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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z DENÍKU STAROSTY

ZE ZÁPISU 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-TROJA 26. 6. 2014

Bod č. 3 – Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha-Troja 
pro volební období 2014-2018
K návrhu se vyjadřují jednotliví zastupitelé: 
P. Bejček – nemyslí si, že by navýšení počtu členů ZMČ ze sedmi na de-
vět bylo tak výraznou změnou. Navrhuje návrat k sedmičlennému zastu-
pitelstvu. Ing. Kořenský si také myslí, že sedm členů ZMČ je dostačující. 
JUDr. Čadská se domnívá, že současný stav, kdy je devět členů zastupitel-
stva, odpovídá množství úkolů. Je dobře, že každý zastupitel má na staros-
ti jen jednu komisi nebo výbor. Současný stav je vyhovující. Ing. Bryknar: 
Navýšení počtu zastupitelů v tomto volebním období vedlo např. k zavedení 
Komise pro obecní majetek, která má velký přínos. Vyšší počet zastupitelů 
neznamená velký nárůst potřebných finančních prostředků, neboť finanční 
ohodnocení zastupitelů není příliš velké. Nevidí tedy důvod, proč počet za-
stupitelů snižovat. P. Bejček se domnívá, že komise nemají tak velké množ-
ství náplně. Na to, jak jsme malá městská část, je to příliš velké množství 
zastupitelů. Ing. Stavovčíková se domnívá, že kdyby všechny komise praco-
valy v naprostém pořádku, tak by zastupitelé měli co dělat. P. Kavan nemá 
s čím srovnávat, je v zastupitelstvu první volební období, ale domnívá se, že 
na více než jednu komisi by neměl čas. Souhlasí tedy s aktuálním počtem. 
Pan starosta hovoří o dalších externích komisích, jichž je členem. Např. 
doprava nebo sport a volný čas by si zasloužila samostatnou komisi a za-
stupitele, který ji bude mít na starosti. Práce dvou zástupců starosty je také 
velmi přínosná. Agenda obecního majetku se výrazně zvýšila. 

ZMČ stanoví podle ustanovení § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastu-
pitelstva městské části Praha-Troja na volební období 2014–2018 na dvět 
členů. usnesení č. 111 schváleno 5 hlasy (2 zastupitelé jsou proti)

Bod č. 4 – Zásady pronajímání bytů v Domě spokojeného stáří
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu Ing. Sta-
vovčíkové ke změně obsazování bytů v Domě spokojeného stáří a k ná-

vrhu Zásad pronájmu bytů v Domě spokojeného stáří. Stávající nájemci 
mají uzavřené smlouvy, které platí. ZMČ schvaluje Zásady pronájmu bytů 
v Domě spokojeného stáří dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s účinností 
od 1. 7. 2014. usnesení č. 112 schváleno 7 hlasy

Bod č. 5 – z Informací starosty
■ prodej části pozemku parc. č. 467
– na základě vyjádření odboru dopravy ÚMČ P7 jsme oddělili pás široký 

5,5 m, čímž vzniká koridor pro rozšíření cesty
– zbývající část bude prodána, zpracovává se znalecký posudek
– zeď se bude bourat 
■ aktuality k probíhajícím stavbám města a MČ
– na komunikaci Pod Havránkou se dokončí finální asfalt nejpozději 

do konce září, další etapa je ve fázi projektu
– chodník do Podhoří – projednává se stavební povolení
– stavby Pod Salabkou – probíhají další řízení 
– na webových stránkách budou zveřejňovány stanoviska městské části 

k probíhajícím stavbám
– na setkání se starostou 16. 6. se stavby řešily také, velké vášně vzbudil 

záměr vyčistit Sokolskou cestu

Bod č. 6 – Závěr, diskuze
P. Bejček by uvítal vzhledem k projednávanému rozpočtu souhrn výdajů 
(velkých – za projekty atd.). Zastupitelé dostanou tabulku. Pan starosta 
upozorňuje, že nedávno jsme zmeškali jednu výzvu z EU, protože jsme ne-
měli připravený a hlavně projednaný projekt. Proto je dobré mít hotové 
projekty v záloze. Naše projekty nejsou pouhé vize, ale realizují se. I Kraji-
nářská studie Praha-Troja již zafungovala v mnoha případech. K realizaci 
domu u přívozu stále čekáme na vyjádření IPR. Věc velmi zkomplikovaly 
loňské povodně. Ing. arch. T. Drdácký, starosta

Úplné znění zápisu naleznete na www.mctroja.cz

Vážení občané Troje!

Kvalitnější městská 
doprava do Troje
je od soboty 5. července na lince 112
z Nádraží Holešovice k Zoo zajištěna v ne-
změněném intervalu spojů kloubovými
autobusy. Požadavek na zvýšení kapacity 
autobusů vychází z našich zkušeností a va-
šich stížností s kvalitou cestování v troj-
ských autobusech nejen při výluce tram-
vaje v Trojské, ale i obecně. Městská část 
navrhovala řešit nedostatečnou kapacitu
linky 112 navýšením operativních záloh,
ale hlavní město společně s Dopravním
podnikem zvolilo tuto variantu. Vzhledem
k tomu, že každý nový spoj navíc stojí měst-
skou pokladnu další finance, jsou kloubo-
vé vozy nejefektivnější řešení. I s ohledem
na fakt, že naše lokalita je stále více žáda-
ná a navštěvovaná je potřebné zachovat 
d l č ě k lit í d t t ř jzde celoročně kvalitní dostupnost veřej-

nou dopravou nejen pro návštěvníky, ale
zejména pro trojské obyvatele. Toto je asi
maximální přepravní kapacita přes Troju,
kterou (nejen pro obsluhu Zoo) můžeme
nabídnout! Věřím, že všem usnadní a zpo-
hodlní cestování!

Semafor v Trojské ulici
je řízen tzv. „chytrými“ kamerami dle ak-
tuálního stavu dopravy. Bez lidské kont-
roly ale dochází k výpadkům „chytrosti“ 
a funkčnosti a tvorbě kolon. Tyto případy 
řešíme přímo s vedením stavby a nadále 
žádáme Policii ČR o dohled zejména v ran-
ních a odpoledních hodinách. Vaše kritické 
připomínky a názory prosím pište i nadále 
na info@mctroja.cz. Další jednání k do-
pravní problematice v Troji se uskuteční 
7. srpna od 8.00 hodin.

Nová ředitelka 
mateřské školy
Novou ředitelkou Mateřské školy Nad Ka-
zankou byla od 1. 8. 2014 jmenována paní 
Bc. Vladimíra Barešová, které se v konkurz-
ním řízení umístila na prvním místě. Dosud 
pracovala jako zástupkyně ředitelky v Ma-
teřské škole Klíčanská v Praze 8 a má mno-
haleté zkušenosti v práci s malými dětmi. 
Pro bližší seznámení přineseme v příštím 
čísle časopisu rozhovor s paní ředitelkou.

Granty pro Troju
úspěšné byly naše žádosti o granty: obdr-
želi jsme dotaci z MHMP ve výši 3 mil. Kč 
na úpravy přízemí ve Staré škole (DSS), 
dále jsme získali dotaci ze SFŽP ve výši 
1,4 mil. Kč na úpravy pozemků pod va-
lem a grant Nadace VIA a ČSOB ve výši 
100 000 Kč na sad v Podhoří. 

Obchod Na Kovárně
Od začátku června běží půlroční zkušební 
doba novému nájemci obchodu potravin. 
Vaše podněty a připomínky prosím bezod-
kladně adresujte přímo nájemci a zároveň 
na drdacky@mctroja.cz.

Slavné stavby
v Praze-Troji 
ve spolupráci s vydavatelstvím Foibos při-
pravujeme další díl úspěšné série knih o za-
jímavých stavbách. Trojské firmy mají mož-
nost reklamy v knize a podpoří tak vydání
výpravné publikace o historii naší čtvrti.

Trojské posvícení 
připravujeme na neděli 17. srpna 2014 
od 16.00 hodin, letos nově v areálu a re-
stauraci Sokola Troja. Srdečně zveme troj-
ské rodiny i příznivce, bude připraven pro-
gram pro děti i pro dospělé!

Informační servis pro občany
Občanům, kteří se přihlásili, posíláme 
e-mailem aktuální informace nejen k dopra-
vě či plánovaným akcím. Zájemci o zasílání 
těchto zpráv poskytněte prosím svou emai-
lovou adresu na umlaufova@mctroja.cz.

Přeji vám hezký slunný zbytek léta a tě-
ším se na viděnou v otevřené kanceláři sta-
rosty, na Trojském posvícení nebo v biogra-
fu u Trojského koně!

Tomáš Drdácký, starosta
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5. 8. V žáru noci (USA)
 21.00 N. Jewison 1967, b 105’ 
12. 8. Stín kapradiny (ČSSR)
 20:30 F. Vláčil 1984, b 90’
19. 8. Extase (ČR)
 20:30 G. Machatý 1993, čb 86’
26. 8. Tři veteráni (ČR)
 20:30 O. Lipský 1964, b 87’ 
Začátky od 21:00 hodin.
Za podpory: MČ Praha-Troja, Cyklo Hobby 
organizuje Kulturní Centrum Meandr o.s.,

Program: www.utrojskehokone.cz

úterý

úterý

úterý

úterý

5 8 V žáru noci (USA)

Galerie u Trojského koně po setmění

ZDARMA

GG l ii TT jj kkéhéh kk ěě tt ěě íí

RYCHLÉ SPOJENÍ
Podněty a připomínky, stížnosti i nápady – nejen telefonicky, ale 
i formou sms a mms posílejte na mobilní telefon Úřadu městské 
části: 601 574 514 (slyšíme a řešíme).

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V SOBOTU 6. 9. 2014
Trojské památky pro veřejnost

Podrobný program příště.

Dům spokojeného stáří, Povltavská 21, Praha-Troja

ZMĚNY V OBSAZOVÁNÍ BYTŮ
Na základě doporučení sociální a zdravotní komise a rozhodnutím za-
stupitelstva MČ Praha-Troja dochází ke změně v obsazování uvolněných 
bytů v Domě spokojeného stáří (DSS). 

Trojští senioři většinou bydlí u svých rodin a bytová jednotka 
v DSS se tedy podle dosavadních zásad obsazuje podle dalšího po-
řadníku – mimotrojských občanů. Tento proces výběru vhodného 
uchazeče ze dvou pořadníků a za splnění specifických podmínek 
je mnohdy složitá a dlouhodobá záležitost. n Snažíme se ale, aby 
byl uvolněný byt obsazen co možná nejdříve. Z toho důvodu bylo 
dočasně, do vyřešení nového systému pronájmu, poskytnuto krát-
kodobé ubytování rodině, která byla nucena opustit své dlouholeté 
bydliště v Podhoří. Troja nemá žádné bytové prostory, které by 
mohla nabídnout jako krátkodobé východisko z nouze pro bydlení 
i mladší generace a zde se tak nabízí možnost, jak systém proná-
jmu urychlit a oživit a pomoci tak právě trojským. n Přidělování 
pronájmu v uvolněných bytech DSS bude od 1. 9. 2014 probíhat 
podle seznamů, kde prioritu budou mít trojští senioři, druhý se-
znam bude zahrnovat trojské uchazeče mladší generace, kteří se 
ocitli v bytové nouzi a ve třetím seznamu budou vedeni senioři 
přespolní. n Pronájem bude podložen dotazníkem, splněním pří-
slušných kritérií a bude podléhat komisionálnímu posouzení. Ná-
jemné v bytových jednotkách, přidělených podle seznamu mlad-
ších trojských občanů, bude stanoveno jako komerční. Konečná 
výše pronájmu bude stanovena radou MČ Praha-Troja. n Vyzývá-
me tedy mladší trojské občany, kterým nastane potřeba dočasně vyřešit 
svou bytovou situaci, aby tomuto oznámení věnovali pozornost. Žádosti
o pronájem uvolněné bytové jednotky v DSS podávejte spolu s vy-
plněným dotazníkem na recepci úřadu MČ Praha-Troja. Dotazník 
k žádosti je k dispozici v podatelně (na recepci) Úřadu městské
části Praha-Troja, Trojská 230/96 a na www.mctroja.cz. Podrobněj-
ší informace lze získat u Ing. Markové, e-mail: markova@mctroja.
cz, tel. 284 686 103, nebo Ing. Stavovčíkové, e-mail stavsi@seznam.
cz, tel. 605 854 055, (resp. předsedy sociální a zdravotní komise) 

O. Stavovčíková, zástupkyně starosty

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
(před slavnostním koncertem 28. X.)
letos pro děti narozené 1. 1. 2011 – 31. 7. 2014
Rodiče – zájemci o vítání občánků, kteří se dosud 
nepřihlásili, tak mohou učinit do 31. 8. 2014
na ÚMČ (info@mctroja.cz).

V TROJSKÉM ZÁMKU

11–20 H
V AREÁLU
TROJSKÉHO
ZÁMKU

Podrobný program
najdete
v příštím čísle!

V SOBOTU 13. ZÁŘÍ 2014

Jménem kolegů zastupitelů se těšíme na viděnou!

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

OTEVŘENÁ KANCELÁŘ STAROSTY
OD 6. SRPNA OPĚT
každé pondělí a středa 16–18 h.
Již tradiční Letní kancelář starosty otevřena. 
Opět máte možnost bez předchozí domluvy při-
jít na Úřad městské části a projednat věci, které 

p p y p

vás zajímají. Přijďte s vašimi názory, připomín-
kami, kritikou

Degustace

Program pro děti

Slovácký krúžek

Pragmatique

Juvana Jenkins

a další
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VÝZVA PRO 
ZÁJEMCE O PRÁCI 

EBNÍ KOMISIVE VOLE
Hledáme zájemce o zajímavou práci

olební komisi pro pod-v Okrskové vo
zastupitelstev obcí (10.–zimní volby do 

a do Senátu (10.–11. 10.11. 10. 2014) a
né 2. kolo 17.–18. 10.2014 a případn
e můžete na Úřadě MČ2014). Hlásit se

uď osobně nebo na tel.Praha-Troja bu
121 – p. Zajícová nebočísle 284 691 1

Ing. Marková.
nata Zajícová, zapisovatel OVKRen

ončení mandátu některýmVzhledem ke sko
odního soudu pro Prahu 7přísedícím Obvo
me s výzvou, kdo byste mělse na vás obracím
řísedícího soudu.zájem o práci př
ou a společensky prospěš-Tuto zajímavo

e vykonávat každý občan,nou práci může
který dovršil k nejméně 30 let, má stát-věk

ské republiky, způsobilost ní občanství Čes
nům, k právním úkon trvalý pobyt či místo 
bvodu zastupitelstva, jímž je výkonu práce v ob

do funkce volen a v obvodu soudu, pro kte-, a
volen. Dále musí souhlasit rý je do funkce v
olením za přísedící Měst-s případným zvo
raze, doložit bezúhonnost ského soudu v Pr
říku trestů a předložit ne-výpisem z Rejstř

osvědčení.gativní lustrační 
du jsou voleni na čtyřletéPřísedící soud
. Pro Obvodní soud profunkční období
vil jeho předseda Prahu 7 stanov počet 
zvlášť pro Zastupitelstvo10 přísedících z
Praha-Trojaměstské části P s přihlédnu-a
y přísedící nezasedali vícetím k tomu, aby
lendářním roce. Odměna než 20 dnů v kal

e přísedícího je stanovena za výkon funkce
/1992 Sb, ve znění vyhláš-vyhláškou č. 44/
Sb.. Zastupitelstvo městskéky č. 313/1995 S
a dosud zvolilo pět příse-části Praha-Troja
nichž některým již skončildících soudu, z n

mandát.
o soudu se přísedící podí-U obvodního
vání kauz, jejichž aktérůmlejí na rozhodov
ět let vězení. Přísedící roz-hrozí nejvýše pě

instanci, odvolací řízeníhodují v první
ě profesionální soudci.vedou výhradn
laiků mají vyhrazena dvěPřísedící z řad l
ném senátu. Váha jejichmísta v tříčlenn
ředsedy senátu – soudcehlasu a hlasu p

je stejná.
měl zájem o práci přísedí-Kdo byste m
ůžete si stáhnout přihláš-cího soudu, mů
h stránkách městské částiku na webových

www.mctroja.cz nebo získat informa-
vé – ce u Ing.Markov markova@mctroja.cz,
.tel. 248 469 121.

ME HLEDÁM ZÁJEMCE
O FUNKCI PŘÍSEDÍCÍCH

NÍHO SOUDUOBVODN
AHU 7PRO PRA

VACKŮV SAD
Vážení čtenáři, dovolte, abychom
vás informovali o uskutečněných 
změnách ve veřejné zeleni na úze-
mí vaší městské části. Díky gran-
tové politice Hl. města Prahy se 
podařilo v zanedbané lokalitě Vackova sadu 
(Třešňovka) vytvořit nové místo, které je ne-
jen vhodné na procházky, ale zároveň zde 
zvyšuje druhovou rozmanitost.

Vackův sad přiléhá k ulici Pod Havrán-
kou a je součástí velkých sadů, vysázených 
na svahu mezi Bohnicemi a Trojou ně-
kdy v první polovině dvacátého století. Již 
na leteckých snímcích z roku 1975 jsou 
v tomto místě patrné vzrostlé stromy, kte-
ré se ve většině dochovaly do dnešní doby. 
Sad, stejně jako další sady v okolí, je již 
bohužel delší dobu neobhospodařovaný 
a tak celkově zarostl do podoby neprostup-
ného porostu. I díky tomu původní ovocné 
stromy trpí a dochází k jejich postupnému 
odsychání. Nedávná podoba sadu tak byla 
bohužel velmi zanedbaná a o sadu, v pů-
vodním slova smyslu, se již nedalo mluvit.

V roce 2013 se i díky pomoci ze strany 
pana starosty Ing. arch. Tomáše Drdác-
kého podařilo získat grant od Hl. města 
Prahy, který pokryl převážnou část nákla-

dů na odstranění nepůvodních 
a nevhodných dřevin z části sadu. 
V tomto roce zde ještě dojde k od-

stranění odpadu, který se v podob-
ně zanedbané zeleni velmi rychle 

objevuje. Od procházejících pejskařů 
hodců již máme pozitivní ohlasy na pro-

vedené práce. Zejména oceňují zvýšení 
přehlednosti a tudíž i bezpečnosti v sadu. 

Kácením křovin se podařilo odhalit pů-
vodní ovocné stromy, z nichž řada je stále 
ještě alespoň částečně živá. Zároveň byly 
ponechány některé nesadové stromy, aby 
místní zeleň vhodně doplnily (např. dub). 
Po našem zásahu v sadu zůstala též osluně-
ná torza suchých ovocných stromů, která 
jsou nyní vhodným biotopem pro různé 
druhy hmyzu, a to i chráněného.

V letošním roce se opět podařilo zís-
kat finanční prostředky od Hl. města Pra-
hy na pokračování prací v tomto místě. 
Díky tomu se zde podaří obnovit krátkou 
okružní cestu po sadu a vznikne též nová 
vyhlídka s výhledem na centrální Prahu. 
Věříme, že změny v tomto prostoru uvítá-
te a sad se stane místem vašich procházek.

Pavel Frantík a k Zdeněk Drmla

Tento projekt je realizován s finančním 
přispěním Hlavního města Prahy.
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PROJEKT REGENERACE OBECNÍ ZAHRADY 
VSTUPUJE DO FÁZE REALIZACE

EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

ráce na realizaci projektu 
Regenerace obecní za-

hrady pokračují. V současné 
době je v západní části areálu 
budováno nové dětské hřiště 
a dětský koutek a ve východní 
části je odstraňováno nefunkč-
ní brouzdaliště. Během let-
ních  prázdnin budou probíhat 
další převážně hrubé stavební 
práce. V souvislosti se stavbou 
byly odstraněny některé povr-
chy přístupových cest, z toho 
důvodu je vstup do úřadu 
možný z ulice Nad Kazankou, 
za zvýšené opatrnosti i z ulice 
Trojská. O dalším průběhu 
stavby vás budeme informovat. 

Ing. Daniela Budská, referent 
životního prostředí
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Inzerce

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ZA MORAVSKÝMI A ČESKÝMI VÍNY DO TROJSKÉHO SKLEPA
Troja se může pochlubit další zajímavostí, která na-
vazuje na zdejší tradici pěstování vína: v pátek 27. 
června byl v prostoru Domu integrované pomoci 
vedle Galerie u lávky otevřen Trojský sklep. Snahou 
jeho provozovatele, zdejšího starousedlíka a vinařské-
ho nadšence Jana Kavana, je vytvořit v naší městské 
části další příjemné zákoutí, kde je možné se potkat 
se sousedy, posedět s přáteli – nebo si najít nové. To 
všechno u sklenky dobrého vína od vinařů, jejichž pro-
dukce není v pražských obchodech a vinotékách úplně 
běžná. „Vybírám si od českých a moravských vinařů, které 
osobně znám, vína, která jsem sám ochutnal. Sortiment tak 
není určován tím, kdo mi nabídne nejlepší marži, ale tím, 
co jsem připravený bez váhání doporučit svým zákazníkům. 
A protože se do značné míry jedná o mé sousedy a známé, 
dávám si samozřejmě záležet na tom, co nalévám,“ vysvět-
luje Jan Kavan filozofii Trojského sklepa.

V tuto chvíli můžete v Trojském sklepě ochutnat 
vína z moravských vinařství Hrdina a dcera, Dwořá-
ček a Krásná hora a z Mělnického vinařství Kraus.
Některá z nich budou jistě povědomá návštěvníkům
Trojského vinobraní, kam je Jan Kavan coby spolu-
organizátor vinobraní přivedl. Nabídka Trojského
sklepa se sice bude časem rozšiřovat, ale nijak pře-
kotně. „Nechci nabízet nepřebernou a nesourodou směs 
vín z celého světa ani drahá vína pro takzvané investice,“
říká Jan Kavan a dodává: „Troja má ještě pořád úžasné-
ho genia loci a já bych ho chtěl provozováním Trojského 
sklepa podpořit a rozvíjet.“

Pokud vás tedy zajímá, jak vypadá skutečný vinný 
sklep jen pár metrů od Vltavy, zajděte do Povltavské
44. O tevřeno je denně od 15 do 21 hodin, o víkendu už
od 13 hodin. Novinky z Trojského sklepa najdete také
na Facebooku (www.facebook.com/trojskysklep).

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD

SEKÁNÍ TRÁVY
TEL.: 606 662 223, 723 899 561

STROMY 
ZA BLANKU
V rámci náhradní výsadby za stromy 
pokácené v průběhu stavby městské-
ho okruhu a protipovodňového valu 
mají trojští občané jedinečnou mož-
nost získat zdarma stromy od Hl. m. 
Prahy. Po jednání Městské části Pra-
ha-Troja a zástupců hl. města mo-
hou občané Troje a Podhoří zažádat 
o bezplatné vysazení stromů do svých 
zahrad i předzahrádek. Pro více in-
formací a žádost o stromy se nevá-
hejte obrátit na Úřad městské části 
Praha-Troja. 

Ing. Daniela Budská,
referent životního prostředí 

GRANT NADACE VIA
V červnu získala Městská část Praha-
-Troja finanční prostředky z grantu 
Nadace VIA na obnovu ovocného 
sadu v Podhoří. Záměrem projektu je 
společnými silami Městské části Pra-
ha-Troja, zahrádkářů i obyvatelů Tro-
je a Podhoří a aktivních občanských 
sdružení obnovit původní ovocný sad 
v zahrádkářské kolonii v Podhoří. Bě-
hem plánovacího setkání (září 2014) 
bude společně s obyvateli Podhoří 

a zahrádkáři zvolena vhodná výsadba 
ovocných dřevin a rozmístění mobi-
liáře na pozemku, který je nyní ne-
využívaný. Samotná realizace záměru 
na obnovu sadu bude probíhat na jaře 
roku 2015. Obnovou sadu vznikne 
nový prostor určený pro trávení vol-
ného času a setkávání sousedů, které 
v Podhoří doposud chybí. 

Ing. Daniela Budská,
referent životního prostředí

OBNOVA SADU V PODHOŘÍ

SOKOLSKÁ CESTA

1. etapa vyklízení prostoru

2. etapa oprava plotu

3. etapa úklid přilehlých soukromých 
pozemků

4. etapa dohoda o podmínkách zpří-
stupnění cesty
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Výčet místního kulturního a sportovního dění najdete v pravidel-
ném měsíčním Trojském kalendáři.

Proto jen stručný přehled:

Výstava Unie karikaturistů „RYBY“ v Galerii U Lávky
vvždy pá 13–17 h a so+ne 10–18 h

Trojské filmové léto – program viz strana 3

Hudební procházky – pravidelné nedělní koncerty vážné huby 
vv krásném prostředí Gočárových domů v ZOO (13 h), Trojského 
zámku (15 h) nebo v Botanické zahradě (17 h), program na straně 8

Příměstské tábory nejen pro děti Lesního klubu Tři údolí:
4.–7. 8., 11,–14. 8. a 18.–22. 8., tel. 737 634 085.

Zajímavá jsou i sportovní setkání v Loděnici FTVS: 7.–10. 8.
a 16.–17. 8. a mnohé další zábavné a naučné programy v ZOO, 
Trojském zámku i Botanické zahradě.

Plavby lodí do ZOO Praha – od 29. března do 28. září 2014 od 29. března do 28. září 20
Netradiční 75 minutový výlet pro rodiny s dětmi. Lodi vyplouvají o rodiny s dětmi. Lodi vyplo
za každého počasí z přístavišť na Rašínově nábřeží nebo 
od Čechova mostu. Zpět se vyploouvá z Císařského ostrova.
Pražská paroplavební společnost, t www.paroplavba.cz

Mezinárodní mládežnický turnaj v baseballu v kategorií v
starší žáci (dvanáctiletí)a mladší kadeti (čtrnáctiletí). Kategorie 
U12 se hraje na hřištích SaBaTu Praha v Troji 29.–31. 8. 

Národní technické muzeum Kostelní 42 út–ne 9–17.30,
so+ne 9–18 h, www.ntm.cz

Národní zemědělské muzeum, út–ne 9–17 h, www.nzm.cz
Stálé výstavy: Malá naučná lesní stezka – poznávání stromů, dřevin 
a šišek, dětská prolézačka atd. Venkov v proměnách staletí život oby-
vatel venkova od pravěku do současnosti Jede traktori unikátní r histo-
rické zemědělské stroje a nářadí, interaktivní programy Od věku slou-y
žím člověku historie obalové techniky a transportu potravin do 31. 12.n
O pivu – z chmelnice až na náš stůl historie i současnost našeho 
ppivovarni ctví do 31. 12.í

Národní galerie Veletržní palác, út–ne 10–18 h, www.ngprague.cz
Výstava Požár Veletržního paláce ve fotografiia  14. 8.–12. 10.

Letní Letná 11. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu á
a divadla. Představení pro děti, workshopy v žonglování, akrobacie atd.
17. 8.–2. 9. www.letniletna.cz

Výstaviště Prague Harley Days setkání motorkářů kultovní značky 
Harley Davidson 29. a 30. 8.n

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8
Historie povodní v Praze ochrana před povodněmi v minulosti, fotodo-
kumentace povodní 2002 a 2013, do 19. 10. www.muzeumprahy.cz 

Bohumil Hrabal barevně i černobíle Výstava ke 100. výročí 
narození spisovatele –e v prostorách Libeňského zámku a hlavní 
budovy Úřadu MČ Praha 8, do 4. 9. www.praha8.cz

Léto v klubu MAPA, Sokolovská 121 – stolní fotbálek, velká za-
hrada, deskovky, malování atd. pro děti od 6 do 12 let – bezpečná 
alternativa trávení volného času, po–čtv 13–18 h www.klub-mapa.cz

Aquacentrum Šutka, Čimická 848/41 50 m bazén, aquapark 
s mnoha atrakcemi a tobogány Odpočinout a zrelaxovat se pak mů-y
žete můžete v parních lázních nebo ve finských saunách,
po–pá 6–22 h, so+ne+svátky 10–22 h, www.sutka.eu

Prázdninových akcí pro malé i velké v Praze a okolí je velké množství. 
Nasměrovat nás může např. www.kudyznudy.cz
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SKVĚLÝ JAZZ U KONĚ
Galerie U trojského koně se ve čtvrtek 
26. června zaplnila milovníky jazzu. Laco 
Déczi se svojí kapelou Jazz Cellula New 
York vlétl na pódium jako uragan. Koncert 
věnoval památce režisérky Věry Chytilové. 
Večer vyvrcholil spontánním tancem pří-
tomných. Koncerty v galerii U trojského 
koně se stávají výjimečnou příležitostí k se-
tkání s vynikajícími interprety. bok

V ČERVENCI
Zájemci o trojskou historii se 
sešli ve čtvrtek 10. července 
v klubovně Domu spokojeného 
stáří s editorem připravované 
publikace o významných troj-
ských stavbách ing. arch. Petrem 

Krajčim. Účast byla tentokrát po-
znamenána probíhajícími letními 
dovolenými, přesto byla diskuse 
velmi živá. Příští schůzka klubu 
se bude konat v klubovně Domu 
spokojeného stáří 14. srpna 2014 
od 17 hodin. Všichni příchozí 
jsou srdečně vítáni. bok

POJÍZDNÉ KNIHOVNY MK V PRAZE SLAVÍ 75. NAROZENINY
Přijďte si užít PRAVOU BIBLÁCKOU PÁRTY mezi Y
staré autobusy a tramvaje. Slavit budeme v Muzeu měst-
ské hromadné dopravy ve Vozovně Střešovice. Nebudou 
chybět naše tři pojízdné knihovny a ke gratulantům se 
přidají třeba pojízdné palačinky Galetky, autobus Měst-
ské policie, divadelnice a muzikantka Marka Míková, 
divadelní soubor Vý; (čti Výstředník), soutěže a hudba.

Přístup k volantům zaručen :).

Místo konání: Pojízdná knihovna Muzeum městské a
hromadné dopravy v sobotu 9. 8. od 09.00 do 17.00.

Určené zejména pro: rodiče a děti, seniory, dospě-
lé, děti, mládež, studenty

Vstup volný. Vstup do muzea pro čtenáře knihovny zdarma.

POTRAVINY NA KOVÁRNĚ
Mnohého čtenáře zaskočila koncem jara v Žabce změna personálu, který 
zákazníkům vnucoval petici pro zachování prodejny Žabka. Neměl jsem 
potřebu bojovat za Žabku, ale určitě bych udělal vše pro zachování ob-
chodu s potravinami v Troji. Vždyť pro mnohé z nás je to i záchrana 
na cestě z práce, protože si uvědomíme, že doma něco chybí. A pro vodáky 
i turisty je to vítaný nákup za rohem. Ne každá obec má to štěstí, že každý 
den najde obchod otevřený od rána do noci. Troja ano. Od poloviny červ-
na obchod funguje pod názvem Potraviny Na Kovárně. Provozovateli, 
panu Miloši Beňovi, jsem položil pár otázek: 

Jste provozovatelem nové prodejny Potraviny Na Kovárně. Předtím jste 
byl vedoucím prodejny potravin Žabka na stejném místě. Proč ta změna? 

Společnosti Tesco, která provozovala Žabku, končila nájemní
smlouva. Hodně usilovali o pokračování, ale ve výběrovém řízení 
vybrala Městská část Praha-Troja mne. Působil jsem tu déle než pět 
let, zákazníci mne znají a já znám jejich potřeby. Věděl jsem, co 
nabídnout do budoucna. Asi to rozhodlo. 

Co jste oproti Žabce změnil, co je nové nebo lepší? 
Plocha je daná, ale prostředí změnit lze. Hodně jsem investoval

do interiéru. Prodejna je teď prostornější a světlejší. Přitom se roz-
sah sortimentu nezmenšil, ale naopak. Dál zápasím s teplem z chla-
zení a od slunce. Přidal jsem třetí klimatizační jednotku, ale pořád 
to nestačí, budu muset investovat dál.

Do budoucna se budete řídit svými zkušenostmi nebo uvažujete o získává-
ní podnětů od zákazníků? 

Mám výhodu delší praxe v maloobchodu a ve znalosti trojských
zákazníků. Anketu pořádat nemusím, protože zákazníci sami při-
cházejí s dotazy a přáními. Snažím se novým požadavkům vyhovět, 
ale nejde to vždy. Podstatný je předpoklad, že se novinka prodá 
alespoň v tak malém množství, které nabízí dodavatel. Snažím se 
preferovat české výrobky a vycházet potřebám zákazníků vstříc. 
Do budoucna bych rád zavedl prodej baleného čerstvého masa 
a grilovaných kuřat, ale nejdřív musím dořešit klimatizaci. Nápadů 
by bylo víc, ale svěřený prostor na ně nestačí. 

Rozmlouval: -lak-
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POZDRAV Z LETNÍHO TÁBORA STOPA

ŽIVOT V TROJI

NAPSALI O NÁS

JAROSLAV BEJČEK
PŘEDSEDA KOMISE PRO BEZPEČNOST 

Co se vám z úmyslů uvedených v programovém prohlášení podařilo? 
Podařilo se dost věcí, ale podle mne více je těch, které se uskutečnit nepo-

dařilo. Dobře spolupracujeme s vedením městské policie i s jejich příslušníky. 
Setkáváme se s nimi jednou za měsíc nebo podle potřeby za účasti starosty, 
doprovázíme je při kontrolách bezdomovců, samozřejmě ve spolupráci s ma-
jiteli pozemků a chat. Podařilo se také prosadit prodloužení doby ranního do-
zoru MP na přechodu u školy, který se přizpůsobil zahájení výuky v gymnáziu. 
Nyní dozor trvá do 8.20. Rád jsem proto přispěl ke zřízení zázemí MP v Troji. 
Některé záměry se sice podaří také prosadit, ale v neskutečně dlouhé lhůtě. 
Třeba výměna zrcadla a vhodnější pootočení na křižovatce v horní části ZOO 
se uskutečnila až za dva roky! Chtěl bych poděkovat všem členům komise pro 
bezpečnost a veřejnou zeleň za podněty při řešení bezpečnosti v Troji, zejmé-
na pánům Dvořákovi, Frankovi a Pokornému.

Co jste zkusil uskutečnit, ale musel se smířit s tím, že to nejde? 
Vím, že ne všechno se podaří uvést do života, a přesto se s tím těžko smiřuji. 

Nepodařilo se prosadit pokračování kanalizace v horní části ulice Pod Havrán-
kou, přestože magistrát s tím v rozpočtu počítal. Zimní údržba panelové cesty 
není přes mnoho urgencí účinná a včasná. Přitom ta část cesty, která patří Praze 8 
je udržovaná pravidelně! Mrzí mne také, že se zastupitelstvu nepodařilo alespoň 
omezit výstavbu nových domů pod Salabkou. Předimenzované stavby výrazně 
narušují vzhled lokality a snižují kvalitu života sousedů a snižují cenu jejich nemo-
vitostí. Podobný dopad má mohutná betonová zeď kolem parcely pana Jarolíma, 
starosty Prahy 9. Stavba neodpovídá projektu, přesto se ji nepodařilo usměrnit. 

Vybudování chodníku podél ZOO do Podhoří také muselo zůstat v kategorii 
záměrů, přestože by chodník přispěl k vyšší bezpečnosti chodců a cyklistů. Málo 
se zastupitelstvo také snažilo o získání parcely po paní Škopíkové a pak Bajabá-
nové do obecního majetku, přestože ji paní Škopíková před více lety prodala stá-
tu. A také se těžko smiřuji s nedostatečným zájmem o prostředí školky. Na dol-
ním hřišti se záchodky a umývárna léta neobnovují a oprava ohradní zdi v jižní 
a východní části nebyla zařazena do rekonstrukce obecní zahrady. Přitom stav 
zdi začíná ohrožovat bezpečnost dětí i osob na parkovišti u hlavní brány úřadu. 

Co vám nejvíce bránilo splnit sliby? 
Příčiny byly různé a často jich bylo více. Největší překážkou je asi málo 

úspěšné slaďování osobních názorů pro společný prospěch. Každý totiž po-
kládá za nejdůležitější něco jiného. Nechci zacházet do detailů popisovaných 
akcí. Koho zajímá řešení konkrétního problému, může se svou otázkou kdyko-
liv přijít na jednání zastupitelstva. Otázky kladl: lak

ZPOVÍDÁME

ZASTUPITELE

Letos končí čtyřleté volební období zastupitelstva MČ Praha--Troja. 
Kdo se o komunální záležitosti zajímá, navštíví někdy jednání 
zastupitelstva a na veřejných setkáních dává otázky a návrhy, ten ví, o co se zastupitelé snaží a co udělali. Redakce obdržela 
několik návrhů, abychom zastupitele vyzpovídali dřív, než začne volební kampaň. Rádi vycházíme vstříc, odpovědi 
zastupitelů budeme zveřejňovat postupně. Nyní pokračujeme dalšími dvěma malými „bilančními“ rozhovory.

TROJSKÉ POHLEDY
Červencové číslo časopisu Filatelie přineslo recenzi publi-
kace přiravené trojskými sběrateli pohlednic Františkem 
Malým a Otakarem Doubkem.
Pod názvem Trojské pohledy vydali F. Malý a O. Dou-
bek útlou publikaci představující pohlednice z let ublikaci představující pohlednice z let 
1898–1945, ss vyobrazením této pražské povltavské 
čtvrti. Sešit fformátu A4, na křídovém papíru, na 32 
stranách a obbálce jich přináší bezmála stovku, a mno-
hé nám přibliižují stavby a místa, které dnes už vypadají 
naprosto jinaak, nebo dokonce už ani neexistují.

Zdařilá ppublíkace je dobrým příkladem pro ty, 
kdo by rovněěž chtěli vydat knížku o historíi své obce 
či města, a ppřiblížit tak ostatním podobu měnící se 
v průběhu dooby pomocí historických pohlednic. Ne-
jde však o prrvní a jediný počin autorů na toto téma. 
Právě méně aambiciózní rozsah jim umožňuje publika-
ce připravovvat za dostupných finančních podmínek, 
což je inspiruující způsob. V době postesku nad klesa-
jícím zájmem o sbírání všeho druhu, ukazují tak filo-
kartisté (a filatelisté) že naše záliba přesahuje pouhékartisté (a filatelisté), že naše záliba přesahuje pouhé 
sběratelství a má význam pro obec, čtvrť, město – oby-
vatele. (Kráceno)

Piráti z Karibiku – téma letošní celotáborové hry

JAN KAVAN
PŘEDSEDA KOMISE PRO SPORT, KULTURU A VOLNÝ ČAS

Co se vám z úmyslů uvedených v programovém prohlášení podařilo? 
Naše komise má na starosti hlavně akce pořádané městskou částí Troja. 

Rádi jsme navázali na tradice, které zavedla předchozí zastupitelstva. To je ze-
jména Trojský den, soutěž Trojská buchta, vinobraní, koncerty vánoční a k vý-
ročí vzniku republiky, ples, nebo akce Zažít město jinak. Přijal jsem kandidatu-
ru do zastupitelstva s cílem také přispět k integraci trojských rodáků a nových 
obyvatel. Troja není jen část Prahy, žije jako vesnice, kde se lidé znají, zdraví 
se na ulici a v autobusu a rádi se občas sejdou. Chtěl jsem také vrátit Troji 
původní punc vinařské obce. Proto vinobraní byla pro mne vhodná platforma, 
obohatil jsem ho o sekci řízených degustací a pár nových vinařských tváří. Dále 
jsem se snažil třeba najít prostor pro obecní sklep, kde by vyznavači vína měli 
své vlastní kóje se svými poklady, scházeli by se tu, diskutovali, vzájemně si 
ochutnávali vzorky. Pěstovali by pak na zahrádkách místo thují révové keře. 
Vztah místních lidí k vinné révě byl ale historicky přetržen a thuje zatím pře-
vládají. Pro obecní sklep jsem vhodné prostory zatím nenašel, uvažoval jsem 
například o starém krytu CO pod úřadem. Rozhodl jsem se jít možná snazší 
cestou a provozuji Trojský sklep na místě bývalé kavárny U Lávky. Funguje 
sice na jiném principu, ale setkání a diskuse zde probíhají a to je to důležité. 
Tradiční akce se ale podařilo udržet díky nadšené, někdy i samozřejmé práci 
trojských patriotů. Výborná spolupráce je například s trojským Sokolem, vždy 
ochotně přiloží ruku k dílu.

Co jste zkusil uskutečnit, ale musel se smířit s tím, že to nejde? 
Zatím se nám příliš nedaří získávat nové občany Troje k účasti na společ-

ných akcích. Na sportovních a kulturních akcích nebo akcích pro děti je vždy 
slušná účast. Méně lidí se ale zúčastní akcí na zlepšení životního prostředí. 
Volný čas je v dnešní době těžké někomu organizovat. Třeba masopust nebo 
bujaré posvícení by byly krásné akce, ale ty musí vycházet ze spontánní chuti 
lidí se na tom podílet. Uvažovali jsme také o příměstském táboru pro děti, ale 
naštěstí během volebního období v Troji vzniklo podobných aktivit několik, 
tak je stačilo jen podpořit třeba formou grantu. 

Co vám nejvíce bránilo splnit sliby? 
Vážné překážky si neuvědomuji, snad jen některé nepříjemné mantinely, 

které městské části vymezuje legislativa a úřední postupy, to opravdu někdy 
člověku brání v rozletu. Občané Troje naštěstí většinou mezi překážky nepatří. 
Závěrem moc děkuji členům komise, úředníkům MČ a všem ostatním, kteří 
pomáhají rozvíjet trojskou pospolitost. Je to důležitý fenomén, o který je ne-
zbytné pečovat. Otázky kladl: lak
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BZ PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

do 31. 8. Jedovaté rostliny výstava v prostoru venkov-
ních expozic, ve výstavním sále a v tropickém 
skleníku Fata Morgana (komentované prohlíd-
ky, prodejní stánky a jiná překvapení).

do 16. 11. Suška–Rais – výstava skulptur sochařů 
Čestmíra Sušky a Lukáše Raise.

10. 8., (a 21. září) Kreslení a malování s Lucií Crocro 
kurz kreslení a malování pod vedením zkušené lek-
torky od 14 do 17 hodin v neděli odpoledne 
v Ornamentální zahradě. Dospělí 360 Kč,
děti 50 Kč. Materiál je k dispozici. Rezer-
vujte si své místo na tel. čísle 773 247 227 či
na crocrolucie@seznam.cz

do 31. 8. Cesta baobabu – výstava o neuvěřitelné cestě 
stromu Adansonia rubrostipa z Madagaskaru a
do skleníku Fata Morgana

1.–31. 8. Květiny našich prababiček. Na výstavě se
seznámíte s květinami, které se pěstovaly před 
sto a více lety (nevídané druhy zámeckých za-
hradnictví nebo těch zpoza oken venkovských
chaloupek a městských domků nebo salonů)
denně 10–19 h Areál Sever (Mnohé z nich slou-
žily nebo dodnes slouží v domácím léčitelství, jiné se využívaly jako zelenina. Některé květiny 

byly a jsou symbolem štěstí, pevnosti manželství, Velikonoc, Vá-
noc, ochrany stavení apod.).
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TIP NA VÝLET

TIP PRO VÁS TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz; www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně, v srpnu od 9.00 do 19.00 h.

9. 8. Zooškola pro dospělé – Zbavte se fobiíBojíte se hadů či pavou-í
ků a chcete svému strachu čelit? Pak je dnešní den určený práků a chcete svému strachu čelit? Pak je dnešní den určený prá-
vě vám! Nutno předem objednat na zooskola@zoopraha.cz.

11.–17. 8. Zvířecí expres Svezte se speciálním komentovaným vláč-
kem po spodní části zoologické zahrady

14.–15. 8. Letní Zooškola pro děti Dvoudenní program mladým 
zoologům představí zázemí zoologických zahrad, jejich po-
slání, ale i profese, se kterými se zde můžete setkat. Nutno 
předem objednat na zooskola@zoopraha.cz. 

16. 8. Mezinárodní den orangutanů Zvířatům v jihovýchodní Asii 
hrozí velké nebezpečí – rychle se šířící plantáže palmy olej-
né. Pomoci můžete i vy!

21.–22. 8. Letní Zooškola pro děti Dvoudenní program mladým 
zoologům představí zázemí zoologických zahrad, jejich po-
slání, ale i profese, se kterými se zde můžete setkat. Nutno 
předem objednat na zooskola@zoopraha.cz. 

23. 8. Den hmyzožravců Zjistěte, jak se připravuje jídlo z hmyzu – 
jídlo budoucnosti. Nejodvážnější budou moci ochutnat!

28.–29. 8. Letní Zooškola pro děti Dvoudenní program mladým 
zoologům představí zázemí zoologických zahrad, jejich po-
slání, ale i profese, se kterými se zde můžete setkat. Nutno 
předem objednat na zooskola@zoopraha.cz.

30.–31. 8. Kolem světa za 1 den Nestihli jste o prázdninách objet 
svět? Nevadí, na poslední chvíli se to dá stihnout se zvířaty 
v Zoo Praha. 

Komentované krmení a setkání – každý den na několika místech v zoo.
Hudební procházky (y 3., 10., 17., 24., 31. 8.) vždy ve 13.00

v Gočárových domech – viz program BZ 

JEDINEČNÁ PAMÁTKA
Srpy, kosy, hrábě, loppaty, nůžky atd., atp., první silnice 
a mosty na našem úzeemí – za to vše vděčíme Keltům. Vy-
pravíme se za nimi. Keltské oppidum nad Zbraslaví je 
největší v Čechách (NNárodní kulturní památka). Ostatně 
název Bohemia mámee po keltském kmeni Bójů.

Výlet můžeme spojit s návště-
vou Zbraslavi. Kousek od ná-
městí se nachází bývalý klášter/
zámek, z nějž je přístupný sice 
jen kostel sv. Jakuba st., za to tu 
najdete skvost gotické deskové 
malby – Madonu zbraslavskou. 

Prohlídky každou první a po-
slední neděli v měsíci (1. IV.–
31. XII.) od 14.00 hodin. Díla 
období Krásného slohu, jehož 
centrem tehdejší Čechy byly, 
jsou považována za vrchol stře-
dověkého umění. Občerstvit se 
můžeme na náměstí v restaura-
ci Škoda lásky – v domě, kde žil 
autor této z nejznámějších čes-

kých písní – Jaroslav Vejvoda, 
zbraslavský rodák.b l ký dák

Most u úpatí Hradiště pře-
kročíme po deseti minutách. 
Vrchol areálu je dvě stě metrů 
nad hladinou řeky.

Stoupání ve stínu dubové-
ho porostu je mírné, turistické 
značení přehledné. Po sestupu 
z archeologických výšin můžete 
navštívit zoo koutek při cestě 
v údolí, nebo počkat na příjezd 
zpátečního vlaku v zahradní re-
stauraci U Chladů (pá, so a ne: 
11–22 h), hned vedle nádraží.

s.p.a.
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sv. Jakub st.
bývalý cisterciánský
klášter

Keltské
oppidum

Praha-Zbraslav

most Závodu míru

BUS
Zbraslavské

náměstí

ČD

Doprava: Cyklostezka A2 (z Troje až 
k oppidu),cyklomapa zdarma na UMČ
bus 129, 241, 318, 338, 361, 390
(od nádraží Praha – Smíchov)
vlak S8 8.55, 9.55, 10.55, 12.55,
13.55 h (ze stanice Praha hl. nádraží)
www.ropid.cz
vlak zpět: o víkendu např.: 15.39,
17.08, 18.08, 19.08, 20.38 h (na hl.
nádraží jste za dvacetpět minut)

ZÁMEK V ROZTOKÁCH 
U PRAHY ZNOVU OTEVŘEN!

NOVÉ EXPOZICE:
n Vrchnostenská správa panství 
aneb jak bydlel a úřadoval pan 
správce 
n Život v letovisku aneb jak se 
jezdilo do Roztok na letní byt
n Od bezu k šafránu / Bar-
vířské rostliny do 5. 11. 2014,
Galerie/kabinet
n Tajemství rostlin ve fotogra-
fiích Viktora Sýkory do 26. 10., 
Velká výstavní síň
www.viktorphoto.eu
n Letní keramická plastika 
do 31. 10. 2014 Téměř padesát 
sochařů a keramiků z domo-
va i zahraničí se po přestávce 
způsobené rekonstrukcí zámku 
vrací zpět do malebného pro-
středí Roztok…
www.muzeum-roztoky.cz

HUDEBNÍ PROCHÁZKY
10. 8. Wichterle kvintet
(J. Haydn, L. van Beetho-
ven, D. Milhaud)
17. 8. České saxofonové 
kvarteto (G. Miller, 
G. Gerschwin, F. Kmoch)
24. 8. Kvartet lesních rohů
(J. V. Stich, L. van 
Beethoven, W. A. Mozart)
31. 8. Pražské dechové 
kvinteto (L. Sluka, G. Bizet, 
A. Rejcha)
7. 9. Prague Brass Quintet
(J. I. Linek, J. Horowitz, 
G. Gerschwin)


