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SLOVO STAROSTY

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Milí trojští sousedé, 
naše městská část má za sebou – co se dopravy týče – velmi kom-
plikovaný měsíc. V rámci první etapy rekonstrukce ulice Pod Hra-
chovkou došlo k plánovanému uzavření ulice K Bohnicím. Před-
pokládané zklidnění automobilové dopravy související s tímto 
opatřením však funguje pouze ve všední dny. První dva květnové 
víkendy byly pro obyvatele Troje i pro návštěvníky totální kata-
strofou a městská policie byla nucena Troju pro návštěvníky zoolo-
gické a botanické uzavřít. Z iniciativy místostarosty Prahy 7 pana 
Ondřeje Mirovského byla svolána pracovní schůzka, na které se 

tato situace probírala s veliteli městské i státní policie a s předsta-
viteli Praha 8. Dopravní policie ve spolupráci s městskou policií 
bude v případě naplnění parkovišť zoologické zahrady Troju na-
dále uzavírat a návštěvníky bude odklánět na Prahu 8. Na všech 
hlavních příjezdech do Prahy budou na informačních tabulích 
rozsvícena varovná hlášení o nepřístupnosti Troje. Na náš návrh 
bude zřízeno provizorní odstavné parkoviště na nevyužitých po-
zemcích u Trojského mostu, které jsou ve vlastnictví Hlavního 
města Prahy, a odtud  budou moci návštěvníci pokračovat linkou 
autobusu 112 nebo nově zřízenou kyvadlovou dopravou mezi tím-
to parkovištěm a ZOO. Doufáme, že všechna tato opatření přine-
sou zklidnění dopravy v Troji a s tím i zpříjemnění pobytu v naší 
městské části pro její obyvatele i návštěvníky. 

Ve čtvrtek 26. května jsem se s mnohými z vás setkal na, ač to zní 
neuvěřitelně, již sedmnáctém ročníku zahradní slavnosti Trojská 
buchta. Pěkné počasí nám jen zpříjemnilo tuto tradiční akci a ví-
tězové ve všech soutěžních kategoriích se mohli radovat z krásných 
a hodnotných cen od našich sponzorů, jimž tímto velice děkuji.

Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval na Trojský den, 
který se bude konat v sobotu 11. června – opět na louce u Troj-
ského koně. V letošním roce jsme pro vás připravili různé nové 
disciplíny ve stylu doby Karla IV. – rytířské soutěže, hry a klání. 
Soutěžící mohou změřit své síly, dovednosti a znalosti v pěti kate-
goriích jednotlivců a dvojic. Vítězná dvojice v kategorii rodič a dítě 
do patnácti let si odnese putovní pohár.

Přeji vám všem pěkné dny a těším se na setkání s vámi.
Ing. Tomáš Bryknar, starosta

Návštěva z Magistrátu hl. m. Prahy: zleva pan JUDr. Stanislav Polčák, místo-
předseda Starostů a nezávislých, europoslanec, starosta MČ Ing. T. Bryknar, 
paní radní RNDr. J. Plamínková a zástupce starosty Ing. arch. T. Drdácký

Z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja 19. 5. 2016

n Zastupitelstvo městské části Praha-Troja projednalo a schvá-
lilo bez výhrad výsledek hospodaření (závěrečný účet) Měst-
ské části Praha-Troja za rok 2015. V hlavní činnosti hospoda-
řila městská část s finančními prostředky na výdajové straně 
ve výši 25 350 tis. Kč. V této částce byly kromě běžných výdajů 
obsaženy výdaje na dokončení Regenerace obecní zahrady, 
na dokončení Úprav Staré školy pro potřeby ZŠ včetně 
úpravy vjezdu do Domu spokojeného stáří a na opravu 
střechy tělocvičny ZŠ. Zdaňovaná činnost městské části 
skončila v roce 2015 hospodářským výsledkem po zda-
nění ve výši 5 498,6 tis. Kč. Tyto prostředky jsou v ná-
sledujících letech používány dle potřeby pro posílení 
rozpočtu městské části v hlavní činnosti. 

Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních 
vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím. Základní škola 
Trojská 110 měla v roce 2015 vyrovnané hospodaření, Mateř-
ská škola Nad Kazankou 30 hospodařila se ziskem 264,2 tis. 
Kč, který zastupitelstvo rozdělilo do rezervního fondu a fondu 
odměn mateřské školy.

Jako každoročně i v roce 2015 prošlo hospodaření měst-
ské části přezkoumáním ze strany Magistrátu hl. m. Prahy. 
Kontrolní orgán ve své zprávě konstatoval, že v hospodaření 
městské části nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při častých le-
gislativních změnách předpisů, upravujících činnost územně 
samosprávného celku, není dosažení takového výsledku snad-
né, což ocenilo zastupitelstvo svým poděkováním všem, kteří 
se na něm podíleli.

n Výtah ze stanoviska městské části Praha-Troja ke stavbě 
Nového pavilonu goril v ZOO, otiskujeme na str. 5.
Ze zápisu z 11. zasedání dále vybíráme Bod 9 – Informace 
starosty

n O návštěvě paní radní RNDr. J. Plamínkové a pana radní-
ho P. Dolínka v MČ 

Při návštěvě pana radního Petra Dolínka na úřadě městské 
části byl projednán požadavek městské části na vypracování 

Dopravní studie a pomoc Hlavního města při řešení dopravy 
v Troji. Pro vypracování zadání Dopravní studie, které měst-
ská část předá hlavnímu městu, byl použit text zadání z roku 
2009 a ten poskytnut Dopravní fakultě ČVUT ke konzultaci. 
Až bude zadání připraveno, bude konzultováno s okolními 
městskými částmi. Současně nám pan náměstek nabídl, aby-

chom mu poslali jiné drobnější požadavky v oblasti 
dopravy, že pomůže s jejich realizací. To se nyní při-
pravuje. 

Pan místostarosta informuje o schůzce s paní radní 
Janou Plamínkovou – projednávaly se chybějící vodovod 
a kanalizace v Podhoří a na základě jejího souhlasu jsme 

oslovili Odbor technické vybavenosti Magistrátu hl.m.
Prahy a snad se nám podaří získat prostředky. (Pan ředitel 

OTV při osobní schůzce s panem starostou projednával, zda na-
vržená kanalizace je řad či přípojka. Řad je veden po veřejných 
pozemcích v majetku státu.)

Dále byla diskutována kanalizace Pod Havránkou, výkup 
pozemků u kanálu, zajímala ji protipovodňová ochrana, mlu-
vili jsme o Císařském ostrově, o generelu ZOO, o monitoringu 
přírodních lokalit v Troji, o údržbě protipovodňového valu, 
o likvidaci černých skládek. 

n Průběh stavby Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou 
Linka 236 jezdí dál do Bohnic. V současné době ale má pro-
blém se sjízdností rekonstruované komunikace Pod Hrachov-
kou. Obyvatelé Podhoří také nemohou jezdit, když jedou auta 
na severní parkoviště ZOO. Proběhlo jednání na ÚMČ P7 
za přítomnosti zástupců MČ Praha 8, Praha 7, Praha-Troja, 
Magistrátu hl. m. Prahy, Městské policie a Policie ČR o uza-
vření Troje v případě, že je Troja neprůjezdná. O víkendu 
byla uzavřena Troja a řidiči dostávali mapku, kam mají jet. 
Byly vytipovány plochy v předpolí trojského mostu, kde by 
mohlo být odstavné parkoviště. ZOO by mohla dostat tyto 
pozemky do výpůjčky a potom můžeme požadovat uzavření 
severního parkoviště. Po ZOO bylo požadováno, aby byly in-
formace o zhoršené dostupnosti zahrady individuální dopra-
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Velkoobjemové kontejnery
DOMOVNÍ ODPAD 
sobota 11. 6. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h

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

neděle 12. 6. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n  Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty

Panského statku 
n Na Pazderce proti čp. 213

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické ba-
terie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné 
produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický ma-
teriál (znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, inkous-
ty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť

sobota 2. 7.
n V Podhoří (točna autobusů) 11.10–11.30 h
n  křižovatka Trojská – Pod Havránkou 11.40–12.00 h

Sledujte prosím průběžně 
termíny přistavení 
kontejnerů v časopise 
TROJA nebo na stránkách 
www.mctroja.cz.

vou na jejich webových stránkách a také 
na ukazatelích až na okraji Prahy. Ter-
mín dokončení 1. etapy 18. 6. zřejmě ne-
bude dodržen a bude posunut na konec 
června. Pan starosta již při výběru firmy 
doporučoval, aby ve smlouvě o dílo bylo 
značné penále za nedodržení termínu. 

n O probíhajících jednáních k zajištění 
MHD v MČ 
K návrhu tramvajových změn – požada-
vek MČ na ještě jednu tramvajovou linku 
by pan náměstek Dolínek podporoval. 
Pan náměstek ROPIDu Ing. Šubrt ale 
zavedení další linky podmiňuje zříze-
ním odstavného parkoviště u Trojského 
mostu. Zástupci MČ se zúčastnili před-
stavení zadání návrhu Metroprojektu 
na novou tramvajovou trať mezi P6 a P8, 
které zpracovávají na požadavek IPR. 
MČ s tím nesouhlasí a požaduje, aby 
tramvaj vjela do tunelu již na P6 a vyjela 
na P8. MČ preferuje metro mezi Dejvic-
kou a Kobyliským náměstím. 

n Investiční akce v Troji
Křižovatka Trojská x Pod Havránkou. 

Dle informace z Magistrátu by měl být 
vybrán dodavatel tak, aby stavba mohla 
začít v srpnu.

Úplné znění zápisu naleznete na 
www.mctroja.cz.

Nový strážník v Troji
Od 1. 5. 2016 můžeme v Troji vídat 
p. Martina VYŠÍNSKÉHO, nového 
strážníka Městské policie přiděleného 
do MČ Praha-Troja pro oblast Troja.

Mobilní spojení na p. Vyšínského  
je 776 489 190. Je to zkušený strážník 
s dlouholetou praxí a s citem pro jedná-
ní s lidmi. Bude se snažit být vždy nápo-
mocen každému, kdo se na něj obrátí.

Pro území MČ Praha-Troja – oblast 
Troja zůstává i nadále strážník Miroslav 
Lexmann, tel. 723 568 239.

Renata Zajícová

Nová zaměstnankyně 
Na Úřad městské části Praha-Troja 
v květnu nastoupila slečna Ing. Daniela 
LARYŠOVÁ. V podatelně úřadu, která 

je zároveň informačním místem a sekre-
tariátem starosty a tajemnice, nahradila 
paní Martinu Samsonovu Umlaufovou, 
která odešla na mateřskou dovolenou. 
Ing. Laryšová vystudovala Vysokou ško-
lu finanční a správní a v předchozím 
zaměstnání úzce komunikovala s klien-
ty a práce s lidmi ji zajímá. Od ní bu-
dete nyní dostávat e-mailové informa-
ce o dění v městské části a můžete se 
na ní obracet, když potřebujete domlu-
vit schůzku s panem starostou. Také se 
bude podílet na organizaci veřejných, 
kulturních a sportovních akcí městské 
části. Kontakt na slečnu Ing. Laryšovou: 
tel.: 284 691 121, e-mail: info@mctroja.
cz a larysova@mctroja.cz. 

Vážení čtenáři, pokud chystáte na léto v Troji nějakou akci, 
a chcete s ní seznámit veřejnost, stačí nám poslat její název, místo 
a čas konání včetně pořadatele a my jí uveřejníme v pravidel-
ném programu kulturních, sportovních a společenských akcí 
Trojský kalendář*. Pro oba dva letní měsíce – červenec a srpen 
bude jedno vydání společné. Jestli chcete, pošlete svá zadání 
do 20. 6., rádi je zařadíme.

Úřad Městské části Praha-Troja, Trojská 230/96, tel./fax: 
284 691 121, info@mctroja.cz

*  Skládačka cca 14 x 9 cm, s mapou městské části na jedné a přehledem akcí 
na druhé straně, bývá k dispozici zdarma v pokladně Trojského zámku, v ob-
chodě Na Kovárně, v Galerii u lávky, u Šlechtovy restaurace ve Stromovce, 
v info centru Prahy 7 nad Strossmayerovým náměstím a na ÚMČ v Troji.

Prodloužení termínu pro odevzdání přihlášek do výběro-

vého řízení na obsazení pozice účetní, rozpočtář ÚMČ 

Praha-Troja do 30. června 2016.

Městská část Praha-Troja – Úřad městské části Praha-Troja 

vyhlašuje dne 30. května 2016 výběrové řízení na obsazení 

pracovního místa úředníka/úřednice n hlavní účetní, roz-

počtář/rozpočtářka n Sjednaný druh práce: státní správa 

a samospráva na úseku ekonomickém n Místo výkonu práce:  

Praha-Troja n Platová třída: 10*

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, plný pra-

covní úvazek.

Plné znění podmínek a požadavků na tuto pracovní pozici naleznou ucha-

zeči na webových stránkách městské části www.mctroja.cz v části aktuality 

nebo úřední deska. 

Další informace mohou zájemci získat u Ing. Markové, ta-

jemnice úřadu. Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

červenec/srpen
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NAPSALI JSTE NÁM

TIP PRO CYKLISTY

Poučení u sousedů
ne 25. 5. a 26. 5. 2016 pořádal spolek Vědo-
mý dotek přednášku o ptactvu pro děti z ma-
teřských škol v Praze 8 pod názvem „Ptactvo 

v Čimickém háji“. Zúčastnilo se celkem šedesát pět 
dětí z Mateřské školy Dolákova a Lesní školky Čimi-
ce. Děti se dozvěděly něco nového o ptácích, kteří 
se v Čimickém háji nejčastěji vyskytují, o sýkorkách 

D

a dutinových ptácích, o stravě, 
přikrmování a hnízdění ptá-
ků. Děti viděly ptačí hnízda 
a mohly se podívat i do funkč-
ní ptačí budky. Po soutěži v ur-
čování ptáků dle jejich per, zís-
kaly děti medaile, omalován-
ky a čokoládky. Poté děti šly 
procházkou skrz Čimický háj, 
kde nasypaly krmení do pta-
čích krmítek a u ornitologů 
(Ing. Svobodová a Ing. Těšic-
ký z České zemědělské uni-
verzity a Univerzity Karlovy 
v Praze) se pak dozvěděly další 
informace o kroužkování ptá-
ků. Nakonec děti viděly zblíz-
ka odchycené ptáčky včetně 
šestnác ti denních mláďátek 
sýkorky koňadry. Myslím, že 
se vše povedlo a všem zúčast-
něným (hlavně ornitologům) 
děkujeme.“

PhDr. Martin Rezek, Vědomý dotek

Přeprava jízdních 
kol v autobusech 
zahájena
Cestující veřejnost má nově možnost 
– vyzkoušet si poprvé v rámci zku-
šebního provozu přepravu jízdních 
kol (na speciálním rámu umístěném 
na zadní části autobusu) na lince 147 
(Dejvice – Suchdol).

V první fázi zkušebního pro-
vozu se kola budou přepravovat 
pouze ve směru z centra (do kop-
ce směr Výhledy) a nakládka jízd-
ního kola bude možná v zastáv-
kách Dejvická (přestup z metra) 
a V Podbabě (přestup z přívozu), 
vyložení pak pouze ve stanicích 
Internacionální a Výhledy.

Rekonstrukce komunikace
Pod Hrachovkou

Městská část Praha-Troja obdržela 
oznámení společnosti SKANSKA, 
že z důvodu většího objemu zem-
ních prací než předpokládala pro-
jektová dokumentace nemůže za-
jistit splnění plánovaného termínu 
otevření části komunikace K Boh-
nicím. Nový termín otevření úseku 
Salabka – Pod Hrachovkou je 30. 6. 
2016. 

Zástupce MČ Praha-Troja upozornil 
zástupce investora, že změna termí-
nu prodlouží provizorní dopravní 
opatření v ulicích Na Salabce, Jiřího 
Jandy a Trojská. Na základě uvedené-
ho byl vznesen požadavek, aby inves-
tor jednal se zhotovitelem o zkrácení 
tohoto termínu. O výsledku jednání 
vás budeme informovat.

Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení

Nakládku a vykládku bude zajiš-
ťovat cestující, řidič poskytne pří-
padnou radu či pomoc a následně 
jízdní kolo uzamkne k nosiči. Ces-
tující po té od řidiče obdrží visač-
ku s identifikačním číslem polohy 
kola na nosiči. Tou se prokáže 
i při vykládce.

Cestování s možností přepravy 
jízdního kola na lince číslo 147 
v pracovní dny by mělo být možné 
na každém druhém spoji (od pří-
vozu Podhoří  – Podbaba odjíždí 
poslední spoj s koly ve 20.48 h). 
O víkendech lze cestovat s jízdním 
kolem na všech spojích (od přívo-
zu P2 poslední spoj ve 20.26 h). 
Zkušební provoz, trvající přibliž-
ně do konce října 2016 ověří, zda 
je možnost přepravy jízdních kol 
prakticky využitelná i v hustém 
městském provozu.

(kráceno/upraveno), celý člá-
nek na www.dpp.cz/aktuality

O čem jednala Komise pro kulturu, 
sport a volný čas 2. 5. 2016

Trojská buchta 26. 5. 2016
n  komise navrhuje, aby se TB uskutečnila opět na zahradě ÚMČ – bude to vlastně 

prezentace zrekonstruované zahrady
n  kvůli účasti v hodnotící komisi soutěžních výrobků p. Kavan osloví p. Zilva-

ra (budoucí vinice Jabloňka), p. Ulihrach osloví p. Kasandrovou a p. Zajícová 
osloví p. Maurera, Sodexo, p. Rubáčka

n  pan Ulihrach upozorňuje na menší počet dětí na akci (ZŠ je na výletě), komise 
navrhuje oslovit MŠ nebo starší žáky ZŠ pro uspořádání představení

Trojský den 11. 6. 2016
n  komise si prohlédla loňské disciplíny, p. Tůma za oddíl Stopu přislíbil účast 
n týmy budou 4–6členné – podmínka alespoň jedno dítě do patnácti let
n Putovní pohár starosty je již zpátky na úřadě
n  p. Zajícová zkontaktuje vodáky kvůli programu a p. Rubáčka či p. Zákosteleckého 

kvůli cateringu a zajistí u ZOO posekání louky u řeky
n  p. Zajícová požádá Ing. Ceplovou ze ŽP, zda by nepřipravila vědomostní kvíz např. 

o ptactvu či bylinách pro děti a dospělé
n  p. Zajícová rozešle všem loňským účastníkům TD disciplíny 2015 k připomínkám 

a potvrzení účasti

info Trojské vinobraní 10. 9. 2016 a Dny evropského dědictví
zkrácený zápis tajemnice komise Renata Zajícová
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Magistrát hlavního města Prahy vydal 
novou publikaci v níž je zastoupena 
i MČ Troja

1 Troja I.  2 Troja II. 3 Bílá skála, Koráb 4 Prosek 5 Vysočany

1
2

3

4
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Výtah ze stanoviska MČ 
 ke stavbě pavilonu goril
Zoologická a Botanická zahrada jsou podřízenou součástí Přírodní-
ho parku, podmnožinou trojské krajiny, ne jejími sousedy. Koncep-
ce těchto městských organizací a rozvoj jejich tematických areálů by 
měly posilovat charakter trojské krajiny, ne ho oslabovat nebo ohro-
žovat nekoordinovaným a neúměrným stavebním developmentem! 

Rozšiřování návštěvnického areálu Zoo přes veřejnou komunika-
ci Pod Hrachovkou a zástavba krajinné scenérie mezi historickými 
usedlostmi Hrachovkou a Sklenářkou v předložené podobě jsou ne-
vhodné. Město (Zoo) by mělo spravovat přilehlou krajinu, ale v jiném 
režimu a formě než existující návštěvnický areál. 

Z připomínek k Metropolitnímu plánu, IV/2016, Tomáš Drdácký
Z Vyjádření městské části Praha-Troja k Dokumentaci pro územní 
rozhodnutí Nový pavilon goril

Městská část Praha-Troja vítá stálou pozornost hlavního města 
k rozvoji tematického areálu Zoo Praha. Zároveň konstatujeme jed-
nostranný a finančně velmi náročný stavební rozvoj uvnitř oplocené-
ho návštěvnického areálu s absencí systematického přístupu k rozvoji 
podpůrných a nezbytných infrastrukturních staveb i koncepční roz-
vahy o kapacitě, potenciálu a limitech možného rozvoje Zoo.
Požadujeme nejprve veřejné projednání generelu (plánu rozvoje) 
Zoo, posouzení jeho vlivu na životní prostředí EIA, jeho schvále-
ní a následné rozhodování o rozšiřování návštěvnického areálu 
a umísťování dalších expozičních a chovných novostaveb. 

Požadujeme nejprve recyklovat nevyužité plochy již zastavěného 
areálu Zoo a až pak případně vstupovat se stavbami do volné krajiny. 
Charakter ploch ve správě Zoo přes ulici Pod Hrachovkou je jiný než 
v původní Zoo.

V rámci procesu EIA požadujeme porovnání variant vč. Varian-
ty zvýšené Protipovodňové ochrany a ponechání či úpravu pavilonu 
na původním místě.
Hlavními úkoly generelu by měly být:
Stanovení charakteru a směřování Zoo jako příspěvkové organizace 
hlavního města Prahy

Konkrétně v rámci trojského areálu požadovaná návštěvnická 
kapacita, provozní nároky, vybavení, dopravní vztahy, účinná PPO 
ochrana spodní části Zoo, infrastruktura (občanská a technická vy-
bavenost, nakládání s odpady, prostorové a funkční vztahy s bezpro-
středním okolím v rezidenční čtvrti).
K vlastnímu projektu areálu goril městská část uplatňuje připomín-
ky až v rámci DÚR jelikož příprava investice probíhala bez účasti MČ 
(formulace podmínek zadání, neúčast v porotě soutěže apod.) Měst-
ská část Praha-Troja:
n  požaduje relevantní zdůvodnění předkládané velikosti pavilonu.
n  požaduje zpracování EIA – z důvodu rozšiřování návštěvnického 

areálu, nový veřejný vstup
n  konstatuje kolizní vztah ke krajině, chybějící vazby na veřejné cesty 

existující a plánované (viz. Krajinářská studie, Troja 2011) 
n  stavba nevhodně konkuruje památkově chráněné usedlosti Sklenář-

ka, její pohledové a prostorové dominanci v krajinném prostoru.
n  konstatuje neúspěšnost „maskování“ expoziční a chovné stav-

by o výšce 7–10 metrů nad terénem, se střešním oknem velikosti 
11x30 metrů, vedení obslužné komunikace kolem pavilonu oddě-
lující budovu od svahu.

n  Je zcela neřešená doprava pěších, parkování (rozpor mezi reálnou 
potřebou a výpočtem v dokumentaci)

n  Veřejná komunikace Pod Hrachovkou je využívána jako servisní 
areálová komunikace Zoo.

n  Louka nad Hrachovkou je využívána jako park oviště!
Stavba je v rozporu s podmínkami uvedenými v Zásadách územního 
rozvoje, které předepisují 

chránit dochovaný charakter prostoru scény města, především 
vltav ského údolí a pohledově exponovaných svahů a hran náhorních 

plošin včetně krajinných a historických dominant, kompozičních os, 
dálkových průhledů, měřítka zástavby a dále zachovat a chránit zele-
né svahy vltavské nivy a navazujících údolí, rozvíjet systém zeleně, za-
chovat prostupnost krajiny, zejména pro pěší a cyklistickou dopravu.
Stavba je v rozporu s platným územním plánem, louka mezi Hra-
chovkou a Sklenářkou je jako součást „Celoměstsky významné zele-
ně“ chápána primárně jako plocha zeleně – ne stavební pozemek a to 
i přes funkční plochu SO6- sloužící oddechu.
Stavba je v rozporu se zájmy ochrany přírody. V Přírodním parku 
Drahaň – Troja platí zákaz výstavby mimo již zastavěné části a pak 
platí požadavek dodržet charakter zástavby – navržená hala pro go-
rily je měřítkem zcela mimo možnou kapacitu místa (výškou, obje-
mem, provozem, dopravou). Stavba je v kolizi s Registrovaným vý-
znamným krajinným prvkem Sklenářka.

Z výše uvedených důvodů Městská část požaduje přerušit pro-
jednávání předložené DÚR a žádá město o bezodkladné kroky 
k řešení kolize návštěvnického areálu s hodnotami trojské kra-
jiny, charakterem zástavby Přírodního parku Drahaň – Troja, 
za doprovodu zhoršování kvality životního prostředí obyvatel 
Prahy-Troja, Prahy 7 a Prahy 8 zejména díky dopravě a parkování 
návštěvníků Zoo.

Pro sladění protichůdných nároků v trojské kotlině, koordinaci 
správy a rozvoje trojské krajiny se městská část obrací na Radu s po-
žadavkem zřízení Komise Rady HMP pro rozvoj pražských volno-
časových areálů, nejen v trojské kotlině, zejména ve vztahu k novým 
lokalitám, příležitostem i limitům přetěžovaných území (z hlediska 
dopravy, zvýšené protipovodňové ochrany, urbanismu, krajiny, kom-
fortu návštěvníků i kvality života obyvatel dotčených lokalit…)
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Trojské 
gymnázium

Závěrečné čtvrtletí
a zkoušení

PŘIJÍMACÍ MARATON
Každý rok se opakuje stejný příběh. 
V trojské základní škole je pátá tří-
da plná dětí, které ji brzy opustí. 
Některé budou chodit na jiné školy, 
část z nich se hlásí na Trojské gym-
názium. Není ale jednoduché uspět 
v přijímacím řízení, které už druhým 
rokem připravuje (letos ještě v rámci 
pilotáže) stát, resp. CERMAT. 

První kolo proběhlo v pondělí 
18. 4., přihlásilo se do něj třicet šest 
dětí, ale bylo přijato jen šestnáct. 

Druhé kolo bylo vyhlášeno 12. 5. 
Přihlásilo se téměř třicet žáků, ale při-
jato mohlo být jen osm z nich. Všechno 
jsou to šikovné děti, které mají o stu-
dium zájem a s největší pravděpodob-
ností by ho i všechny zvládly. Trojské 
gymnázium si však zakládá na komor-
ním přátelském prostředí, které vysti-
huje motto „V Trojské kotlině jako v ro-
dině“, a otevírá primu pro maximálně 
dvacet čtyři žáky. Doufáme, že se jim 
u nás bude líbit a těšíme se na ně.

MATURITNÍ MARATON
Maturity na Trojském gymnáziu začaly 
první květnové pondělí státní – písem-
nou částí a pokračovaly 16.–18. května 
profilovými, tedy ústními zkouškami. 

Učitelé vkládali do letošní oktá-
vy velké naděje a nebyli zklamáni. 
Z celkového počtu dvaceti studentů 
se jich k maturitě dopracovalo deva-
tenáct a všichni úspěšně složili první 
část (státní maturitu), jeden z nich 
dokonce na 100 %. 

U ústní zkoušky neměl štěstí je-
den student, všichni ostatní matu-
ritu zvládli, objevilo se dokonce 
hodnocení se samými jedničkami. 
Osmnácti absolventům Trojského 
gymnázia bude slavnostně předáno 
maturitní vysvědčení v pondělí 6. 6. 
2016 na Trojském zámku.

Velkou zásluhu na tom má kromě 
nich samotných i jejich třídní učitel-
ka Ing. Horká, která je držela a pod-
porovala po celou dobu studia. Důle-
žitý byl také symbol – erbovní tričko, 
vystavené na stolku s osudím pro ma-
turitní témata. Na optimisticky zele-
ném podkladu zářil nápis: UDĚLEJ 
TO! A tak to udělali.

Mgr. Ivana Motýlová, zástupkyně ředitele TG

AKCE 2016

Den otevřených dveří 
Srdečně zveme na den otevřených dveří 
Ekoškolky Rozárky, který se koná 8. 6. 
2016 od 9 do 11. Rádi vám představíme 
náš vzdělávací program, učitele i pro-
středí školky.
V Ekoškolce Rozárce máme čas vyrůst. 
www.podhoubi.cz, eva.surova@pod-
houbi.cz, tel. 777 123 690, Ekocentrum 
Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateř-
ská škola, z.ú., Pod Havránkou 12/2. 
Praha-Troja.

Letní školka v Ekoškolce 
Rozárce – zápis
Prázdniny v Praze jsou nuda? S Rozár-
kou se nudit nebudete. Letní školka pro 
děti od 3 do 7 let. Flexibilní čerpání 
permanentek, kvalitní zázemí, lesní pe-
dagogika, Začít spolu. Zapsat se můžete 
na adrese: eva.surova@podhoubi.cz, 
Ekoškolka Rozárka, Praha-Troja, Pod 
Havránkou 12/2, www.podhoubi.cz

Příměstský školkový tábor 
s Rozárkou do ZOO – zápis 
Společně budeme cestovat světem a po-
stupně poznávat nejen zvířecí obyvatele 
jednotlivých kontinentů během návštěv 
sousední ZOO, ale také zvyky přírodu 
i místní jídla. Pro děti od 4 do 7let. Kva-
litní zázemí školky. Zapsat se můžete 
na adrese: eva.surova@podhoubi.cz, 
Ekoškolka Rozárka, Praha-Troja, Pod 
Havránkou 12/2, www.podhoubi.cz

Ekoškolka Rozárka
Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja, www.podhoubi.cz

Letní slavnost, aneb s Rozárkou je dobře na Zemi
7. 6. 2016 17.00–20.00 Sejdeme se na zahrádce školky a společně oslavíme první let-
ní dny. Nebude chybět zábavný program pro děti a vynikající občerstvení. Zváni jsou 
všichni s dobrou náladou a hravou duší. Vstupenkou na akci je příspěvek na společ-
ný stůl v podobě nejlépe domácí dobroty: ovoce, koláče, pomazánky…

Více informací na www.podhoubi.cz, hana.weiser@podhoubi.cz, Ekoškolka Ro-
zárka, Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja, 774 448 1236
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CYKLOVÝUKA

ZŠ Trojská
na škole v přírodě 
v Chlumu
u Třeboně
Rok se s rokem sešel a trojští školáci opět 
brázdí lesy jihočeského Třeboňska. Jak jinak 
než na kolech. Od 18. do 27. května je naším 
domovem rekreační středisko Lesák v Chlu-
mu u Třeboně, a to již po třinácté.

Vzhledem k příznivému počasí se nám 
daří dělat cyklistické výlety každý den. Je 
hezké pozorovat, jaký pokrok děti udělají 
od první třídy, kdy se sotva na kole udrží. 
Dnes, o tři roky později, jsou to zkušení cyk-
listé. Při plánování výletů volíme osvědčené 
cíle, kam se každý rok vracíme, např. lesní 
hotel Peršlák, penzion Emy Destinové či 
kemp Oáza ve Staňkově, ale zároveň objevu-
jeme nová místa, kde jsme ještě nebyli. Vyrá-
žíme buď na celý den, nebo jen na část dne, 
záleží na počasí a zdatnosti týmu. 

Nechybí ani koupání v Bertiných lázních 
v Třeboni a celodenní výlet autobusem. Rádi 
poznáváme krásná města Jihočeského kraje 
a jejich památky. Po prohlídce zámku Hlu-
boká a jindřichohradeckého zámku nás letos 
čeká překrásná Telč. 

Posíláme všem Trojákům velký pozdrav 
a několik fotografii z cest. Ahoj!!!!!

Foto a text Kateřina Tůmová
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Výsledky soutěže: A) SLADKÉ PEČENÉ 1. Pavla 
Šeborová 2. Věra Matušková, Helena Lutterero-
vá B) SLADKÉ NEPEČENÉ 1. Trojské gymnázium 
C) KYNUTÁ BUCHTA KLASIK 1. Petra Mikšíko-
vá 2. Helena Klíčová D) SLANÉ PEČENÉ 1. Jitka 
Drdácká 2. Radka Cíchová 3. Jaroslav Pokorný 
E) SLANÉ NEPEČENÉ 1. Ivana Šiklová 2. Petra 
Horáková 3. Martina Jakoubková F) VÍNA DO-
MÁCÍ VÝROBY 1. Jan Kavan 2. Jan Šikl G) DE-
STILÁTY A LIKÉRY H) UMĚLECKÝ DOJEM Pav-
la Šeborová I) VÍTĚZ ANKETY Pavla Šeborová, 
Věra Matušková

16. ROČNÍK PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 
bylo na Obecní zahradě 
veselo. Muzika hrála až 
do noci a vítězem byl 
každý, kdo sem dorazil.
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Vernisáž výstavy 1. 6. 2016 17.30 h

Pražské svahy – hledání nových možností, správy a rozvoje 
Debata a závěrečná prezentace výstupů z evropského worksho-
pu environmentálních věd a managementu univerzity ve Wage-
ningen (NL)“

9. 6. 2016 16.00–18.00 h

Trojský den s komentovanou prohlídkou výstavy
15. ročník dne pohybu pod širým nebem. Dopoledne proběhne 
Trojský orienťák, odpoledne hry a soutěže pro děti i dospělé.

11. 6. 2016 14.30–15.00 h

Debata o minulosti Trojské kotliny – z pohledu řeky 22. 6. 2016 17.00–19.00 h

Komentovaná prohlídka 27. 6. 2016 17.00–18.00 h

Komentovaná prohlídka 13. 7. 2016 17.00–18.00 h

Debata o budoucnosti Trojské kotliny – jak pečovat o kraji-
nu. Debata o současném vývoji a možnostech správy a údržby 
území formou příměstského parku

21. 7. 2016 17.00–19.00 h

Komentovaná prohlídka 8. 8. 2016 17.00–18.00 h

Debata o obnově říční krajiny 17. 8. 2016 17.00–19.00 h

v sobotu 11. 6. 2016 od 13 h
na Trojské louce u řeky

Soutěže o putovní pohár 
starosty pro dvoučlenné 
týmy s dítětem do 15 let.
Volné disciplíny, testování 
plavidel pro každého.

www.mctroja.cz

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA TOMÁŠ BRYKNAR VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA PATNÁCTÝ ROČNÍK DNE PLNÉHO ZÁBAVY A POHYBU 

Je pořádán u příležitosti 
120. výročí založení Tělo-
cvičné jednoty Sokol Tro-
ja a jako součást Trojské-
ho dne na louce u řeky, od-
dílem orientačního běhu 
TJ Sokol Troja za podpory 
MČ Praha-Troja.

Trojský

Běh proběhne v sobotu 
11. června 2016 dopoled-
ne na nové mapě tentokrát 
bez kopců – na vltavském 
břehu. Shromaždiště závo-
du a prezentace je u Troj-
ského koně 9.00–10.00.
Start 10.00–11.30. Cestu 
od zastávky Čechova ško-
la najdete vyfáborovanou. 
Budou připraveny tratě 
od 1,5 do 4,5  km a liniová 
(vyfáborovaná) pro děti. 
Občané MČ Praha-Troja 
a členové TJ Sokol Troja 
startují zdarma.

Na přípravě a organizaci 
závodu se podílejí členové 
oddílu orientačního běhu 
TJ Sokol Troja. Loňské-
ho závodu ve středečním 
termínu se zúčastnilo 395 
závodníků.

Přijďte i vy vyzkoušet 
pěkný sport!

Za oddíl OB TJ Sokol Troja 
 Milan Paukert
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Již se stalo pravidlem, že pravidelná zasedání Klu-
bu trojské historie v Domě spokojeného stáří se 

přesunula na středu. Nebylo tomu jinak ani 16. května, kdy se 
v 17 hodin sešla pěkná účast zájemců o trojskou historii. Kolo-
valy zajímavé fotografie – tentokrát získané z archivu pražské-
ho dopravního podniku. Na jedné z nich je dokonce zachycen 
autobus J, který svého času jezdil z Troje až do Jinonic se za-
stávkami na Náměstí republiky a na Staroměstském náměstí. 
Fotografie pochází z roku 1929, o čemž vypovídá i oblečení 
pasažérů. Ing. František Malý informoval o natáčení pořadu 
o trojských přívozech a lávce, jehož se pro pořad Z metropole 
pro ČT zúčastnil. Pořad byl odvysílán v sobotu 19. května. Dal-
ší schůzka KTH se bude konat na obvyklém místě v DSS 22. 
června od 17 hodin, odtud se účastníci přesunou do stanu na ná-
plavce u Trojské lávky, kde proběhne doprovodná akce k vý-
stavě o minulosti, současnosti a budoucnosti Trojské kotliny 
„Obnova soužití s řekou“. bok

Sháním historické fo-
tografie a dokumenty 
o Kafkovic domu, kde 
byla dříve pošta a ob-
chod, na křižovatce 
Kovárna. Prosím ozvěte 
se, kdo by měl spojení 
na posledního majite-
le pana Hejru (telefon, 
mail, adresu).

 Moc děkuji.
František Malý, telefon: 
602 529 995, mail: fran-
tisek.maly@hotmail.com

Řeka v Troji před lety
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Inzerce

Tělovýchovná jednota Ďáblice –
fotbalový oddíl pořádá pro holky a kluky 
již VI. ročník míčového kempu
se zaměřením na fotbal, tenis, míčové hry a plavání.
Kemp je určen dětem od 4 do 12 let. 

Program bude probíhat ve sportovním areálu
fotbalového oddílu – Kokořínská 400/32, 
Praha 8–Ďáblice, plavání v Rehaklubu 
s bazénem 4 x 6 metrů.

Termín konání:  1. turnus: 18.–22. července 2016
2. turnus: 25.–29. července 2016

Kemp trvá od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin.

Svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim jsou zajištěny.
Cena kempu je stejně jako v loňském roce 3 000 Kč.
Sleva 10% na další děti z jedné rodiny, nebo při účasti i na druhém termínu kempu.

O děti se bude starat odborný tým trenérů a aktivních hráčů.
Vedoucí kempu: Michal Mošnička a Jan Němec.

Kontakt: veselemice@email.cz, mobilní tel.: 603 267 237
Další informace, přihlášku na kemp si můžete stáhnout na www.veselemicezdablic.cz 

Výstava k 700. výročí narození 
císaře a krále Karla IV.
Nahlédněte do procesu stavby opevnění Nového Města praž-
ského, zažijte ruch na středověkém staveništi a seznamte se 
s jednotlivými stavebními řemesly a životem řemeslníků.

Výstava pestrým a populárním způsobem přibližujepro-
středí stavebních hutí a metody a nástroje tradičních staveb-
ních řemesel používaných v době vlády císaře a krále Karla IV.

Výstavu doprovází široká nabídka speciálních programů 
pro školy a řada akcí pro veřejnost.

Výstava potrvá do 5. 2. 2017, Národní 
technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7 – 
Letná, www.ntm.cz 
Otevřeno: út–pá 9.00–17.30, so–ne 10–18.00 
včetně státních svátků
Vstupné do muzea: 190 Kč, snížené 90 Kč, 
rodinné 420 Kč, školní skupiny 50 Kč/dítě, 
programy pro školy 60 Kč/žák

Sv
at

ov
íts

ká

EvropskáVÍTĚZNÉ 
NÁMĚSTÍ

směr 
Podbaba
q

Karel IV.
člověk
a panovník
na jedenácti
oboustranných
volně přístupných
panelech před
Domem Armády
Praha

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Sport ve vaší blízkosti
Hledáte vhodnou sportovní aktivitu ve vašem okolí? Určitě stojí za to navštívit bikrosovou 
dráhu u Čimického lesa na ulici Lindavská na Praze 8.
Dráha je jednou z nejlepších drah z celé ČR. Na dráze probíhá několik celostátních 
a mezinárodních závodů do roka. Přijměte tedy pozvání na sobotu 18. 6. 2016 na Vel-
kou cenu Prahy 8, která se koná pod záštitou Městské části Praha 8. Závodu se mohou 
účastnit i neregistrovaní jezdci, bez licence. Stačí jen přijít do 9:30 hod., zaregistrovat se, 
mít sebou helmu, chrániče kolen a loktů, doporučení je i dlouhý rukáv a dlouhé kalhoty. V are-
álu dráhy bude zajištěno občerstvení a doprovodný program včetně tomboly.
Více informací www.bmxbohnice.cz. „Bikros není jen sport, bikros je životní styl“

Družstva trojského softbalového a baseballového týmu SaBaT 
Praha úspěšně rozehrála sezonu 2016. Ženský tým v české nejvyšší 
soutěži drží bronzovou příčku a netají se ambicemi získat medaili. 
Muži v baseballové 1. lize mají dobře našlápnuto do play-off o po-
stup do české extraligy. 

ba týmy potvrzují, že se 
investice do zimní pří-
pravy vyplatila – prak-

ticky všichni hráči i hráčky 
prokázali oproti loňské sezó-
ně výrazné zlepšení. I díky 
tomu má trojský klub opět 
dobrý zvuk a soupeři vědí, 
že do areálu pod Trojským 
mostem se po vítězství nejez-
dí. „Zejména poté, co se ze stáže 
v Chicagu vrátil nadhazovač 
Jiří Vavruša, jsou naše vyhlídky 
na postup do play-off pořád velmi 
dobré,“ říká trenér nadhazova-
čů A-týmu baseballistů Šimon 
Peřina. On sám potvrzuje 
slova o zlepšení svým výko-
nem – aktuálně vede tabulku 
všech pálkařů 1. Ligy. Skvělé 
výkony elitních kategorií jsou 
i pozvánkou nejen pro místní 
spoluobčany – podrobný pro-
gram zápasů najdete na www.
sabat.cz. Nenechte se odradit, 
pokud máte pocit, že hře ne-
rozumíte – vždy se v publiku 
najde někdo, kdo vám pomů-
že. A zápal, s kterým se dámy 
v modrém a muži v červeném 

vrhají po tvrdých odpalech, 
strhne i sportovního laika.

Ještě větší důraz se ale 
na SaBaTu klade na mládež. 
Základna utěšeně roste – 
i v probíhající sezoně. Tým 
baseballistů do 11 let nedáv-
no přivítal hned dvě posily ze 
zámoří: „Ozvali se nám rodiče 
dvou kluků ze Severní Karolíny, 
kteří momentálně působí v Pra-
ze. Vybrali si nás kvůli skvělé 
práci s mládeží, jejíž jméno má 
dobrý zvuk nejen na našem bře-
hu Vltavy,“ říká trenér žáků 
Matej Šišolák, „Pokud ale 
chcete vyzkoušet, zda je baseball 
či softbal pro vaše děti to pravé, 
nemusíte být zpoza oceánu. Stačí 
zajít na hřiště, nebo napsat na 
nabor@sabat.cz a o vaše potom-
ky se určitě postaráme.“ V ro-
zeběhnuté sezóně jsou tak 
mládežníci SaBaTu na dobré 
cestě získat nejedno dobré 
umístění. Více napoví červ-
nové zápasy, jimiž vrcholí 
základní části všech soutěží. 
Podrobný program najdete 
na webu www.sabat.cz.

Pod trojským mostem se hraje 
o medaile …a o srdce těch nejmenších.

ŽIVOT V TROJI

O

Stolní tenis: Seriál Turnajů
Druhý díl Seriálu turnajů ve stolním tenise – 
dvouhrách proběhl v neděli 17. 4. 2016 za účasti 

šestnácti hráčů, kteří byli rozděleni do dvou skupin, 
z nichž první čtyři přímo postoupili do finálové skupiny 
a zbylí hráli o celkové umístění.

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

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

TJ SOKOL TROJA
zve na cvičení

S jedním zaváháním zvítězil hráč Sokola Troja Dušan 
Martykiewiecz, druhý veterán Vladimír Puklický pro-
hrál dvakrát a ještě tři porážky stačily ke třetímu místu.

O čtrnáct dní později, v neděli 1. 5. 2016 Seriál po-
kračoval čtyřhrami. Dvacet hráčů – tedy deset párů hrá-
lo v jediné skupině systémem každý s každým na dva 
vítězné sety a hra probíhala plynule.

S jedinou prohrou a po zásluze zvítězili Josef Pozníček 
a Tomáš Pocz, na druhém až čtvrtém místě byly tři páry 
po dvou prohrách a tak rozhodovala minitabulka ze kte-
ré nejlépe vyšli Ladislav Havlíček hrající s Petrem Hou-
fem (zároveň nejlepší ze Sokola Troja) a na třetím místě 
skončili Vladimír Černík a Pavel Klokočka.

Rudolf Hampel, vedoucí Stol. tenisu 

Pavel Urválek – Josef Pozníček – veteráni

Vladimír Černík a Pavel Klokočka Michal Petr a Petr Buchar – čtyřhry

Zdena Kabelková
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1 Na Trojské buchtě v květnu 2009 2 Na Trojském dni s novou publikací, červen 2009 3 Trojský bál v únoru 2010
4 Na XV. Všesokolském sletu v červenci 2012 5 Na posvícení, srpen 2010

Vzpomínka na Alžbětu Filipovou
1926–2016

Dobré ráno, bratři a sestry, včera nás opustila naše Babička – Ela.
Vzpomeňme, prosím, na doby, kdy jsme si ji pamatovali plnou elánu 
a energie, kdy pobíhala mezi kempem a tělocvičnou, zaskočila okamžitě 
ve vedení jakéhokoliv cvičení od dětiček po seniory a kdy se jí pod elegantní 
bílou blůzkou, ve které jako recepční obsluhovala v kempu hosty, rýsovalo 
bílé cvičební tričko, protože z recepce ihned „pádila“ do tělocvičny. 
Vzpomeňme na všechny ty sportovní a kulturní akce nebo autobusové 
výlety, které se bez ní neobešly.
Vzpomeňme na všechny nácviky hromadných cvičebních skladeb, které 
organizovala. A když se v Troji nenašel dostatek zájemců o nácvik, sama 
nacvičovala společně s jinou jednotou.
Vzpomeňme na desítky nebo stovky společně strávených večerů 
na schůzích výboru všestrannosti i jednoty. 
Vzpomeňme na stovky telefonátů, kdy nás upomínala o nezaplacené 
příspěvky.
Vzpomeňme na její fantastické buchty, kterými zářila na každé Trojské 
buchtě.
Vzpomeňme i na poslední společné setkání před pár dny na Akademii 
ke 120. výročí Sokola v Troji, kde jsme jí vyjádřili svůj dík, obdiv a úctu 
a kde jsme stáli frontu na možnost podat si s ní ruku.
Měli jsme ji všichni moc rádi.  Vzpomínejme na ni v dobrém, protože byla 
„pilířem“ a „dobrou duší“ sokola i celé Troje po dlouhá desetiletí.
 Pěkný smutný den. Bára Králová

1 2

3

5

4
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Zora Petrášová, Slovensko

Dušan Polakovič, Slovensko

Elizabeth Schjønsby, J. Afrika Farouk Shehata, Egypt Martin Ševčovič, Slovensko Josef Werner, Česká rep.

Christine Ravaux, Belgie Louise Ritchie, Skotsko Rafael Rodriguez, Španělsko

Vernisáž proběhne dne 30. června v 17 hodin

Výstavu zahájí Karol FELIX
o projektu promluví Zora PETRÁŠOVÁ a Chris VERHEYEN

Zazpívá Renata Drössler za doprovodu PRS

Výstava potrvá do 28. srpna 2016. Otevřeno: pátek 13–17 h, v sobotu a neděli 10–18 h,
Povltavská 42/21 www.wonderingmind.eu

Městská část
Praha-Troja

VÁS ZVOU
NA VY�STAVU

kolekce mezinárodní grafi ky

The Wondering Mind 60x60 

Malá noční hudba / serigrafie

Václav Johanus 
A barevně plují dny
KRESBY / GRAFIKA / ILUSTRACE

V Troji vystavuje Václav Johanus grafik 
a ilustrátor / člen Sdružení Bienále Brno 
a Asociace jihočeských výtvarníků / naro-
zen v roce 1947 / žijící a pracující v Čes-
kých Budějovicích.

n Výstava potrvá 
v Galerii u lávky 
do 26. 6. 2016, ote-
vřeno v pátek od 
13 do 17, v sobotu 
a neděli 10–18 ho-
din.

Nikdy není pozdě
Chcete si občerstvit a zlepšit paměť a koordinaci?

Máme pro vás nabídku pravidelných setkávání s renomova-
nou lektorkou. Mohli bychom se od září 2016 dvakrát v měsíci 
 nebo podle dohody na hodinku či dvě potkávat a zkusit, co 
ještě a více zvládneme. 

Pokud byste měli zájem, dejte nám do konce srpna vě-
dět na e-maily iberovska@seznam.cz nebo otkas@seznam.
cz. Lze také poslat SMS nebo volat na tel. č. 775 436 488 či 
605 854 055, vždy s naší výzvou NIKDY NENÍ POZDĚ!!!!

Těšíme se na vás.
Ivanka Berovská a Otka Stavovčíková

Inzerce

Tel: 725 063 336 praha@iet-reality.cz

PRODEJ CHATY ZDIBY – PRAHA VÝCHOD

na vlastním pozemku 299 m2

zahrádkářská kolonie 
podsklepená, elektřina, voda

Projížďka Prahou aneb 
nenápadné jubileum

ž dvacet pět let je možné se o víken-
dech a státních svátcích svézt historic-
kou tramvají č. 91. Ta vyjela na svou 

trasu poprvé při příležitosti Všeobecné 
československé výstavy, zahájené na Výsta-
višti v Holešovicích, v květnu 1999 (coby 
připomínka o sto let starší Zemské jubilejní 
výstavy). Číslo linky 91 tak připomíná obě.
Na tramvaj můžete nasednout od března do 17. listopa-
du (jak shora uvedeno – v sobotu, neděli a ve svátky). 
Z konečné na Výstavišti, jakož i ze Střešovické vozovny 
(kde je mimochodem i Muzeum MHD) vyjíždí v hodi-
nových intervalech od 12 do 17 hodin.
Jízdné: dospělí 35 Kč, děti do 15 let, kočárek s dítětem, 
ZTP a důchdce nad 70 let, kteří jsou občany ČR 20 Kč. 
Můžete si objednat i vyhlídkovou jízdu na trase dle do-
hody, s hudbou a občerstvením. www.dpp.cz/linka-91

U
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Za vycpaným krokodýlem 
i secesními lázněmi
Vážení čtenáři, milí turisté, navštívíme neprávem opomíjené Poo-
hří. Vyrazíme z autobusového nádraží Praha-Holešovice (so 9:30) 
a v Doksanech přestoupíme na autobus (10:20) do Budyně nad Ohří.

Zpátky domů se dostaneme z vlakového nádraží Lázně Mšené 
v 17:12 s přestupem v Roudnici n. Labem (18:13) až na Masa-
rykovo nádraží. upravila Renata Zajícová, foto archiv

ydáme se k vodnímu 
hradu Budyně (ten má 
otevřeno denně mimo 

pondělí 10:30–12:30, 13–17, 
vstup 60/30), který pamatuje 
Přemysla Otakara I., Jana Lu-
cemburského, Zajíce z Hazm-
burku. Poslední majitelé byli 
Herbersteinové, kteří proved-
li zásadní rekonstrukci 1900–
1913. V hradu sídlí Jandovo 
muzeum, které vzniklo díky 
přispění mnoha cestovatelů 
a soukromých sbírek. Za po-
zornost stojí vycpanina kro-
kodýla, který sem byl dovezen 
z Egypta na počátku 16. sto-
letí panem Zajícem nebo al-
chymistická dílna a laborato-
ře. Pokud zavítáte 13. 8. 2016
v 10 hodin, čeká vás Výlet 
do Burgundských válek s ce-
lodenním programem a od
16 hodin bitva na hradbách.

o prohlídce půjdeme 
po červené tur. znač-
ce podél Malé Ohře, 

v Kostelci nad Ohří budeme 
pokračovat po zelené značce 
přes Brníkov až do lázní Mše-
né (12 km). Lázně Mšené byly 
založeny 1796 a léčí záněty 

nervů, nemoci pohybového 
aparátu atd. V krásném pa-
mátkově chráněném areálu 
uvidíte pavilony Blaník, Vít-
kov, Slovanka, Kyselka, Říp, 
Praděd. Stojí zde i pavilon 
Dvorana (1905) arch. Jana 
Letzela, žáka prof. Kotěry. 
Letzel v Hirošimě postavil dům, 
který 6. srpna 1945 jako jediná 
budova v epicentru přestál ame-
rický útok atomovou bombou. 
Torzo budovy je známo jako Ato-
mový dóm.

V

P

Dne 14. 5. 2016 se uskuteč-
nil zájezd do Kroměříže 
a na Slavkovské bojiště, kte-
rý zajistil Pavel Filip s man-
želkou Vendulkou. Výlet měl 
výbornou organizaci, a pro-
to velké díky panu Pavlovi 

za podrobné výklady o všech 
památkách během dlouhé a za-
jímavé cesty, která se všem moc 
líbila. Poděkování patří též 
Vendulce, která zajistila vstup-
né do zámku a starala se o nás. 
Výlet byl důkladně připraven, 
za což Pavlu a Vendulce Filipo-
vých moc děkujeme a těšíme se 
na další sokolské výlety. 

Věra Petrtýlová a všichni výletníci

Dík TJ Sokolu Troja
Zájezdy Sokolu Troja vždy zajišťovala Ela Filipová, která nás navždy 
opustila a její sokolskou štafetu převzali synové Pavel a Petr Filipovi.

Arcibiskupský 
zámek a zahrady 
v Kroměříži

19TH WORLD MUSIC

RESPECT FESTIVAL
pod záštitou pana Karla Schwarzenberga,
MgA. Hany Třeštíkové – radní pro kulturu MČ Praha 7 
a paní Adriany Krnáčové – primátorky hl. m. Prahy

11.–12. 6. 2016
louka u Bruselské cesty – Výstaviště Holešovice

Sobota 11. 6. 13.00 h
MAHMOUD AHMED / Etiopie

Hlas jak ocel z africké země, která nikdy nebyla kolonií
HADAKI VILLAGE BAND / Ukrajina

Svůdné rytmy z Podkarpatské Rusi
KAMEL EL HARRACHI / Alžír, Francie

Hořké písně emigrantů pronikají napříč kulturami
TAREK ABDALLAH & ADEL SHAMS EL-DIN / Egypt, Francie

Egyptská klasika v tanečním groove

Neděle 12. 6. 13.00 h
ZUCO 103 / Brazílie, Nizozemsko

Návrat průkopníků brazilectra
DIWAN SAZ / Izrael

Spirituální tance s hebrejsko-beduínskými kořeny
N’DIALE / Mali, Francie

Magické spojení Bretaně a Mali
ATTWENGER / Rakousko

Alpský punk
JACKY MOLLARD QUARTET / Francie

Hudba z Bretaně v nejsofistikovanější podobě
Rozmanitá nabídka občerstvení, dětský program včetně hlídání v dět-
ském koutku, landart – PATRIK PROŠEK, objekty – LUKÁŠ RAIS
Jednodenní vstupné 470 Kč, dvoudenní 570 Kč, dvoudenní rodinná 620 Kč
slevy: Cyklisté, studenti  50 Kč, ZTP, děti do 15 let zdarma

Změna programu vyhrazena www.rachot.cz 
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1,5 km

3 km
2 km
1,5 km
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areál Výstaviště



BZ připravila
www.botanicka.cz

do 31. 7. Středomoří křížem 
krážem zajímavé akce, 
workshopy, přednášky...

10. 6. Noc kostelů vstup volný 
19.00 Zahájení akce zvo-
něním 19.05 Komento-
vaná prohlídka 20.00 Pě-
vecká skupina Resonance 
22.00 Biblická čtení

11. 6. Muzejní noc
skleník Fata Morgana; 
vinice sv. Kláry 19–0.30 h

12. 6. Medový den 
19. 6. Pochod Klubu českých 

turistů s cílem v Bz
24. 6.–24. 7. Květomluva aneb 

rostliny k nám promlouvají 
Výstavní fóliový skleník

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 3. 6. 2016 v Praze pod evidenčním číslem 
MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 20. 6. 2016. 
Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Trojská 
230/96, 171 00 Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: 
info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, IČO: 45246858. Re-
dakční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, PhDr. Bohumil 
Kudera, Ing. Irena Marková, Milan Tesař, Ing. Daniela 
Laryšová, Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajícová. Zlom: 
Michal Špatz, Maketa: Grafos, Tisk: Sprint Servis. Pří-
spěvky nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou být 
kráceny. Názory pište na: redakce@mctroja.cz

ZOO pro vás
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v červnu 9–21 h
Komentovaná krmení a setkání 
v červnu každý víkend na více jak 
dvaceti místech v zoo.
Výstavy: Ibis skalní – Goč. domy,

5. výročí projektu Návrat 
divokých koní  – Jurta

5. 6. Padesát let Gulab v zoo 
Nejstarší slonice slaví

11. 6. Smysly zvířat a jak jsme 
na tom ve srovnání s nimi?

11. 6. Křtiny slůněte
(první čistě pražské)

14. 6. Pětadvacet let novopečené 
gorilí matky Shindy 

18. 6. Za hlasy zvířat Vycház-
ky po zoo s průvodcem. 
Na akci je třeba se objednat 
na pr@zoopraha.cz nebo 
na tel.: 296 112 230. 

18. 6. Smysly zvířat 
21. 6. Setkání s žirafami

Přijďte oslavit mezinárodní 
den žiraf!

25. 6. Smysly zvířat
30. 6. Jedničkáři za korunu

Komentovaná krmení zvěře 
a vstup pro děti s jedničkou 
z přírodovědy za 1 Kč

ZAJÍMAVOST

TIP NA VÝLET

Hudební procházky
Gočárovy domy v Zoo 13.00, Trojský zámek 15.00, Botanická zahrada 17.00 h

5. 6. Musica per tre E. Schulhof, 
B. Martinů, J. Ibert

12. 6. Musica vocale J. Mysliveček, 
Ch. Gounod, F. Schubert

19. 6. Grand Duetto Concertante 
A. Vivaldi, V. Geli, P. Locatelli

26. 6. Pražské dechové kvinteto 
W. A. Mozart, J. Haydn

Koncerty vážné hudby
pod širým nebem, vždy v neděli

V sobotu 11. 6. od 19 hodin doprava 
a vstup do mnoha muzeí, galerií a pa-
mátek zdarma. Letos poprvé na sezna-
mu přibyla zoo. Na výpravu do noční 
zahrady je předem nutné se přihlásit na 
tel.: 296 112 230 nebo na: pr@zoopraha.
cz. (Limitovaná kapacita).

Víkend otevřených zahrad Zámek Troja

11. a 12. 6. 2016 se Galerie hl. města Prahy účastní celoevropského Víkendu ote-
vřených zahrad. V rámci této akce bude probíhat v zahradě a v Oranžerii Trojské-
ho zámku doprovodný program – výtvarné dílny, navazující na probíhající výstavu 
Jiřího Příhody. Lze si zde vyzkoušet výrobu ručního papíru, malování na hedvábí 
a textil, aranžování květin. David Maruška, správce Trojského zámku

Vodní orloj
Vážení, tentokrát tu je pro 
vás jedna specialita: jak jste 
se mohli dočíst výše, sobo-
ta s nedělí 11.–12. 6. je ví-
kendem otevřených zahrad. 
Zda to platí i pro sousední 
země, můžete zkusit ověřit 
sami – například směrem 
na jih. Za návštěvu tam totiž 
stojí jedna opravdu zajímavá 
zámecká zahrada na okraji 
Salzburku (z Prahy přibližně 
pět hodin jízdy autem, 380 
kilometrů). Zahradu a park 
zámku Hellbrunn proslavily 
ojedinělé vodní hříčky, fontá-

ny, grotty a plas-
tiky, v nichž se 
řecká mytologie 
mísí se žánro-
vými obrázky 
ze života lidu, 
vše po staletí 
funkční, pohá-
něno vodním 
proudem. 

(Stavba mechanických hříček, skrytě po-
háněných přírodní silou – vzduch, voda, 
zažila rozkvět v Itálii období renesance). 
Obdivuhodné řezbářské provedení záži-
tek znásobí.

Více na: www.hellbrunn.at 


