržitelný roz-
voj, přizpůsobení životního stylu a potřebě zachování 
a zlepšení kvality životního prostředí pro příští gene-
race. Jednoduše řečeno neplýtvat. Nebyl to snad-
ný úkol, ale děti dělaly, co mohly a celý rok to bylo
vidět. Začaly se více soustředit na zbytečné obaly 
a na jejich používání a třídění v domácnosti.

Celoroční snažení bylo završeno akcí „Bezoba-
lu“ aneb „Jde to i jinak“, kterou jsme pořádali pro
rodiče, děti a veřejnost na Obecní zahradě. V úte-
rý 18. 6. na oficiálním setkání škol získali žáci
páté třídy na základě své prezentace i pro školu
Trojskou titul Světová.

Mgr. Marie Padevětová, koordinátorka projektu

H
ned 9. září jsme vyrazili na první 
školu v přírodě do Špindlerova 
Mlýna, kde jsme zažili mnoho 

krásných chvil. n O měsíc později jsme 
se přidali k oslavám stého výročí zalo-
žení naší republiky. Společně jsme 
uspořádali výstavu dobových kostýmů 
a seznámili jsme se s českými symboly. 
n Závěrem našeho projektového týdne 
byl výlet na hrad Housku. S paní prů-
vodkyní jsme se přenesli do minulosti. 
Setkali jsme se se svatým Václavem, Ja-
nem Žižkou a Tomášem Garrigue Ma-
sarykem. n Během školního roku jsme 
navštívili i řadu kulturních představe-
ní. V období adventu jsme navštívili 
divadlo Gong, kde jsme zhlédli ztvár-
nění Vánoční koledy. n Před Vánoci 
jsme pilně trénovali na vánoční jar-
mark, kde jsme předvedli svá hudební 
vystoupení. Po vánočních prázdni-
nách nás čekala zimní škola v přírodě 
na naší oblíbené chatě Hubertce. Kaž-
dý z nás zde zdokonalil své dovednosti 
v jízdě na lyžích. n V březnu jsme zažili 
přímo pohádkovou noc ve škole. Pře-
nesli jsme se do dob Hanse Christiana 
Andersena. n Dále jsme viděli předsta-
vení v divadle Minor a dozvěděli jsme 
se o hvězdách v Planetáriu. n Pátrali 
jsme po stopách skladatelů v muzeu 
Hudby. n Navštívili jsme naši oblíbe-
nou a nám velice blízkou zoologickou 

h d blíž T j kéh á kzahradu poblíž Trojského zámku. 
n Zámecký život jsme obdivovali i v Ne-

lahozevsi. n Byli jsme se podívat 
i v Betlémské kapli. n Líbilo se nám 
také v divadle Brodway. n Nejvíce nás 
zaujal skanzen v Přerově nad Labem.

Nezaostávali jsme ani v oblasti spor-
tu. n V prvním pololetí se druhá a tře-
tí třída zúčastňovala kurzů plavání, 
které si děti opravdu oblíbily. n Všech-
ny třídy v rámci hodin tělesné výchovy 
trénovaly hru bee -ball, což je jedno-
dušší varianta softbalu. n Na podzim 
jsme také vyzkoušeli lanové centrum. 
n V květnu jsme měli v nohách spoustu 
kilometrů naježděných na kolech.

Poslední měsíc školního roku nás 
navštívili studenti z celého světa, díky 
našemu oblíbenému projektu Edison. 
Mezinárodní projekt pomohl k naše-
mu zlepšení v anglickém jazyce. Tento 
rok se nesl v duchu Světové školy. Spo-
lečně jsme se snažili omezit nevhodné
obaly, které ničí naše životní prostře-
dí. Pátá třída se společně s ostatními 
třídami zhostila tohoto problému na 
jedničku. Paní učitelky přichystaly pro 
naše děti a rodiče zábavné odpoledne 
plné her a dobrot.

Podtrženo, sečteno, školní rok 
2018/2019 se opravdu povedl. Přejeme 
všem slunečné léto, plné krásných zá-
žitků a pohodových okamžiků s vašimi 
rodinami. V pondělí 2. září se na Vás 
budeme těšit, abychom mohli společ-

ě ři ít t šk l í k 2019/2020ně přivítat školní rok 2019/2020.
Mgr. Kateřina Lindová

Ohlédnutí za školním rokem 2018/19
Uteklo to jako voda a hlavní prázdniny pomalu ale jistě klepou na dveře. Uběhlý škol-

í k b l l i bitý š i ž ý i dál t i C lý h d t ě í ů žá iní rok byl velmi nabitý všemi možnými událostmi. Celých deset měsíců žáci ve 
škole zažívali spoustu zábavy a odnáší si kupu nových vědomostí a dovedností.

Přehled škol na území 
městské části Praha -Troja

n  Mateřská škola Nad Kazankou –
státní MŠ, zřizovatel MČ Praha -Troja

n  Mateřská škola Rozárka – soukromá MŠ
n  Mateřská škola a envicentrum Trojská 

labuť – soukromá, česko -anglická MŠ, 
od 1. 9. 2019

n  Klub Havránek – soukromá MŠ
n  Svobodná škola Praha – soukromá MŠ 

a ZŠ od 1. 9. 2019
n  Základní škola Trojská – státní ZŠ, 

zřizovatel MČ Praha -Troja
n  Královská základní škola – soukromá, 

česko -anglická ZŠ, od 1. 9. 2019
n  Trojské gymnázium – soukromé osmileté 

gymnázium
n  Euroškola Praha – soukromá střední 

odborná škola
n  Zemědělská univerzita Praha
n  UK – FTVS

Vážení a milí obyvatelé Troje, jménem zastupitelstva MČ Praha -Troja bych ráda zhodno-
tila oblast vzdělávání tak, jak je nastavena v našem programovém prohlášení 2018–2022.

V
 současné době se nám daří zajistit volná místa pro všechny zájemce v ma-
teřské i základní škole. Starosta městské části pan Ing. Tomáš Bryknar po-
depsal smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci 

a modernizaci budovy základní školy. Naše městská část dlouhodobě podporuje 
školy svými granty. Základní škola Trojská na základě své žádosti letos obdržela 
grant na projekt Edison a Čtenářský klub. Již řadu let, prostřednictvím smlouvy 
s Trojským gymnáziem, umožňujeme žákům trojské školy studium za zvýhodně-
ných finančních podmínek, a to po celých osm let. Všemožně podporujeme spo-
lupráci mezi školami i jinými výchovně vzdělávacími institucemi v Troji. Oddíl 
Stopa například sdružuje na svém letním táboře děti základní školy, gymnázia 
i Sokola. Sportovní klub Sabat a Sokol Troja sportovně vychovává děti všech troj-
ských škol. Činnost všech těchto institucí finančně podporujeme. Myslím si, že 
o oblast vzdělávání je ze strany MČ Praha -Troja velmi dobře postaráno.

Mgr. Kateřina Tůmová, zastupitelka MČ Praha -Troja, předsedkyně komise pro školství a kulturu

OObbllassstt vzzzdděěěěláávvváánnnní,, šškooollssttvvvví
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Zjednodušená mapka rozšíření latinské abecedy. Kro-
mě své kolébky – západní Evropy, je používána v obou 

Amerikách, Oceánii, části Afriky a proniká i do Asie. Ve východní Evropě se 
píše azbukou – písmem odvozeným z řecké abecedy. Na Dálném východě se 
používají písma čínského původu; od Indie po Malajsii se píše mnoha indickými 
písmy a od Pakistánu až po sever Afriky se používá písmo arabské.

Volně dle: L’ecriture, mémoire des hommes, česky 1994

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Edison na trojské škole
V druhém červnovém týdnu se naše škola zúčastnila již popáté projektu 
Edison. Osm studentů z různých koutů světa (Gruzie, Kazachstánu, Kana-
dy, USA, Číny, Ukrajiny, Turecka a Tunisu) seznámilo žáky prostřednic-
tvím prezentací s kulturním i přírodním bohatstvím své země.

D
ěti pozorně naslouchaly vyprávění o každodenním životě tam-
ních obyvatel a jejich zvycích. Kromě toho se naučily počítat 
do desíti v čínštině, zkusily si napsat své jméno arabským pís-

mem a zatančily si gruzínský tradiční tanec. V přítomnosti studen-
tů-cizinců měli žáci dostatek příležitostí komunikovat v anglickém 
jazyce. Zvědavost a snaha se se studenty sblížit jim pomohla zapome-
nout na strach z mluvení cizí řečí a tak za necelý týden udělali v ang-
ličtině velký pokrok. Někteří si připravili prezentaci o sobě a svých 
rodinách, aby našim zahraničním hostům na oplátku přiblížili život 
v České republice.

Jedním z hlavních cílů tohoto projektu by mělo být přijetí multi-
kulturního světa, odbourání předsudků a tolerance odlišností. Do-
mníváme se, že si naši žáci smysl Edisona dobře uvědomují a k jeho 
naplnění jsou rok od roku blíž. Mgr. Zuzana Hájková

Jaký byl školní rok 2018/19?
Před jeho zahájením jsme pro naše studenty připravili několik vylep-
šení interiérů školy – nově vymalované učebny, nová odpočinková 
zóna v aule a díky sponzorskému daru přibylo krásné piano.

Odstartovali jsme s několika novými tvářemi v řadách učitelského 
sboru a také s novou zástupkyní ředitele. Osud k nám u některých 
nových učitelů bohužel nebyl příznivě nakloněn, s problémy v per-
sonální oblasti jsme se potýkali ještě v říjnu, ale nelehkou situaci se 
nám nakonec podařilo zvládnout. Mimochodem nová zástupkyně 
magistra Hausdodorová si ve své funkci vede výtečně!

Samotný život ve škole je každým rokem pestřejší. Kromě běžné 
výuky probíhá mnoho akcí a projektů nad rámec osnov. Rád bych 
zmínil naši dlouhodobou spolupráci s Metropolitní univerzitou, 
s níž společně pro naše studenty organizujeme nejen přednášky, ale 
zejména každoroční „jarní školu mediálních studií“, kdy máme mož-
nost proniknout do zákulisí světa médií a naučit se základní techni-
ky tvorby zpravodajství. K podzimním akcím patří pravidelný pro-
jektový týden, jednotlivé projekty se tentokrát nesly v duchu tématu 
„Identita“. V závěru projektového týdne jsme organizovali první roč-
ník kulturně -hudební akce MusicFest, jejíž úspěch je příslibem, že se 
i tato akce stane naší tradicí. Vánoce na TG slavíme ve sportovním 
duch – vánočního bruslení na stadionu Hasa se pravidelně účastní 
kromě našich studentů i někteří naši věrní absolventi. Ve spolupráci 
s panem Zobalem pravidelně v prosinci zavítají studenti v převlecích 
Mikuláše, anděla a čerta do trojské mateřské školy a následně na 
základku. Po Novém roce probíhají vždy dva Dny otevřených dveří, 
v nichž opět hlavní roli hrají studenti, kteří se stávají průvodci no-
vých uchazečů a jejich rodičů, přičemž bezelstně odpovídají na je-
jich dotazy „na tělo“. Již dlouhá léta je oblíbenou akcí na půdě školy 
jarní Filmová půlnoc, letos se konala v pátek 3. 5. 2019.

Hlavní společenskou událostí pořádanou
TG a jejími studenty bývá maturitní ples.
Důležitými spoluorganizátory jsou právě
studenti závěrečného ročníku, pro tento
účel zvolili Radiopalác. Všichni, kteří jsme
byli při tom, jsme si tento slavnostní ve-
čer náležitě užili.

Průběh školního roku také zpestřují školní 
exkurze a výjezdy. Vždy na začátku září 
zařazujeme pro naše nové studenty spo-
lu s ostatními z nižšího stupně gymnázia
stmelovací kurz, který v tomto roce pro-
běhl na březích Orlíku. První část týdne
zajišťuje program společnost Jules a Jim,
druhou pak již vyučující. Obdobně jako
v minulém roce jsme letos uspořádali dva
lyžařské kurzy. Nejprve jsme vyjeli do ital-
ského skiareálu Aprica a pak na osvědče-
ný Hochficht na rakouské straně Šumavy.

Na sklonku května se uskutečnil stu-
denty milovaný vodácký kurz, tento-
krát sjížděla padesátičlenná skupina 
vedená vyučujícími Karlem Hozou 
a Lukášem Markem řeku Otavu.

Bezpochyby největší událostí letoš-
ního roku byla dubnová výprava za 
oceán. Početná skupina bezmála tři-
ceti studentů se vydala na poznávací 
zájezd do New Yorku. Díky perfektní 
organizaci ze strany cestovní kance-
láře, která nám zájezd připravila na
míru, a dokonalé přípravě paní zá-
stupkyně Hausdorové, zažili studenti 
maximum toho, co se dá za šest dní 
v NY absolvovat. Vzhledem k nadše-
ným ohlasům se budeme snažit po-
dobnou nevšední výpravu zorganizo-
vat i v příštím školním roce.

Celoročně se jako škola účastníme
mnoha sportovních klání, jako jsou
například fotbalové a florbalové 
turnaje, atletické mítinky a odznak 
všestrannosti, turnaje v ping pongu 
a přehazované, z nichž si naši studen-
ti odnášejí množství medailí a oceně-
ní, ať už jako jednotlivci nebo týmy.

S potěšením konstatuji, že jsme za-
znamenali oproti minulým letům 
velice dobré výsledky u státní části 
maturit – mezi dvaceti pěti maturují-
cími studenty bylo sedmnáct cizinců 
z Ruska, Ukrajiny, Ázerbájdžánu, Ka-
zachstánu a Běloruska. Ze všech byli 
neúspěšní pouze dva, procento červe-
ných čísel se tedy dostává pod desít-
ku, což je při tolika cizincích skutečně 
výjimečná záležitost. Za zmínku rov-
něž stojí výsledky didaktických testů 
z cizích jazyků, psalo je dvaadvacet 
studentů, z toho je 20 x hodnocení 

„výborný“ a 2 x „chvalitebný“. Tři 
zbývající psali didaktický test z mate-
matiky, v něm byli hodnoceni „dob-
ře“, tudíž také uspěli. Ke cti jim slouží, 
že ač cizinci, nezvolili si test z ruského 
jazyka, ale právě z matematiky. Je 
zřejmé, že se na Trojském gymná-
ziu pracuje se studenty s odlišným 
mateřským jazykem na velmi dobré 
úrovni, jejich výsledky jsou naprosto 
rovnocenné studentům s mateřským 
jazykem českým. Velký dík patří za 
dosažený úspěch právě vyučujícím, 
kteří s cizinci pracují vysoce kvalitně.

Letošní školní rok, stejně jako ty 
předchozí, uzavíráme neformálním
přátelským setkáním na tradiční za-
hradní slavnosti, na které pravidelně
oceňujeme všechny vyznamenané
studenty a další, kteří v průběhu ce-
lého školního roku dosáhli mimořád-
ných výsledků nebo činů.

Dle podkladů asistentky ředitele paní Veroniky Klausové sestavil 
Mgr. Radim Jendřejas, ředitel Trojského gymnázia

SPOJENÍ ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY A VÝUKY 
ANGLIČTINY RODILÝMI MLUVČÍMI PRO DĚTI

Nové ENVICENTRUM v Troji
Envicentrum Trojská labuť je soukromá mateřská škola, kte-
rá bude otevřena od září 2019 v Nádvorní ulici v Troji. Toto 
zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání bude zaměřeno 
na přírodovědnou oblast – převážně vybrané druhy z fauny 
a flóry – ve spojení s výukou angličtiny rodilými mluvčími.

J
edním z velkých benefitů environmentálního centra je 
jeho umístění v blízkosti nádherné botanické zahrady, 
ZOO a také aktivní spolupráce se ZŠ Trojská. n Vzdě-

lávání bude zaměřeno převážně na praktické získávání zku-
šeností z oblasti enviromentální, děti si budou vytvářet vše 
samy, aby získávaly co nejvíce praktických dovedností v ob-
lasti fauny a flóry a samostatnosti této oblasti. Příklady 
vzdělávacích a praktických činností v centru: pravidelná 
příprava svačinek, tvorba a péče o vlastní kompost, péče p p , p p , p
o zvířátka a rostliny, zavařování ovoce, výroba marmelád,
pravidelné návštěvy botanické a zoologické zahrady, vaření
a pečení ze surovin ze zahrádky, sušení bylinek a jejich po-
užití, vedení herbáře a další. n V centru budou probíhat 
také víkendové workshopy, převážně dle aktuální sezóny.
Bude se jednat o praktické činnosti s dětmi a rodiči, ale
také i pouze pro děti samotné – např. jednoduché domácí
kompotování, tvorba bylinkové zahrádky, workshop s králí-
kem Karlíkem, narozeninové párty a mnoho dalšího.
Více informací naleznete na webu www.skolkylabut.cz nebo
na telefonu +420 607 333 444.

Oblasti, kde se 
píše latinkou
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ŽIVOT V TROJI

Vážení trojští spoluobčané, dovolte mi, abych se před-
stavila jako nově jmenovaná ředitelka základní školy 
Trojská. S panem ředitelem Pacíkem jsem spoluvytváře-
la koncepci naší školy více než dvacet dva let. Velmi si ho 
vážím za vše, co pro trojskou školu udělal. Byl a je pro 
mne stále skvělým kamarádem, kolegou, rádcem a opo-
rou. On trojskou školu nyní opouští a odchází do zaslou-
ženého důchodu. Já nastupuji na jeho místo s mnoha 
předsevzetími ale i trochou nejistoty. Jedno ale zůstává, 
ráda bych zachovala kvalitní školu s rodinnou atmosfé-
rou, kde se děti i pedagogové budou na sebe usmívat 
a budou se na sebe těšit.

Svoji koncepci jsem prezentovala před konkurzní ko-
misí a věřím, že se mi podaří ji úspěšně realizovat. S tím, 

co se ve škole děje Vás budu pravidelně seznamovat 
v průběhu školního roku prostřednictvím krátkých člán-
ků a fotografií ze života školy. Jsem obklopena kvalitním 
pedagogickým sborem, který mi pomůže udržet a zlepšit 
kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Našla jsem svoji 
ekonomickou oporu, která mi pomůže správně hospoda-
řit s přidělenými prostředky. Věřím v podporu rodičů 
žáků a dalších přátel školy. Věřím ve svého zřizovatele, 
který má již řadu let pochopení pro naše nápady a pomá-
há nám budovat školu uznávanou a rodiči vyhledávanou.

Z pozice učitelky se mi neodchází snadno. Věřím však, 
že v nové funkci budu mít možnost naši trojskou školu po-
sunout ještě dál. Děkuji za důvěru a přeji všem krásné léto.

Mgr. Kateřina Tůmová

Tak dlouho trval můj školní rok ve funkci 
ředitele na trojské Základní škole. Je to dva-
cet pět let a čtyři měsíce. Celkem 9253 dnů.
Téměř polovina z mých padesáti třech let 
učení. 30. červen 2019 bude tím dnem po-
sledním.

K
dyž jsem v únoru 1994 uspěl v kon-
kurzu na toto místo, sdělila mi ře-
ditelka Školského úřadu Prahy 7,

pod který v té době škola patřila, že ško-
la se potýká s výrazným úbytkem žáků
a pokud se situace nezmění, zvažuje se
i uzavření školy. Škola měla v té době
dvaadvacet žáků, ředitele, jednu učitel-
ku a jednu vychovatelku. Trojské děti
dojížděly na ZŠ Ortenovo náměstí, kam
je vozil školní autobus. Po seznámení
s celkovou situací na škole jsem viděl
tato řešení:
1. Změnit klima školy
2. Vytvořit pro žáky rodinné prostředí
3. Nabídnout aktivity, které by děti do

školy přilákaly
4. Přesvědčit i mimotrojské – dnes ne-

spádové, rodiče, že naše škola je jiná 
než okolní

5. Úzce spolupracovat s rodiči a zapojo-
vat je do dění školy

6. Získat pedagogické pracovníky, se
kterými by se tato řešení dala realizo-
vat
S uspokojením mohu konstatovat, že

se mi můj záměr podařilo naplnit. Ško-
la svým vybavením a prostředím patří
mezi ty nejlepší. Díky společným akti-
vitám děti nerozlišují, zda je prvňákem
nebo páťákem a cítí se ve škole bezpeč-
ně, s důvěrou se mohou kdykoli obrátit 
na pedagogické pracovníky se svými
problémy. Školy v přírodě, na které vy-
jíždíme třikrát ročně – lyže na Hubertce
a kola v Chlumu jsou pro děti nezapome-
nutelné, příprava na přijímací zkoušky,
výuka anglického jazyka od 1. ročníku,
výuka hry na flétnu, široký výběr zá-
jmových kroužků, to vše dělá naši školu
atraktivní. K zápisu přichází každoročně
kolem čtyřiceti pěti dětí, přijmout může-
me přibližně polovinu. Mrzí nás to, pro-

Školní rok 1994/2019

tože v začátcích to byly především nespá-
dové děti, díky kterým škola „přežila“. 
n Získat pedagogické pracovníky, pro 
které by škola nebyla jen zaměstnáním, 
ale posláním, nebylo jednoduché. Ne 
vždy to bylo to „pravé ořechové,“ vždy ale 
byl sbor plně kvalifikovaný. Samozřej-
mě byly i okamžiky, kdy si změnu sboru 
vyžadovalo kvalitní zajištění výuky. Ne 
vždy to pro mne bylo snadné, Možná ani 
dnes si plně neuvědomuji, co pro mne 
znamenal příchod Katky Tůmové. Od 
této chvíle jsem nebyl na koncepci ško-
ly a řešení problémů sám. To, že Katka 
nastupuje na mé místo je zárukou, že 
škola bude pokračovat ve své úspěšné 
cestě. n Dnešní stav by byl nemyslitelný 
bez úzké spolupráce s rodiči. Především 
v začátcích to byla skupina matek, ve kte-
rých jsem našel podporu. Jejich děti na 
škole zůstaly, což v té době bylo velmi vý-
znamné, ale podporovaly mne i v mých 
bláznivých nápadech, jakými bylo třeba 
pomalování dveří, terasy školy a škol-
ních chodeb. Pro rodiče jsme se stali ote-
vřenou školu. Mohli a samozřejmě i na-
dále mohou kdykoli do školy přijít a kon-
zultovat s vyučujícími školní záležitosti. 
Díky jejich štědré finanční podpoře je 
vybavení školy na vysoké úrovni. Podíleli 
se např. na změně povrchu v hale nebo 
na herních prvcích na východní straně 

školy a vybavením audiovizuální techni-
kou. Na společná setkání při bowlingu 
a vánočním jarmarku se vždy těšíme. Ke 
spolupráci s rodiči kratičkou poznámku. 
Už i na naší škole se ale objevují náznaky 
zasahování do pedagogického procesu. 
Problém, se kterým se školy setkávají již 
několik let. V obecné rovině jde např. 
o snahu určovat, kdo bude jejich děti 
učit, podle jakých učebnic, jaký bude 
vzdělávací program, kolik bude domá-
cích úkolů a jak se bude hodnotit. Mys-
lím si, že je to jedna z drobných kapiček, 
které přivedly naše školství do situace, 
ve které se nachází. Znám učitele, kteří 
z těchto důvodů ze škol odešli a je to i je-
den z důvodů, proč nenastupují. Věřte, 
že pro nás vždy byla na prvním místě ro-
dinná atmosféra školy, vzájemná důvěra, 
kvalita vzdělání i příprava dětí pro další 
studium. n Jsem rád, že v průběhu mého 
působení na škole nedošlo k žádné vý-
jimečné situaci. Snad povodně z roku 
2002. To bylo snad jediné, co vybočovalo 
z jinak klidného průběhu činnosti školy. 
V závěrech spousty kontrol, které na ško-
le proběhly, převažovala vždy pozitiva. 
Zásluha všech, kteří se na činnosti školy 
podíleli. Až na výjimky to byly učitelky 
a vychovatelky, pro které byla jejich prá-
ce skutečným posláním. Poděkování ná-
leží i zřizovateli školy, kterým je MČ Pra-
ha-Troja. Z její strany byla podpora vždy 
všestranná a čeho si vážím já nejvíc – 
nikdy nezasahovala do pedagogického 
procesu. n Kromě profesního, zasáhl 
můj pobyt v Troji i do mého osobního 
života. Měl jsem možnost poznat spoustu 
úžasných trojských obyvatel, z nichž už 
někteří nejsou mezi námi a na které rád 
vzpomínám. Mnoho rodičů, kteří škole 
ochotně pomáhali. A dětí, které ve škole 
strávily prvních pět let školní docházky. 
Mnozí z nich mají dnes vysokoškolské 
tituly, někteří jsou již rodiči a do školy 
již přichází jejich děti a jsou mezi nimi 
i mistři světa. A také ty, které mohu na-
zývat svými kamarády. Díky Trojo! Bylas 
mým druhým domovem. Vždy se sem budu 
rád vracet.

Mgr. Alois Pacík, v tuto chvíli ještě ředitel školy
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TIP PRO VÁS

Pražské vinice
je název akce, která proběhla 8.–9. 6. na 
čtrnácti vinicích. Akce se koná třetím 
rokem a pořadatelem je HMP. Zvěda-
vost nás přivedla na největší pražskou 
vinici Salabka, kde jsme se nejdřív 
prošli vinicí, pokochali se nevšední-
mi výhledy na Prahu a poslechli si od 
průvodkyně z PIS historii vinice. Pak si 
naši malou skupinku převzal sympatic-

ký vinař p. Tomáš Osička a zavedl nás 
d ý b í kd j i l hlido výrobny vína, kde jsme si poslechli
odborný výklad o odrůdách pěstova-
ných na Salabce proložený k naší rados-
ti i ochutnávkou těchto výborných vín.
Dobře naladěni jsme se vydali na další
naplánovanou vinici – Babu, která je ši-
kovně ukrytá na protilehlém kopci. Od
konečné autobusu v Podhoří jsme sešli
k přívozu a nechali se převézt na dru-
hý břeh do Podbaby. Odtud podél trati

směr centrum půjdete asi 1,2 km a za 
benzinkou se dáte doprava do kopce ul. 
Paťanka. Těsně za penzionem Paťanka 
se dáte vpravo prašnou cestou vzhůru 
do strmého kopce, až dojdete k vinici 
Baba, jediné pražské „biovinici“. Sym-
patický spolumajitel p. Jiří Janda nám 
vysvětlil, co znamená ekoprodukce 
a nechyběla ani historie a ochutnávka 
jeho skvělého červeného vína. Výhled 
na Prahu je odtud krásný, můžete vidět 
Pražský hrad i Troju z neobvyklé stra-
ny, a ještě se sklenkou dobrého vína… 
Všem vřele doporučuji příští rok zase 
začátkem června „vzhůru k vinicím“!

Renata Zajícová

*…díky vinicím lze sledovat souvisle i dějiny sa-
motných Dejvic. Roku 1320 došlo z rozhodnutí 
krále Jana Lucemburského v tehdejších Dehnicích
k „rozdávání polí a pustin pod úrok pro jejich zve-
lebování na vinice“. O pozemky byl veliký zájem
a od patnáctého století je historie dejvických vinic 
známá z purkmistrovských zápisů. V největším roz-
květu vinařství počátkem třicetileté války bylo na
území dnešních Dejvic sto dvacet osm vinic.

krásné léto

T
rojská Ekoškolka Rozárka oslavila v červnu již své šesté 
narozeniny. Sešli jsme se v zahradě Trojského zámku
u Oranžerie a popřáli hodně štěstí našim předškolákům

do nové etapy života. Užili jsme si jarmark s vlastnoručně vy-
robenými produkty dětí i rodičů, lahodný dort i představení 
Divadla 100opic. Vždy máme radost ze setkání s našimi stáva-
jícími i bývalými dětmi, rodiči a učiteli. Děkujeme všem za 
spolupráci, podporu a důvěru, bez vás by školka nebyla tako-
vá, jaká je! n Možná se potkáme v průběhu letního provozu,
kdy školka kromě prvního a posledního týdne prázdnin
funguje. A v září se těšíme na další společná dobrodružství
v novém školním roce. Krásné léto, krásné prázdniny všem!
Kontakt: Eva Sůrová, eva.surova@podhoubi.cz, tel. 777 123 690,
Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja 
www.ekoskolka -rozarka.cz

Ekoškolka
Rozárka slaví,
děkuje a přeje

Výsledky zápisu do Mateřské 
školy Nad Kazankou
Pro nastávající školní rok 2019/2020 přišlo k zápisu do 
Mateřské školy Nad Kazankou, v doprovodu svých rodičů, 
celkem šestnáct dětí. Z Městské části Praha -Troja jich bylo 
jedenáct, ostatní děti mají trvalý pobyt v jiných městských 
částech.

V
šechny děti z Troje jsou přijaté k předškolnímu vzdělá-
vání, z jiné městské části byly přijaty tři děti na základě 
daných kritérií. n Velmi nás potěšila slova rodičů, kteří

sami navštěvovali tuto školku a pro své dítě prý nehledali 
žádnou jinou i slova rodičů, kteří nemají trvalý pobyt v naší 
městské části, ale díky zkušenosti se staršími sourozenci ni-
kam jinam druhé dítě nehlásili. n Na všechny děti i jejich 
rodiče se těšíme 2. září 2019. Vladimíra Barešová

Hned 1. září nás přivítala
nová školní zahrada. Zahra-
da, na které si užíváme hry, 
odpočinek, zábavu, učení,
pěstování, letos jsme zde
přivítali dokonce i Mikuláše 
s doprovodem, ale hlavně 
si tu užíváme spoustu zá-
bavy. Zahrada se opravdu 
povedla. n Povedly se i akce 
s rodiči a našimi kamarády – 
Světýlková cesta, Adventní 
dílna s Klárkou Foitlovou, 
Rozsvěcení vánočního stro-
mu, Trojský fašank, kde se 

sešly školky nejen z Troje, 
vydařilo se i přes nepřízeň 
počasí Otvírání studánek,
společně jsme uvítali Jaro.
Všechna tato setkání se nesla
v přátelské a milé atmosféře. 
Krásná byla také atmosféra
při již tradičním rozsvěcová-
ní vánočního stromečku na
Obecní zahradě. n Naše nej-
starší Berušky letos navštívily 
přírodu Pod Moníncem, kam
odjely na školu v přírodě.
Díky všem těmto akcím se
poznáváme stále více, na-

vazujeme přátelské vztahy 
a jdeme tak příkladem našim
dětem. Končí další školní rok,
ve kterém se utvořily a upev-
nily kamarádské vztahy. Rok,
kdy jsme se naučili něco no-
vého, měli možnost poznat,
co je v nás i v druhém. Pokud 
si děti od nás odnesou do
dalšího života kladný vztah
k místu, kde žijí, najdou hez-
ký vztah k sobě i kamarádům
a budou se sem rády vracet,
má naše práce smysl. A za
toto bych Vám všem velmi 

ráda poděkovala. Moje velké
poděkování patří všem kole-
gům, kteří se pečlivě a lásky-
plně starali o naše děti a po-
mohli jim udělat další krůček 
v jejich cestě za poznáním 
tohoto světa. n 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 pří-
prava tady u nás. Rodičům 
přeji pevné nervy a samé

radosti z malého školáka. 
Budeme velmi rádi, když se
k nám přijdete podívat. n Na
závěr bych ráda poděkovala
našemu zřizovateli za jeho
podporu a všestrannou po-
moc. n 2. 9. 2019 se dveře
naší mateřské školy opět 
otevřou a společně s novými 
dětmi vykročíme na další ces-
tu za poznáváním. Všem pře-
ji pohodové letní prázdniny 
a mnoho krásných zážitků.

Vladimíra Barešová,
ředitelka MŠ

Hurá na prázdniny…
Končí další školní rok. Jaký
byl v MŠ Nad Kazankou?

Hned 1 áří nás při ítala sešl školk nejen Trojese vazujeme přátelské vztahy ráda poděkovala Moje velkér radosti malého školáka
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Z
vláštní pozornost je věno-
vána jeho působení ve 
francouzské avantgardní 

umělecké skupině Vysoká hra. 
Nabízí vám ojedinělou příleži-
tost proniknout do tajů tohoto 
uskupení, jehož hlavním cílem 
bylo „poodhrnout oponu“ 
a hledat nové a podstatné věci 
na cestě za svobodou.

K nejpůsobivějším dílům 
patří portréty nejen členů 
této skupiny pyšnící se osobi-
tým umělcovým rukopisem 

(jde především o vystižení 
ducha portrétovaného v ne-
určitém prostoru). Rovněž 
jeho mýtické krajiny ovládané 
živly s geometrickým řádem, 
útvary z malířových vizí a snů 
a náměty z antiky plné sym-
bolizmu stojí za pozornost.
Úterý–neděle: 10–18, středa: 
10–20 hodin, vstupné: základ-
ní 220 Kč, snížené 150 Kč, ro-
dinné 350 Kč, školní skupiny 
30 Kč. Výstava potrvá jen do 
28. července 2019. Popl

Kulturní léto v Senátu ČR
4. července Komorní a souborové hry Základní umělecké 

školy Odry
11. července Letní gospelové zpívání DUŠE ZPÍVEJ ze Zlína, 

pod vedením lektorů Rolanda Chama a Kevona 
Stevy Claire

18. července Veselá muzika Ratíškovice
25. července Anna Lukášová & Litera
1. srpna Prague Rhythm Kings

Commedia dell’ arte

Změny programu
vyhrazeny.

Divadelní a taneční podívaná pod širým nebem,
Chorea Historica a Enrico Bonavera pod záštitou předsedy Senátu Jaroslava Kubery

22. 7. 20 h Corazón español
Španělský hudební temperament napříč staletími
29. 7. 20 h V zahradách múz
Hudba pařížských salónů 18. století 

Zámek Troja www.letnislavnosti.cz

Letní slavnosti staré hudby

Úspěšné boje baseballistů
A tým mužů vstoupil do nadstavbových bojů o Extraligo-
vou účast úspěšně. Z prvních šesti zápasů získal čtyři ví-
tězství a dvě porážky a drží průběžné třetí místo v tabul-

ce o účast v baseballové Extralize. V červenci čekají tým mužů 
nejtěžší zápasy s extraligovými týmy a v nich se rozhodne, zda 
trojští muži získají pro příští rok Extraligovou příslušnost.

Přijde se podívat na zá-
pasy A týmu do trojského 
areálu a podpořte naše 
úsilí hrát nejvyšší basebal-
lovou soutěž.

 6. 7. od 16:00 proti Olympii Blansko

14. 7. od 14:00 proti Nuclears Třebíč

21. 7. od 14:00 proti Technice Brno

27. 7. od 14:00 proti Skokanům Olomouc.
Výtečného úspěchu dosáhli starší žáci, když na turnaji Poháru české baseba-
llové asociace získali po vynikajících výkonech bronzové medaile a kvalifiko-
vali se na zářijové mistrovství republiky. Na turnaji čelili velmi silnému týmu 
Nuclears Třebíč, který porazili po bezvadném výkonu 11:8 a v souboji o třetí 
místo porazili bez problémů Tempo Praha 17:3. n Výborně odehráli své po-
hárové turnaje i mladší žáci a kadeti, kteří shodně skončili výborném pátém 
místě. Úroveň českého baseballu se rok od roku zvyšuje a jakékoli umístění do 
pátého místa znamená, že tým patří k české baseballové špičce. Trojský areál 
je otevřený veřejnosti a budeme rádi, když mezi nás zavítáte.

Štěpán Hasal, SaBaT Praha

Klub trojské historie
Dne 19. června 2019 se konala schůzka Klubu trojské 

historie. Navzdory velkému dešti se nás sešlo sedmnáct a z toho 
byli dva noví členové, kteří přinesli staré fotografie. Archiv se 
tím obohatí o další historické dokumenty. Patří jim vřelé podě-
kování. Dokumenty do příště zpracuji. Další schůzka KTH pro-
běhne dne 17. července 2019 od 17 hodin v Domě spokojeného 
stáří. František Malý

0 100 m

Pozvánka do Valdštejnské jízdárny na výstavu:

Josef Šíma Cesta k Vysoké hře
Výstava mapuje tvorbu Josefa Šímy od rodinných podobi-
zen z dob mladosti (mj. i jeho přítele Jiřího Voskovce) až po 
Hrozbu obzoru (předzvěst nástupu fašizmu).

Koncerty ve Valdštejnské zahradě každý čtvrtek a vybraná 
úterý do 26. září 2019, vždy od 17 h. Vstup volný.
Informace o dalších akcích www.senat.cz.

v sobotu 27. července od 16, 17.30 a 19 h
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Cyklovýlet na Okoř

V
 so 8. 6. 2019 se uskutečnil zdařilý a již tradiční cyklistický výlet TJ Sokola Troja na zříce-
ninu hradu Okoře za účasti osmnácti cyklistů, kteří v teplém počasí ujeli úspěšných 
56 km. Cesta vedla přes přívoz do Roztok, kde jsme ve Středočeském muzeu navštívili 

výstavu Fenomén Felkl – proslulá továrna na výrobu glóbů, a pak jsme již stoupali Tichým údolím až 
do Noutovic. Z nich jsme sjeli do Okoře a poseděli si pod zříceninou hradu. Zpět jsme se vyda-
li již známým stoupáním do Tuchoměřic a výjezdem na svatou Juliánu v Přední Kopanině. 
Domů jsme se vraceli krásným sjezdem přes Divokou Šárku, Šárecké údolí, Podbabu až k přívo-
zu z Císařského ostrova do Troje. Na podzim připravujeme nenáročný výlet v rovinatém teré-
nu, tak se k nám můžete přidat. Jana Krejčová

V
červnu 2019 jsme jeli na 
tradiční cyklovýlet na t
Okoř – viz článek a foto. 

Skončila jarní část turnajů ve 
stolním tenise – viz článek 
níže. Oddíl kanoistiky zorga-
nizoval několik zajímavých 
akcí, mimo jiné i zájezd na 
Korsiku – viz článek a foto dále. 
6. 6. 2019 byla uzavřena re-
staurace v „Sokolovně“. Důvo-
dem uzavření byly neshody 
mezi TJ Sokol Troja a nájem-
cem Cateringarden, s.r.o. Ná-
jemce uvádí jako hlavní dů-
vod uzavření restaurace ztrá-
tový provoz. Petr Filip

TJ SOKOL TROJA 
HLEDÁ NOVÉHO 
PROVOZOVATELE 
RESTAURACE

Příp
zájemci
volejte na tel.č. 728 213 254,
kde získáte další informace.

Několik členů oddílu Kanoistiky Sokolu Troja se letos vydalo za dob-
rodružstvím na Korsiku. Akce proběhla ve dnech kolem velikonočních 
svátků. Cestou na Korsiku jsme věnovali jeden den návštěvě Davida ve 
Florencii a Šikmé věže v Pise.

K
orsika je velmi zajímavý ostrov s krásnou přírodou a dlouhou divokou 
historií. Narodil se zde Napoleon, držela se tradice krevní msty, žily 
zde neolitické kultury, jejichž pozůstatky jsou tu k vidění, vznikla zde 

první demokracie… Je vhodná pro všechny možné tipy turistiky. My jsme si 
tam jeli zapádlovat a užít adrenalinu. Bohužel bylo málo vody, tak jsme pád-
lovali ve spodních úsecích řek, kde je proud již poněkud klidnější. Při opti-
málních vodních stavech se jezdí obtížné peřejnaté úseky střídané vodopá-
dy a skoky do lagun.

Jako náhradní program za chybějící kubíky vody jsme zvolili kulturně 
poznávací činnost – například objevování středověkých uliček města Corte 
a Bastie a horskou turistiku – šplhání po skalních útesech v průsmyku Col 
de Bavella či zkoumání botanické rozmanitosti v údolí říčky Asco.

Eva Caková

Stolní tenis
Seriál turnajů ve čtyřhrách po-
kračoval před letními prázdni-
nami druhým turnajem v neděli 
19. 5. 2019 s účastí odpovídají-
címu tomuto období – osmnáct 

hráčů, tedy devět párů hrálo 
v jediné skupině systémem kaž-
dý s každým na dva vítězné sety.

Suverénem se stali Zdeněk 
KYPR s FrantiškemR KVĚTO-
NĚM, kteří neztratili ani set. 
Druzí Petr HRACH a Zuzana 

HERZOGOVÁ prohráli jen Á
s vítězi a dvě porážky stačily 
Petru HOUFOVI a Ladislavu 
HAVLÍČKOVI k vítězství za 
Sokol Troja a celkovému tře-
tímu místu.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Náš peleton stoupá Tichým údolím (vlevo)
Účastníci cyklovýletu na zámku v Roztokách

vítězové P. Houf a L. Havlíček

Kanoisté na jihu
ál Col de Bavella

Šplháme na skály v Col de Bavella

padní
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Start na říčce Asco

vítězové a druzí
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ZOO pro vás připravila
www.zoopraha.cz Otevřeno denně; červenec 9–19 h

Komentovaná krmení a setkání
se zvířaty denně. Venkovní pro-
gram probíhá jen za hezkého 
počasí.
Výstavy: n Sklípkani v Zoo 
Praha Galerie Gočárovy domy a
n Kůň Převalského Jurta
n Motýli ze Sklenářky Terasa y
před vzdělávacím centrem
6. 7. Rychlý jako gepard Porov-
nejte svou rychlost s nejrychlej-
ším suchozemským savcem
11.–12. 7. Letní zooškola pro děti 
ve věku 8–11 let Jedinečná příle-t
žitost pro všechny mladé přátele 
zvířat, přírody a zoologických za-
hrad dozvědět se mnoho zajíma-
vostí a nahlédnout do zákulisí zoo 
nebo si zasoutěžit. Na program je 
nutné se předem objednat.
13. 7. Ohrožená Asie Seznam-
te se s ohroženými druhy zvířat 
východní Asie: laošem, saolou, 

sajgou, velbloudem dvouhrbým, 
mnoha primáty a ptáky.
14. 7. Zooškola pro dospělé – Jak 
se dělá zoo Oblíbený a originální o
zážitkový program o fungování 
zoo, v němž si vyzkoušíte práci 
chovatele. Na program je nutné 
se předem objednat.
18.–19. 7. Letní zooškola pro 
děti ve věku 12–15 let Na pro-t
gram je nutné se předem objed-
nat.
20.–21. 7. Víkend hmyzožravců
Ochutnejte potravu budoucnos-
ti – hmyz na všechny způsoby
25.–26. 7. Letní zooškola pro 
děti ve věku 8–11 let Na program 
je nutné se předem objednat.
28. 7. Mezinárodní den tygrů
Tygři dostanou nové enrichmen-
tové dárky. V Pavilonu kočkovi-
tých šelem ve 13 h, u tygrů ussu-
rijských ve 14 h.

Botanická zahrada zve
www.botanicka.cz Venkovní expozice denně, Fata Mor-

gana kromě pondělí 9–19 h, vinotéka po–pá 13–21, so–ne 11–21 h

Co kdy a kde v Botanické zahradě kvete:
konec června – zač. července – kvetou denivky Hemerocallis, Cen-
trální letničkový a trvalkový záhon je v plném květu, Sbírka lilií
(vše Ornamentální zahrada). Začínají kvést komule např. Bud-
dleja davidii, rozkvétá hortenzie Hydrangea macrophylla, Hydran-
gea sargentiana (a Japonská zahrada). Z popínavých dřevin kvete 
trubač kořenující Campsis radicans. Žlutými květy vykvétá dřevitá 
třezalka kalíškatá Hypericum calycinum (Ornamentální zahrada) m
Kvete nenáročný a málo známý celoterčník různobarvý Holodis-
cus discolor.rr

do 21. 7. Sukulenty – krása rost-
linného těla Expozice Svět suku-a
lentů denně 9–19 h
I letos bude výstava doplněna 
o prodej rostlin s možností pora-
dit se o jejich pěstování s profe-
sionály.

Procházky zahradou s odborní-
kem ve 14 a v 16 h:
20. 7. Letní trvalky Petr Hanzel-y
ka (Jižní vchod, ulice Nádvorní)
27. 7. Užitkové rostliny Nového 
světa Klára Lorencová (Severní a
vchod, ulice Na Pazderce)

Metrem C pojedete na Budějovickou
a autobusem č. 193 od Polikliniky Budě-
jovická dojedete na konečnou Šeberák.
Při naší květnové návštěvě byl vybag-
rovaný a právě probíhala rekultivace.
Vydáme se kousek zpět k autobusové 
zastávce směr centrum a dál se budeme 
držet zelené značky. Ta odbočí po 200 
metrech do ul. Strouhalova mezi vilky 
a podél Kunratického potoka, který za 

Hudební
procházky
každou neděli až do 22. 9. 2019
ve 13 h Gočárovy domy v zoo
v 15 h Trojský zámek
v 17 h Botanická zahrada

 7. 7.  Pražské saxofonové kvarteto
(J. Ježek, G. Miller)

14. 7.  Pražské dechové kvinteto
(W. A. Mozart, L. van Beethoven)

21. 7.  Parnas kvartet
(A. Vivaldi, E. Elgar)

28. 7.  Amis de la musique
(Anonym, M. Haydn, F. X. Dušek)

Podél Kunratického potoka
Vážení čtenáři a turisté, pokud se vám nechce vyrazit autem a raději jste v dosa-
hu MHD a přitom v lese, tento zhruba sedmikilometrový výlet je přesně pro vás.

chvíli překročíme a pokračujeme vlevo
pořád po zelené značce až k Hornomlýn-
skému rybníku kolem ČOV. Přejdeme 
silnici a jdeme ul. Za Rybníkem pořád
po zelené k Dolnomlýnskému rybníku,
kde uvidíme bývalý Kunratický mlýn. Je 
datován do roku 1764. V 19. stol. tu zahájila 
provoz oblíbená hospoda. Součástí krčmy byla 
velká zahrada, na dvoře prý svého času sedá-
vala i Božena Němcová. Rodina Bartůňkova 
zde nabízela i možnost ubytování nebo plav-
by na lodičkách po Dolnomlýnském rybníku.
Dál jdeme lesem po žluté a u rozcestí 
K hrádku vzhůru po modré až k zříce-

nině Nového hradu, která má nyní přes 
hradní příkop nový dřevěný most.

Stavba hradu byla zahájena na pokyn krá-
le Václava IV. roku 1411. Po Václavově smr-
ti 1419 zde krátce pobývala královna Žofie 
a během roku 1420 hrad několikrát navštívil 

Zikmund Lucemburský. Poté, co Nový hrad 
v následujícím roce dobyli a vyplenili Pra-
žané (včetně vynikající knihovny), už žádný 
panovník neprojevil zájem ho obnovit… Od
hradu půjdeme po modré směr Hor-
ní Kunratice, u rozcestí Kunratický les 
modrou značku opustíme a odbočíme 
doleva neznačenou asfaltkou, mineme 
rozcestí U Velkého altánu a pokračuje-
me po cyklo A22 ul. Na Ovčíně až k vy-
hlášené restauraci Za větrem (na křižo-
vatce si můžeme ještě odskočit po žluté 
doleva ke dvěma sekvojovcům). Po ob-
čerstvení jdeme po žluté k metru C Roz-
tyly, kam to máme jen deset min. chůze.

Text a foto Renata Zajícová
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Do přírody 
městskou
hromadnou


