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CO POVAŽUJI ZA DŮLEŽITÉ

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

V neděli 26. 6. 2016 nás 
opustil pan Bohumil Ku-
dera, PhDr., kronikář 
MČ Praha-Troja, člen 
redakční rady časopisu 
TROJA i Klubu troj-
ských historiků, repor-
tážní fotograf. V příštím 
čísle najdete vzpomínku 
na jeho práci pro MČ 
Praha-Troja.

za ÚMČ + redakci
Renata Zajícová 

Milí spoluobčané,
rekonstrukce ulice Pod Hrachovkou pokraču-
je a jsem rád, že první fáze i úplná uzavírka 
je za námi. Děkuji všem, kteří svou vstřícnos-
tí umožnili provoz autobusu 236 v náhradní
terase i mikrobus do Podhoří v době výluky.
Vaše připomínky ke stavbě prosím i nadále
směřujte přímo na úřad panu starostovi, panu
Novotnému nebo mn ě. 

Na místním šetření k umístění stavby Nové-
ho pavilonu goril pod Sklenářkou jsme předali
nesouhlasné stanovisko trojského zastupitelstva 
s detailním zdůvodněním. Požadujeme nejprve
projednat a schválit plán rozvoje Zoo a teprve
potom uvažovat s umísťováním dalších pavilo-
nů, ať již do záplavového území nebo trojských
svahů! Naše stanovisko podpořily také zapsané
spolky Podhoří je v Troji a Troja Trojou. S vel-
kou lítostí jsem se dozvěděl o náhlém skonu

pana Bohumila Kudery. S jeho odchodem
ztrácíme místního patriota, fotografa, kroni-
káře a spolehlivého člena redakční rady časo-
pisu Troja i milého souseda a přítele. 

Trojský den jsme uspořádali již po patnác-
té a věřím, že díky obnově disciplín i progra-
mu byl opět zajímavý. Děkuji všem z našeho
úřadu, spolupořádajícím sokolům, školám
i spolkům za příjemný den u řeky i velkou po-
moc s přípravou!

Letos vás místo tradičního letního setká-
vání v zahradě úřadu zveme k řece na výsta-
vu, komentované prohlídky a zejména debaty 
o budoucnosti trojské kotliny u řeky. Přijďte
21. července na setkání k aktuálnímu tématu
Jak chceme pečovat o trojskou krajinu!

Těším se s vámi na viděnou a přeji všem
obyvatelům i návštěvníkům Troje pěkné léto!

Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

Z jednání komise pro výstavbu a dopravu 6. 6. 2016

Program jednání: n Bytový dům s jednou bytovou jednotkou „BD Na Pazderce – bazén“ n Při-
pojení vjezdu na komunikaci a stavba chodníkového přejezdu, Trojská 171/90, P7, Troja n RD + MŠ
Trojská labuť, Trojská n Chateau Troja Rezidence (Panský statek) n Stavební úprava jídelny
Účastníci: Drdácký, Dušek, Fousek, Loucká, Přáda, Bryknar, Novotný
Omluveni: Tomková, Marek, Valtr, Kotek
K jednotlivým bodům jednání: 
1. Bytový dům s jednou bytovou jednotkou „BD Na Pazderce – bazén“
Komise po prostudování doplněné projektové dokumentace nesouhlasí s umístěním stavby ba-
zénu u BD Na Pazderce, Praha 7. Komise se odvolává na stanovisko ke studii ze dne 31. 12. 2013 
a vyjádření k DUR ze dne 19. 5. 2014, kde se v odstavcích Úměrnost záměru – míra zastavěnosti 
pozemku a Dokumentace pro územní řízení detailně popisuje způsob výpočtu zastavěnosti, 
rozpor záměru s charakterem a mírou zástavby lokality Na Pazderce. Městská část vzala zpět 
své odvolání proti územnímu rozhodnutí za předpokladu redukce hmoty domu a dalšího ne-
rozšiřování zastavěných ploch pozemku.
Z těchto důvodů nesouhlasíme s rozšířením zastavěné plochy pozemku bazénem, opěrnými zdmi, 
technickým zázemím a zmenšením odstupu od západní hranice pozemku. Současně by došlo 
k redukci zeleně na rostlém terénu. Bazén doporučujeme řešit v rámci stávající zastavěné plochy.
2. Připojení vjezdu na komunikaci a stavba chodníkového přejezdu, Trojská 171/90, P7, Troja
Stavební komise po projednání konstatuje, že s předloženým návrhem nesouhlasí. Rozšíře-
ní vjezdu není kapacitně zdůvodněno a nejsou doloženy související stavební úpravy. Pozemek 
parc. č. 426/3 k. ú. Troja má podle přiložené informace o pozemku způsob využití jako zeleň. 
3. RD + MŠ Trojská labuť, Trojská
Stavební komise s předloženou architektonickou studií pod označením 5/2016 nesouhlasí. Ani 
po další úpravě nerespektuje hlavní připomínky. Přibylo další 4. nadzemní podlaží. Průčelí 
do ul. Trojská je nepřiměřené velikosti s rozdílem výšky 15,13 m a délce průčelí 22,5 m. Objekt 
v této pozici by měl tvořit zajímavé nároží, nikoli rozměrné jedno průčelí. Tento názor pod-
poruje i předložená fotodokumentace okolních objektů s římsami maximálně v úrovni dvou 
podlaží od roviny chodníku.
4. Chateau Troja Residence (Panský statek), Pod Havránkou, Praha 7.
Stavební komise souhlasí s přesunem ramp do podzemního parkingu do objektu H za předpo-
kladu veřejně přístupné plochy dvora až k nově navrženému venkovnímu výtahu u objektu B. 
Bez předložení detailního technicko architektonické řešení výtahu včetně prostupů do budovy 
B není možné výtah kladně posoudit.
Parter mezi objekty B, H a C požadujeme řešit jako dvůr nebo náměstí na kótě …, bez výrazně 
zvýšené terasy restaurace. Nesouhlasíme s řešením zvýšené oplocené restaurační terasy a jejím 
zastřešením. Na historických renesančních a barokních objektech požadujeme požít struktu-
rované vápenné omítky kompatibilní s historickým zdivem. 
Objekt H požadujeme barevně podřídit historickým budovám dvora z důvodu architektonické-
ho a pohledového sjednocení.
5. Stavební úprava jídelny ZŠ+TGSČ, Trojská 110/211, P7 – snížení hluku 
Komise doporučuje hluk z jídelny řešit osazením nových protihlukových dveří v učebnách na-
proti jídelně. S předloženým řešením doplnění stěn jídelny a dveří na chodbě nesouhlasí.
Zapsal: Karel Novotný tajemník komise ý Ing. arch. Tomáš Drdácký, předseda komise pro výstavbu a dopravu
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Programy na výměnu neekologického vytápění
Vážení občané, bydlíte v bytě, rodinném domě nebo bytovém domě a svůj byt vytápíte starým neekolo-
gickým kotlem na uhlí nebo používáte zastaralé plynové nebo jiné neekologické vytápění? Nečekejte, 
až Vás dohoní zákonná povinnost jej obměnit (na některé z vás se začne vztahovat již od září 2017).

Neváhejte využít finančních prostředků z dotačních programů „Čistá energie 2016“ 
a „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domác-
nostech“(zkráceně „Kotlíkové dotace Praha“). Pro snadnější rozhodování vám v krátkosti
představujeme a srovnáváme oba dotační programy. Program Čistá energie Praha 2016“
versus dotační program „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického
vytápění v domácnostech“ 
1. Program Čistá energie Praha 2016 
n Pražský program financovaný z prostředků hl. m. Prahy; n Pouze pro žadatele, kteří 
obměňují tepelný zdroj na území hl. m. Prahy; n Obměna zdroje je možná jak v bytech,
v rodinných domech i bytových domech (obměna vytápění z neekologického na ekologický 
způsob vytápění, rekonstrukce plynového vytápění, instalace tepelných čerpadel, solárních
kolektorů); n Časová způsobilost nákladů – v závislosti na datu uvedení zdroje do provozu 
od 1. září 2015 do 30. září 2016; n Příjem žádostí: od 20. června do 30. září 2016. Příjem
žádostí může být předčasně ukončen v případě vyčerpání finančních prostředků. 
Výhody: Nižší administrativní zátěž z pohledu žadatele. Požadovány jsou pouze doklady 
přímo související s realizovanou přeměnou tepelného zdroje.
Nevýhody: Nižší poskytovaná dotace.
2. Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domác-
nostech (zkráceně „Kotlíkové dotace Praha“)
n Dotační program vyhlášený hl. m. Prahou za účelem čerpání a rozdělování finančních 
prostředků EU, prostřednictvím SFŽP žadatelům na území celé ČR, každý kraj má nastave-
ny vlastní podmínky programu vycházející ze Základních podmínek vydaných MŽP; n Ob-
měna zdroje v rodinných domech vytápěných kotli na pevná paliva s ručním přikládáním 
za kotle s automatickým přikládáním, a to na kombinovaný kotel uhlí/biomasa nebo pouze 
na biomasu, za plynový kotel či tepelné čerpadlo, (instalace solárních kolektorů je možná 
při současné instalaci některého z uvedených tepelných zdrojů); nČasová způsobilost nákla-
dů – od 15. 7. 2015; n Příjem žádostí: od 21. března 2016 do 29. prosince 2017. Příjem žádostí 
může být předčasně ukončen v případě vyčerpání finančních prostředků. 
Výhody: Vysoká částka poskytované dotace – až 80% nebo 85% ze 150 tisíc Kč uznatelných 
nákladů bezprostředně souvisejících s provedením obměny tepelného zdroje. Výše dotace
je v závislosti na druhu nově instalovaného tepelného zdroje. Nevýhody: Větší náročnost 
na prokázání nároku na poskytnutí dotace (vyšší počet příloh včetně fotodokumentace, 
doklad o likvidaci starého tepelného zdroje, nový zdroj musí být zařazen v 5. či lepší emisní 
třídě, provedení mikro-energetických opatření na základě doporučení energetického spe-
cialisty nebo doložení zpracovaného Průkazu energetické náročnosti budovy v energetické
klasifikační třídě „C“ nebo lepší apod.).
Shodné prvky obou programů: Žádost do obou uvedených dotačních programů je třeba 
podat až po kompletní realizaci obměny tepelného zdroje! V případě kotlíkových dotací tzn. 
tedy včetně provedených mikro-energetických opatření doporučených energetickým speci-
alistou nebo Průkazem energetické náročnosti budov vystaveným na energetickou třídu „C“
nebo lepší.

Hlavní rozdíly mezi dotačními programy definuje tabulka:

Program Čistá energie Praha 2016

Zlepšování kvality ovzduší 
v hl. m. Praze – pořízení ekolo-
gického vytápění v domácnos-
tech – Kotlíkové dotace Praha

Zdroj
financo-
vání

Rozpočet hl. m. Prahy Operační program Životní pro-
středí pro období 2014–2020 
(evropské fondy)

Žadatelé Fyzické a právnické osoby Fyzické osoby
Místo 
realizace

Byt, rodinný dům a bytové domy na území 
hl. m. Prahy

Byt v rodinném domě, rodinný 
dům (max. tři bytové jednotky) 
na území hl. m. Prahy

Oblasti
dotační
podpory

A. přeměna neekologického topného sys-
tému ve prospěch topného plynu nebo 
elektřiny

B. náhrada neekologického topného systé-
mu ve prospěch OZE (např. tepelná čer-
padla)

Náhrada kotle na pevná paliva 
s ručním přikládáním moder-
ním nízko emisním tepelným 
zdrojem následujícího typu:
nkotlem na biomasu s automa-

tickým přikládáním;

Nový sběrný 
dvůr v Praze 8
Vážení Trojští občané, přes-
tože je pro městskou část Pra-
ha-Troja k dispozici přede-
vším sběrný dvůr v Libni v ul. 
Voctářova, společnost FCC 
Česká republika od začátku 
května otevřela nový sběr-
ný dvůr v Ďáblicích v areálu 
skládky Ďáblice, kam lze od-
ložit velkoobjemový domov-
ní odpad, vybraný tříděný od-
pad nebo nebezpečný odpad 
a vyřazená elektrozařízení. 
Více informací o sběrném 
dvoře je dostupných na strán-
kách FCC Česká republika: 
www.fcc-group.eu.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ÚŘAD MČ INFORMUJE

v sobotu 10. 9.
V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKUV AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU

Podrobněji
v příštím čísle

V RESTAURACI 
KEMP SOKOL

informace v příštím čísle

listí, tráva, plevel, dřevní štěpka 
z větví, piliny, hobliny, spadané 
ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, ča-
jové sáčky, kávová sedlina, sko-
řápky od vajec apod.

sobota 16. 7. dopoledne
od 9.00 do12.00 hod.

n Pod Salabkou x Trojská 
n ZŠ Trojská 110/211

sobota 16. 7. odpoledne
od 13.00 do 16.00 hod.

n  V Podhoří proti čp. 280 
(bývalá Octárna)

BIOODPAD

Kontejnery

Pokračování na další straně
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Oblasti 
dotační 
podpory

C. náhrada ekologického topného systému
topným systémem využívajícím OZE

D. náhrada lokálních topidel (např. WAW)
vytápěním centrálního typu

E. rekonstrukce plynového vytápění ve pro-
spěch zdrojů s vyšší účinností – výměna 
původního plynového kotle za nový 
(plynový či elektrický)

F. ohřev vody a přitápění solárními kolektory
G. využití OZE v novostavbách

nkombinovaným kotlem 
na uhlí & biomasa s automa-
tickým přikládáním;

nplynovým kondenzačním 
kotlem;

n tepelným čerpadlem.
n instalace solárního systému 

pouze při současné instalaci 
některého z výše uvedených
nových tepelných zdrojů.

Výše 
dotace

n náhrada neekologického topného systé-
mu: 25 000 Kč (max. 50 % nákladů), zdroj
pro 3 a více BJ 200 000 Kč
(max. 30 % nákladů)

n náhrada lokálních topidel: 25 000 Kč 
(max. 50 % nákladů), zdroj pro tři a více
BJ 150.000 Kč (max. 50 % nákladů)

n výměna původního plynového kotle:
20 000 Kč (max. 50 % nákladů), zdroj pro 
3 a více BJ 100 000 Kč (max. 30 % nákladů)

n instalace TČ: dle typu 40 000 Kč/
60 000 Kč (max. 30 %/ 50 % nákladů)

n instalace zdrojů využívajících dřevo 
a dřevní palivové produkty: 30.000 Kč 
(max. 50 % nákladů)

n instalace solárních kolektorů k ohřevu
vody a přitápění: 5 000 Kč/1 m2 (absorpč-
ní plochy), max. 40 000 Kč na jeden sys-
tém (max. 50 % nákladů)

Při náhradě kotle na uhlí s ruč-
ním přikládáním:
nplynovým kondenzačním 

kotlem nebo kombinovaným 
kotlem na uhlí & biomasa 
s automatickým přikládáním 
– max. 80 % ze 150 tis. Kč
doložených uznatelných ná-
kladů: 120 tis. Kč;

nkotlem na biomasu s au-
tomatickým přikládáním 
nebo tepelným čerpadlem –
max. 85 % ze 150 tis. Kč dolo-
žených uznatelných nákladů: 
127,5 tis. Kč.

www. Program Čistá energie Praha 2016 Kotlíkové dotace Praha

…aneb najdi šest rozdílůj

Z jednání Komise pro školství 9. 6. 2016

Komise pro školství se sešla na konci školního roku a ředitelé škol rekapi-
tulovali školní rok, který byl jak v Mateřské škole Nad Kazankou, tak v Zá-
kladní škole Trojská i v Trojském gymnáziu úspěšný. Pomalu se rozbíhá 
i činnost Rodinného centra Skřítci. Dále členové komise projednali pří-
pravu na Trojský den. Podrobnější zprávy ze škol jsou zveřejněny na stranách 
6–7 časopisu. Mgr. Jendřejas informoval o 33. výzvě programu IROP, kde 
je možné žádat o prostředky EU na rozšíření kapacity škol. Podobná výzva 
bude vyhlášena i v Operačním programu Praha – pól růstu. Členové komi-
se se dohodli, aby nejdříve Komise pro výstavbu a dopravu zhodnotila, zda 
a do jaké míry lze základní školu rozšiřovat, a poté se bude moci přistoupit 
k přípravě podkladů k žádosti o podporu z prostředků EU.

Ing. Marková, tajemnice komise

Komise pro obecní majetek 16. 6. 2016

n Komise pro obecní majetek souhlasila s úplatným převodem pozemku 
parc. č. 96/7 k. ú.Troja (pozemek u bytového komplexu Salabka) z vlastnictví 
hl. m. Prahy vlastníkům bytové jednotky. n Dále nesouhlasila s pronájmem, 
příp. prodejem pozemku parc. č. 457 k. ú.Troja (severní stráň u ulice Nad 
Kazankou) z vlastnictví hl. m. Prahy společnosti Gemini Czech s.r.o., která již 
v minulosti žádala o změnu územního plánu na svých přilehlých pozemcích 
pro výstavbu, s čímž městská část nesouhlasila. n Komise také nesouhlasila 
se směnou pozemku parc. č. 634/1 k. ú. Bohnice ve vlastnictví společnosti 
Bendovka s.r.o. za pozemky v k. ú. Bohnice a k. ú.Troja – pozemek parc. č. 
1358/3 na hranici městské části ve vlastnictví hl. m. Prahy. Pozemky hl. m. 
Prahy by měly zůstat pro volný čas a oddych. n Komise dále projednala změnu 
nájemní smlouvy s TJ Sokol Troja, kde bude navrhovat využití části pronaja-
tých pozemků u fotbalového hřiště pro veřejnost. n Členové komise se dále 
zabývali novými žádostmi fyzických osob o nájem pozemků a projednávali 
výši nájemného ve společenské místnosti Domu spokojeného stáří pro zájem-
ce z komerční sféry.  Ing. Marková, tajemnice komise

d 25. 6. byla uvedena do provo-
zu část komunikace K Bohnicím 
v úseku Pod Hrachovkou – Salab-

ka. Autobus MHD 236 už není veden ob-
jízdnou trasou Na Salabce – Jiřího Jan-
dy. Zastávky MHD zatím zůstaly v uliciyy
Trojská. Nově provedené zastávky budou
uvedeny do provozu po dokončení přístu-
pových chodníků. Stále probíhají dokon-
čovací práce, proto respektujte značení
a upozornění pracovníků stavby. Dopra-
va na komunikaci Pod Hrachovkou je
stále omezena stavbou. Autobusy MHD
do Podhoří budou nadále projíždět stav-
bou. Další krátkodobé uzavření komu-
nikace Pod Hrachovkou pro dokončení
dalšího úseku se předpokládá v srpnu.

Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení

Rekonstrukce
komunikace

Pod Hrachovkou
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Dne
21. 7. 2016 
vás zveme 
na Debatu 
o budoucnosti 
Trojské 
kotliny:

Jak pečovat 
o krajinu
která se koná 
od 17 hod. 
na náplavce 
u Trojské 
lávky.

ČERVENEC 2016 201
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CO NOVÉHO VE VÝUCE

tejně jako v letech minulých or-
ganizovala škola výjezdy na školy 
v přírodě. Podzimní, kterou se 

snažíme uskutečnit v různých lokalitách, 
byla na Benecku a další na tradičních 
místech – lyže ve Vítkovicích na Hubertce 
a jarní cyklistická v Chlumu u Třeboně.

Tradiční vánoční besídku jsme v po-
sledních dvou letech změnili na vánoční 
jarmark. Děti se na něm prezentují svý-
mi výrobky, které „prodávají“ a výtěžek 
je použit ke sponzorování trojského psí-
ho útulku. V letošním školním roce část-
ka překročila 30 000 Kč.

Naše škola klade velký důraz na výu-
ku anglického jazyka. Již od první třídy 
ji mají děti v rozvrhu jako povinný před-
mět dvakrát týdně. Hodinová dotace se 
zvyšuje od třetího ročníku. Aby byly děti 
schopny ověřit si své schopnosti domlu-
vit se, využíváme opakovaně možnost 
účastnit se projektu Edison, jehož cílem 
je seznámit děti se životem lidí v různých 
částech světa, který je prezentován stu-
denty z těchto zemí a probíhá v anglic-
kém jazyce. Letos již podruhé jsme tý-
den v červnu hostili ve škole 12 cizinců. 
Děti byly z této akce nadšeny. Uskutečnit 
jsme ji mohli především díky grantu, 
který jsme získali od MČ Praha-Troja. 

Školní rok 2015/2016 na ZŠ Trojská 110
Úvodem několik statistických údajů. V tomto školním roce měla škola jednostoosmnáct žáků 
v pěti třídách, čtyři oddělení školní družiny, deset pedagogických pracovníků, speciálního 
pedagoga a asistentku pedagoga. Kapacita školy, dána zápisem v rejstříku škol MŠMT, 
byla naplněna z 98%. n Nový školní rok byl slavnostně zahájen za účasti starosty MČ pana 
ing. Tomáše Bryknara v hale školy, ve které byl díky sponzorským příspěvkům rodičů, na-
daci Quido Schwanka a mimořádného příspěvku MČ zrekonstruován její povrch z dlažby 
na povrch sportovní, který odpovídá využití o přestávkách. V této době ji děti využívají k vy-
bíjené, kopané a dalším pohybovým aktivitám. n V průběhu měsíce září měli rodiče možnost 
přihlásit své děti do zájmových kroužků, jejichž výběr je velmi široký – výtvarný, sportovní, 
dramatický, výuka hry na hudební nástroje, šachy, anglický jazyk, keramika… Ve spoluprá-
ci s MŠ Trojská labuť mají rodiče možnost přihlásit své dítě do „anglické družiny“, která 
probíhá dvakrát v týdnu v rekonstruovaných prostorách staré školy. Veškerá komunikace 
v této družině probíhá v anglickém jazyce, což je pro praktickou výuku tohoto jazyka ideální.

S

2. třída – Benecko

Lyže ve Vítkovicích na Hubertce 2. a 3. třída

Jarní cyklistická v Chlumu u Třeboně

Edison

Z dalších akcí bychom zmínili např. be-
sedu o životě velryb, která byla součástí 
natáčení dokumentu s tímto tématem. 
Spolupráce s nakladatelstvím Thovt, kte-
ré u nás pořádá s dětmi besedy několi-
krát do roka přispívá k rozvoji čtenářské 
gramotnosti a podporuje dětské čtenář-
ství. Velmi oblíbenou akcí se stalo přeno-
cování ve škole „Noc s Andersenem“.

aktivit souvisejících s výukou vlas-
ivědy, prvouky a přírodovědy může-
me zmínit např. výchovně vzdělávací 
pořad „Do lesa s lesníkem“, Terezín, 
Pražský hrad atd. Návštěvy divadel, 
koncertů a výstav jsou každoroční sa-
mozřejmostí. Dlouhodobě spolupra-
cujeme s Galerii hl. m. Prahy a chodí-
me s dětmi na výtvarné a vlastivědné 
workshopy.

Mgr. Alois Pacík, Mgr. Kateřina Tůmová
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ŽIVOT V TROJI A OKOLÍBerušky
z MŠ
na škole
v přírodě
Letošní škola v příro
se opravdu povedla, o čemž 
se můžete přesvědčit sami. 
Fotografie jsou z námoř-
nické výpravy do Kořenova 
v Jizerských horách, kde 
nás kromě krásné přírody 
a aprílového počasí čekal 
i pirátský poklad.

odě
č ž

a úvod jsem si dovolila použít slova písně, které mi pro tuto chvíli při-
šla více než příhodná. Ještě vzpomínám, jak jsme se vítali po prázdni-
nách a již jsou za dveřmi další. Tak jako na konci kalendářního roku 

všichni bilancujeme, co všechno se nám podařilo či nepodařilo, ve školství
toto bilancování bývá na konci roku školního. A ten letošní 2015/2016 se
nezadržitelně blíží.

Co se nám v mateřské škole tedy, alespoň z našeho pohledu, podařilo? 
Myslím si, že jsme započali cestu k naplňování našeho motta: „Vytvořme spo-
lečně místo, kde budou děti, učitelé a rodiče spokojenými a vzájemně se respektující-
mi partnery“. O dobrém vykročení svědčí pohodová a příjemná atmosféra 
ve třídách, velmi pěkné vztahy mezi dětmi a pedagogy, zájem rodičů o dění 
v mateřské škole, vzájemná komunikace mezi rodiči a pedagogy, nové ná-
pady ze strany rodičů o možných aktivitách a pomoci při plánované úpra-
vě zahrady, účast na společných akcích pořádaných školkou. Pedagogové
a ostatní pracovníci vytvořili pohodový, veselý a vzájemně se podporující 
kolektiv. Za to patří všem skupinám můj velký dík a doufám, že tímto smě-
rem se budeme ubírat i nadále.

Dětem, které odcház í do základní školy za nás všechny přeji, aby se ra-
dovaly z každé chvíle strávené mezi novými kamarády, aby jim učení šlo tak 
pěkně, jako jim šla příprava tady u nás. Rodičům přeji pevné nervy a samé 
radosti z malého školáka. Dveře k nám mají vždy otevřené a rádi je přivítá-
me mezi námi.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem pedagogům za jejich poctivou prá-
ci s dětmi, trpělivost a za přijetí všech dětí s úsměvem a vřelostí. Mé podě-
kování patří také zřizovateli, který podporuje naše aktivity a snaží se nám 
vycházet vstříc. 1. 9. 2016 se dveře naší mateřské školy opět otevřou a spo-
lečně vykročíme na další cestu v novém školním roce. Všem přeji pohodové 
letní prázdniny a mnoho krásných zážitků. Vladimíra Barešová, ředitelka MŠ

N

Ale nám je to pořád málo!
Přidejte se k nám a pojďme udělat Zažít Troju 
Jinak 2016 nezapomenutelnou!

Pojďte s námi Zažít Troju Jinak
17. 9. 2016
Milí sousedé, Troja se 
v loňském roce zapojila 
do celopražské poulič-
ní slavnosti Zažít měs-
to Jinak. Začátek byl 
úctyhodný: divadlo, 
hrátky pro děti, impro 
šou, vláčky, mažoret-
ky, ohnivá šou, výlet 
za hmyzáky, dvě stovky 
návštěvníků…

Zapojit se může každý: spolky, stejně jako jednot-
livci. Stačí nápad, nebo i jen chtít pomoci s orga-
nizací. Zaplňme silnici a parkoviště dětmi, stán-
ky, dílnami. Užijme si jeden společný den jinak!

Vezměte stoličku a učte lidi hrát šachy, plést 
svetry, zpívat, modelovat, vyřezávat lodičky…

Napečte, uvařte a pozvěte sousedy ochutnat 
k Vašemu stolu na ulici, své dobroty můžete na-
cenit.

Máte hudební nástroj? Oživte ulici hudbou.
Jste milovník deskových her? Připravte hrací 

koutek, zahrajte si se sousedy.
Máte vlastní krámek, podnikání, představte 

je ostatním.
Hrajete divadlo, improvizujete? Ozvěte se,

uděláme šou.
Máte nápad na dílnu? Nestyďte se.
Chcete se přidat: napište nebo zavolejte: 

Hana Weiser, hana.weiser@podhoubi.cz, tel. 
774 448 123, Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka 
Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja.

Tábořiště trojských dětí oslavilo
v červnu třicet let od založení. Blahopřejeme!

Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho
ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání…



ŽIVOT V TROJI

8

201 ČERVENEC 2016

Trojský
orienťák 2016

yl uspořádán u příležitosti 120. výro-
čí založení Tělocvičné jednoty Sokol 
Troja a jako součást Trojského dne 

na louce u řeky, oddílem orientačního běhu 
TJ Sokol Troja, za podpory MČ Praha-Troja. 

Proběhl v sobotu 11. června 2016 
dopoledne na nové mapě Trojský kůň
na vltavském břehu. Závodníci ocenili 
výjimečnou možnost hledat kontroly 
v zámecké zahradě a dokonce i v bludi-
šti. Na přípravě a organizaci závodu se 
podíleli členové oddílu orientačního 
běhu TJ SOKOL Troja. Fotografie ze 
závodu je možné si prohlédnout na in-
ternetové adrese: http://milanpaukert.
rajce.idnes.cz/Trojsky_orientak_2016/ 

Výsledky závodu je možné si prohléd-
nout na internetové adrese: https://
docs.google.com/spreadsheets/d/
1065pXlwAYrW3K00DD8nsSTtMegI-
RX Agc8Z138GC4fI/pubhtml?gid=0&-
single=true Za oddíl OB Milan Paukert

B

Historici u vody
elmi přátelská a aktivní atmosféra 
provázela kolektivní účast trojských 
historiků na debatě o minulosti Troj-

ské kotliny. Konala se na louce nedaleko láv-
ky a moderoval ji místostarosta MČ Praha-
-Troja ing. arch. Tomáš Drdácký. V živé dis-
kuzi vystoupilo mnoho členů KTH a vyjá-
dřilo svůj názor na minulost i současnost 
soužití trojských občanů s Vltavou.

Setkání u vody provázela mimořádná 
a milá událost. Pro Klub trojské histo-
rie na serveru AUKRO se složilo něko-
lik příznivců klubu a pan Miroslav Kni-
ttel vydražil vzácnou pohlednici z Tro-
je z roku 1910, která se stala ozdobou 
archivu KTH. Je na ní část ulice Troj-
ské. Poděkování KTH patří cca deseti 
přispěvatelům, z nich největší částkou 

přispěl provozovatel Restaurace Sokol 
pan Rubáček. Je to krásný doklad toho, 
že práce podobných seskupení – jako 
je KTH – má smysl!

Příští schůzka Klubu trojské historie
se bude konat ve středu 20. července 
od 17 hodin v klubovně Domu spoko-
jeného stáří.  bok

V

Výstava Obnova soužití s řekou
minulost, současnost a budoucnost
Trojské kotliny
byla zahájena 1. 6.b l h j
za přítomnosti
vzácných hostí
a potrvá do 31. 8. 2016
na louce u řeky.

Více na str. 5
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Letos u příležitosti oslav 
700. výročí narození Karla IV.
rytířská klání na louce.

11. 6.
U VODY

Letos se na nižší účasti soutěžících podepsaly dopole
šťové přeháňky i velký počet kulturních a sportov
ních akcí v blízkém okolí. Přesto na louce u řeky

vládla pohoda a sportovní duch. Nechybělo ob
čerstvení z restaurace Sokol Troja. Další velkou

hůdkou pro přítomné diváky bylo vystoupení wo
uterů na speciální hrazdě a bradlech. Putovní po
r starosty „vyfoukla“ Trojákům paní Alena Hůzlo
s dcerkou Aničkou z Prahy 5.  R. Zajíco
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Olympic day opět na úrovni
Je to neuvěřitelné, ale v letošním olympijském roce 2016 padla další hranice počtu 
účastníků Olympijského dne pro děti a mládež v Praze – Troji. Všichni aktivní účastní-
ci sportovního dne, který proběhl ve středu 22. června od 9:00 do 13:00 hodin, obdrže-
li „náramek“ hlavního sponzora akce, společnosti T-Mobile. Vzhledem k tomu, že jich 
pořadatel (tradičně Trojské gymnázium ve spolupráci s MČ Praha-Troja, poskytovate-
lem grantu v rámci projektu „Upevnění sportovních aktivit dětí a mládeže“, Nineport 
s.r.o. a TJ Sokol Troja) obdržel před začátkem akce pět set kusů a zbylo jich necelých 
padesát, lze usuzovat, že se letos zúčastnilo na 450 žáků předškolního a školního věku.

Zastoupeny byly školy: MŠ Nad Kazankou, ZŠ Trojská, ZŠ Korunovační, ZŠ Bra-
trská, ZŠ Spektrum, Euroškola Praha, Euroškola Česká Lípa a Trojské gymnázium. 
Disciplíny byly rozděleny do dvou sektorů. U Trojského koně probíhal přespolní běh, 
střílelo ze vzduchovky na terče a účastníci si mohli vyzkoušet svou šikovnost při chůzi 
na pevně nataženém laně mezi stromy (slack-line). V prostoru areálu loděnice FTVS 
UK Praha a na Trojském kanálu se odehrávalo raftování, jízda na kajacích a nácvik 
rychlolezení na horolezecké stěně. Účastníci měli možnost dalších doprovodných sou-
těží – s létajícími talíři, na skákacích botách, se švihadly a jinými pomůckami.

Dobrá organizace, profesionální zabezpečení ze strany instruktorů pro jízdu na raf-
tech a zodpovědný přístup organizátorů – učitelů a starších studentů z Trojského gym-
názia přispěly k vynikající pohodě při této akci. Nebouřilo se ani počasí, nepršelo, 
nebouřilo a Slunce svítilo tak akorát. Možná je škoda, že letos poprvé bylo upuště-
no od ocenění v podobě vděčného trička, které bylo vyměněno za růžový náramek. 
Vzhledem k obětavým výkonům dětí a mládeže při několikahodinovém sportování je 
to bezesporu námět na zamyšlení, zda to bylo správné rozhodnutí ze strany hlavního 
sponzora a pořadatele akce „Olympic day“ v České republice. Nevím jak jinde, ale 
v Troji by si oblíbené tričko všichni zasloužili! Tak třeba příště.

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel Trojského gymnázia,
protagonisty Olympic day pro děti a mládež v Praze-Troji.
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(šedesát rozdílných autorských pojetí z dvacetitří zemí)
Galerie u lávky Povltavská 42/21, v pátek 13–17, 
v sobotu a neděli 10–18 h, do 28. 8. 2016

Farouk Shehata, Egypt Martin Ševčovič, Slovensko Josef Werner, Česká rep.
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ŽIVOT V TROJITROJSKÝ KALENDÁŘ

PRÁZDNINOVÝ TIP

ZAJÍMAVOST

V Troji uvidíme baseball 
a softbal nejvyšší úrovně
V areálu SaBaT Praha čeká na hráče i fanoušky ná-
ročné léto, plné zápasů té nejvyšší domácí i meziná-
rodní kvality. Vyjma extraligových duelů softbalistek 
rozehrají kvalifikaci o postup do nejvyšší soutěže 
i baseballisté a navíc pro všechny je připravena la-
hůdka v podobě mezinárodního turnaje amerických 
hráčů z celé Evropy. Přijďte se podívat!

MČ PRAHA-TROJA
VÁS ZVOU NA VÝSTAVU KOLEKCE

mezinárodní grafiky
The Wondering Mind

V minulém čísle v článku Pro-
jížďka Prahou redakční šotek 
nelenil… laskavý čtenář ale jistě 
pochopil, že historickou vyhlídko-
vou tramvají se můžeme svézt (jak 
i její číslo napovídá) od roku 1991.
www.dpp.cz/linka-91

OPRAVA

Houbařská sezóna začala
i v Troji! Známý rybář a lovec 
divočáků pan Pavel Soukup
z Pazderek přinesl ukázat 
čerstvý úlovek ze čtvrtka
16. 6. Po dlouhém trýznivém
výslechu prozradil jen to, že
hřiby ulovil v okolí Haltýře.

R. Zajícová

60x60

Letní slavnosti staré hudby Venezia
hudební festival17. mezinárodní Zámek Troja

Pondělí 11. 7. 20.00 h Portrét benátský Italské árie
ve Versailles Lully, F. Couperin, J.-F. Rebel, A. Campra J.-B. L
Daniela Skorka (Izrael) – soprán a Les Folies françoises (Francie)

600 KčVstupenky: 800, 

Pondělí 25. 7. 20.00 h Teatro del mondo Mezi Neapolí,
átkami Madridem a Bená G. F. Händel, A. Vivaldi, B. Marcello,

T. Albinoni ia EspadaMar  – soprán a Vespres d Arnadi
(Španělsko)

600 KčVstupenky: 800, 

Festival probíhá v Praze do 4. 8. 2016 na několika místech. Informace: www.letnislavnosti.cz, zz
www.festivalprague.com, tel.: 224 229 462, 731 448 346. Předprodej vstupenek: Festivalová po-m
kladna – Maďarské kulturní středisko Rytířská 27, Praha 1 (metro Můstek) 4. 7.–3. 8. 2016 v pondělí 
a ve středu 10–18.30 h. Online rezervační systém na www.letnislavnosti.cz. Rezervované vstupen-
ky je možné vyzvednout a zaplatit na festivalové pokladně, nebo zaplatit kartou online. Zbývající 
vstupenky lze zakoupit v místě konání koncertu, jednu hodinu před zahájením programu.

V muzeu pro děti
Na zámku v Roztokách u Prahy probíhají kromě stálých a několika krátkodo-
bých expozic (+ zpřístupněného Ateliéru Zdenky Braunerové) i výstavy, které 
zaujmou především děti (a jejich doprovod možná vrátí do dětských let):
n Hry a klamy (do 10. 7.) y n Papírová hračka (do 7. 8.) a Nejen vystřihovánky
n Malá velká auta autíčka a motorky ze sbírky R. Kocourka (od 29. 7. do ledna 2017)
Otevřeno od středy do neděle 10–18 h, www.muzeum-roztoky.cz

Softbalový tým SaBaT Praha je jediným 
trojským týmem v kolektivních soutěžích, 
který hraje nejvyšší českou soutěž. A skvě-

le – jak potvrzují výsledky po polovině sezóny. 
Po dvaceti zápasech drží „SaBaťáčky“ čtvrté místo 
v tabulce, jen o bod za bronzovou příčkou. A netají 
se ambicemi zabojovat i o vyšší mety. Trenérům se 
povedlo najít v týmu tu správnou „chemii“ a i díky 
skvělým individuálním výkonům (Kristýna Malá 
atakuje desítku nejlepších pálkařek ligy) družstvo 
bezpečně hlídá horní polovinu tabulky. Softba-
listky tak čeká příjemná letní pauza – ve snaze 
navázat na dobře rozehranou soutěž ale rozhodně 
nikoli prázdninová a odpočinková. 
V Troji o extraligu
To elitní tým baseballistů pálky neodloží ani v ob-
dobí letních dovolených – skvělými výkony si zajis-
til postup do baráže o extraligu a Šimon Peřina 
je dokonce nejlepším pálkařem celé ligy. V areálu 
pod Trojským mostem tak během léta téměř kaž-
dý víkend budou domácí hostit to nejlepší z dru-
hé nejvyšší baseballové soutěže. Zápasy okoření 
i dva souboje s extraligovými týmy s úspěšnými 
českými reprezentanty. Přesný program najdete 
na stránkách www.sabat.cz.
Na SaBaTu mezinárodně
Příjemným zpestřením zejména pro fanoušky 
bude třídenní turnaj špičkových baseballových 
výběrů z celé Evropy (15–17. 7.). Letní liga or-
ganizace CBLE patří mezi nejprestižnější evrop-
ské mezinárodní soutěže. V dresech šesti týmů 
(London Cavaliers, La Rochelle Admirals, Vie-
nna Emperors, Barcelona Falcons, Amsterdam 
Bombers a Prague Dragons) se představí vyni-
kajícíí evropští i američtí baseballisté ve věku 
od 18 do 23 let. SaBaT Praha do bojů o prestiž-
ní trofej vysílá vnitřního polaře Dana Rieggera 
v dresu Prague Dragons. Rozpis utkání najdete 
na www.cble.org.
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KULTURNÍ UDÁLOST

ŽIVOT V TROJI

TJ SOKOL INFORMUJE

museu Kampa proběh-
la 20. 6. 2016 vernisáž 
výstavy malíře a grafika 

Zdeňka Kirchnera. Působil 
ve Francii a je představitelem 
„gestického lettrismu“, směru 
inspirovaného jazzem a i ka-
ligrafickými znaky a symboly.

Výstava potrvá do 4. 9. 2016 
a s Trojou souvisí tím, že že-
nou Zdeňka Kirchnera, který 
zemřel v roce 1987 v Paříži, 
byla naše trojská rodačka, 
také od r. 1969 žijící ve Fran-
cii, Vítězslava Kirchnerová, 
rozená Valtrová. V Paříži 
dlouhá léta pracovala v Cen-
tre Pompidou a stala se dr-
žitelkou ocenění „Chevalier 
des arts et des lettres“. Poda-

řilo se jí po roce 1990 dílo 
svého muže převézt do Čech 
a umístit ho do našich galerií.

Na snímku z vernisáže je 
Vítězlava Kirchnerová s paní 
Medou Mládkovou a histori-
kem umění Jiřím Šetlíkem. 
Za nimi spisovatelka a spolu-
pracovnice presidenta Václa-
va Havla Eda Kriseová.

Ing. arch. Václav Valtr
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Stolní tenis: Seriál turnajů
V rychlém sledu Seriál turnajů pokračoval v neděli 15. 5. 2016. ů
dvouhrami. Devatenáct hráčů bylo nalosováno do čtyř rozřazo-
vacích skupin, ze kterých první dva přímo a dva nejlepší ze tře-
tích míst přímo postoupili do finále a zbylí dovytvořili skupinu 
o 11.–19. místo. n Přišli i dva silní hráči, z nichž Karel Beneš 
prošel celým turnajem se ztrátou jediného setu a po zásluze 
zvítězil. Druhý a zároveň nejlepší ze Sokola Troja Dušan Mar-
tykiewiecz prohrál jen těsně s vítězem a ještě tři prohry stačily 
Vladimíru Puklickému ke třetímu místu. n Poslední květnovou 
neděli 29. 5. proběhl třetí turnaj ze Seriálu turnajů ve stolním 
tenise ve čtyřhrách. Deset párů, tedy dvacet hráčů hrálo v jediné 
skupině na dva vítězné sety. n Bez porážky prošli Dušan Marty-
kiewiecz s Lucií Frýsovou, druzí Tomáš Pocz a Josef Pozníček 
prohráli jen s prvně jmenovanými. Tři prohry měly dva páry 
a s lepším vzájemným zápasem na třetím místě skončili Vladimír 
Černík a Pavel Klokočka. Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

D. Martykiewicz, L. Frýsová – vítězo-
vé, L. Havlíček, P. Houf

K. Beneš – vítěz, L. Frýsová

Na Pražském hradě probíhá šest souvisejících výstav,
všechny jsou otevřeny denně 10–18 h, do 28. 9. 2016

ŽEZLO A KORUNA
repliky dobových královských insignií (koruny, žezla, jablka) atp.p y ý ý g y j p
u Císařská konírna Pražského hradu
vvstupné: 190, snížené 100, rodinné 380 Kč
KORUNA KRÁLOVSTVÍ
zjednodušená rekonstrukce triforií katedrály sv. Víta, Václava a Voj-
těcha [triforium je chodba v šířce zdi, nepřístupná veřejnosti, v níž 
jsou umístěny středověké bysty (1374–1385) osobností, jež se zasloužily 
o stavbu (členové panovnické rodiny, arcibiskupové, architekti atd.) 
včetně novodobých skulptur osob majících zásluhu na dostavbě objek-
tu], doplněno o středověké textilie
v Jízdárna Pražského hradu
vstupné: 150, snížené 80, rodinné 300 Kč

KORUNA MATKY MĚST
Archivní materiály o katedráley
w Tereziánské křídlo Starého královského paláce
(výstava Koruna matky měst má společný vstup i pokladnut
s expozicí Koruna bez krále)e
vvstupné: 100, snížené 50, rodinné 200 Kč
KORUNA BEZ KRÁLE
ppříběh korunovačních klenotů v průběhu dvacátého stoletíp p
x Románské podlaží Starého královského paláce
vvstupné společné s výstavou Koruna matky měst

KORUNA NA DLANI
expozici o dolování zlata i stříbra a práci zlatníků doplňují mincovní 
poklady z trezorů
y Rožmberský palác
vstupné: 150, snížené 80, rodinné 300 Kč

ARCHITEKTURA PRO KORUNU
dětem je určené seznámení se středověkem formou procházky městem 
za vlády Karla IV.y
z Jiřský klášter

VELKÉ RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI
9. a 10. 7. 2016
Jelení příkop
víkendová rytířská klání a zápasy, ukázky zbroje a řemesel
Více informací o výstavách, naučné stezce Karel IV. a Pražský 
hrad, stejnojmenné nové publikaci [v prodeji na Pražském hra-
dě (95 Kč)], další programové nabídce na: www.hrad.cz

• Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost
do 21. 11. 2016 denně kromě neděle 11–17.30 h
Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320 Praha 2 – Nové Město
vvstupné:80, snížené 50, rodinné 150 Kč, zdarma děti do 6 let, 

-pedagogové doprovázející školní výpravy, průvodci organizo-
vvaných skupin, držitelé průkazu ZTP www.cas.cz

Oslavy výročí 
narození
Karla IV. 
Císař Karel IV. 1316–2016
první česko-bavorská zemská 
výstava Císař Karel IV. a jeho 
doba (hlavní část) a NG / Vald-
štejnská jízdárna
denně 10–19 h, v září 
9–19 h, do 25. 9. 2016
Druhý život císaře Karla IV.
(doprovodná část) Univerzita 
Karlova/Karolinum, Křížová 
chodba denně, mimo pon-
dělí, 10–18 h, do 31. 8. 2016
www.k700.eu

1

2

3 4

5
6

www.skritcipraha.cz, skritcivtroji@email.cz, tel.: 723 607 070

Út 12. 7. 10.00–12.00 Volná herna s básničkovou chvilkou
 15.00–16.00 Cvičení školkovýh dětí
Čt 14. 7. 10.00–12.00 Jóga pro maminky s hlídáním
 14.00–14.45 Cvičení s miminky
 15.00–17.00  Volná herna s pohádkovou chvil-

kou (od dvou let)
Čt 28. 7. 10.00–12.00 Jóga pro maminky s hlídáním

Povltavská 42/21

Prázdniny u Skřítků
Na všechny aktivity se prosím přihlaste 
dopředu (nejméně dva dny před akcí). 
Program bude probíhat za účasti nej-
méně tří účastníků!!! 
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BZ připravila
www.botanicka.cz

venkovní expozice v červenci otevře-
ny denně, skleník Fata Morgana k kro-
mě pondělí 9–20 h

do 30. 9. Fotosoutěž BZ vašima očima
do 17. 9. FotoFata fotografický kurz
do 18. 9. Malování s Lucií Crocro
do 31. 7. Středomoří křížem krážem
do 24. 7. Květomluva

Výstavní fóliový skleník 
30. 7. Středomořský piknik nad Prahou

Ornamentální zahrada 11–20 h

PRÁZDNINOVÝ TIP

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 4. 7. 2016 v Praze pod evidenčním číslem
MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 18. 7. 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, Ing. Irena Mar-
ková, Milan Tesař, Ing. Daniela Laryšová, Ing. arch. Vác-
lav Valtr, Renata Zajícová. Zlom: Michal Špatz, Maketa:
Grafos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat 
názor redakce a mohou být kráceny. Názory pište na:
redakce@mctroja.cz

ZOO pro vás
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v červenci 9–21 h

6. 7. Vycházka s entomologem
4.–10. 7.  Zooexpres

vláčkem s průvodcem
9.–10. 7. Dny hmyzožravců
16. 7.  Světový den hadů

aneb oslavenci zblízka
20. 7. Abeceda birdwatchingu
23. 7. Rekordy ve zvířecí říši
30. 7.  Zachráníme tygry?

Mezinárodní den tygrů.

TIP NA VÝLET

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

 3. 7. Kaprovo kvarteto A. Dvořák,
F. Schubert, G. F. Handel

10. 7. Antonín Rejcha kvintet J. Haydn,
L. van Beethoven, D. Milhaud

17. 7. Art kvartet A.Vivaldi,
W. A. Mozart, G. Rossini

24. 7. Musica notturna J. Vent,a
V. Sedlák

Koncerty vážné hudby
pod širým nebem, vždy v neděli

Za vltavskými
výhledy

Vážení čtenáři, milí turisté, sobotní den si 
zpestříme výletem za „humna“. Přívozem 
v 9.30 h. se převezeme do Podbaby a nased-
neme na bus 350 (9.41) směr Velké Příle-
py. Vystoupíme v obci Úholičkykk . Můžeme yy
se nejdřív zastavit u zámku, který v roce 
1901 koupil agrární velkopodnikatel a po-
litik Josef Wohanka, který se už předtím 
zabýval šlechtěním řepného semene. Za zá-
sluhy o rozvoj zemědělství mu byl císařem 
udělen rytířský titul. Současný majitel se 
zabývá chovem koní. Zajímavá je i událost 
z roku 1933: na svatou Annu došlo v zatáčce 
u zámku k první srážce aut v dějinách obce, 
šlo o nákladní auta…

Naučná stezka  „Rozhlédni se, člově-
če“ vede po levém břehu Vltavy a začíná 
na návsi u hospody v Úholičkách. Ukaza-
tele nás dovedou na lanové hřiště Švest-
kovna, dál trasa pokračuje rovně kolem 
rozcestí Stříbrník – ten mineme a jdeme 
pořád dál kolem hradiště na skalní vy-
hlídku Řivnáč.

Vrchol nabízí výhled na řeku Vltavu smě-
rem do Prahy i Kralup. Řivnáč je proslulý 
archeologickými nálezy z doby kamenné 
a bronzové. Vrátíme se na rozcestí Stří-
brník a po směrovkách dojdeme na dru-
hou vyhlídku – Stříbrník nalézající se asi 
150 metrů pod vrcholem Stříbrník, z níž 
uvidíme Vltavu a např. obec Řež. Až se 
dokocháme, vrátíme se do Úholiček, ale 
před obcí u altánu Švestkovna půjdeme 
vpravo směr Podmoráň. Po dvou kilomet-
rech dojdeme na třetí, Podmoráňskou vy-
hlídku (bez směrovky). Pro zpáteční cestu 
domů zvolíme vlak ze zastávky Úholičky, 
kam seběhneme z vyhlídky dolů k Vltavě. 
V nohách budeme mít asi sedm km. Vlak 
nás odveze na nádraží Praha – Holešo-
vice zastávka (jezdí každou hodinu vždy 
v xx:55). Renata Zajícová, foto archiv

Do kraje kopců, hor a strání
Léto je tu a každý sám jistě ví, kam by se chtěl vypravit. I tak se vám 
tenhle tip může hodit – Liberec je totiž pohodlně dostupný. Z konečné 
metra B Černý Most vyjíždí každou půlhodinu (od 6.30 h) žlutý auto-
bus Regio Jet (o víkendu zhruba v každou celou hodinu) a jízda trvá 
přibližně šedesát minut. Statutární město Liberec se navíc může stát 
i výchozím bodem celé řady výletů (o nich stručně v závěru).

ak jako v Troji, i v Liberci spolu zoo a botanická zahrada 
sousedí a navíc – na Masarykově třídě (příjemném korzu, 
lemovaném alejí) vedoucí ke zmíněným zařízením najde-

te v těsném sousedství nejen rozsáhlé Severočeské muzeum, 
ale i Technické muzeum (založeno 2014) a přes ulici také Ob-
lastní galerii – ve zdařile zrekonstruovaných Městských lázních 
(dvě podzemní a dvě nadzemní podlaží). Vedle bohatých stálých 
sbítek (www.ogl.cz) zde probíhají i unikátní výstavy. Kromě ně-
kolika současných instalací jsou to např.: n Machinarium Adolfa 
Lachmana – impozantní digitální tisky (+ objekty), v nichž se, a
v bravurně pojednané krajině doslova zjevují do detailu vyvedené 
stroje nebo snad bytosti z jiných galaxií, zde pojmenované Macho-
boti (do 4. 9. 2016) n Nejrozsáhlejší prostor je věnován vzpomínce 
na gigantickou Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906 nebo-
li přehlídku průmyslu, řemesel, umění, zemědělství atd., jež se 
tehdy konala na svazích u Liberecké přehrady (do 18. 9. 2016, 
www.1906.cz). n Výstava pokračuje i v Severočeském muzeu napro-e
ti, (tam do 11. 9. 2016, www.muzeumlb.cz). A galerie nezapomíná 
ani na nejmladší – v hracím centru se tu děti pobaví. Otevřeno 
denně, mimo pondělí, 10–17 h, ve čtvrtek do 19 h, vstupné: 80, 
snížené 40, rodinně 160 Kč. Nabídku doplňuje stylová kavárna 
s prodejnou, knihovna, badatelna a Wi-Fi.

Po pravé straně monumentální budovy radnice na náměstí 
Edvarda Beneše se vchází (společný vchod s Radničním sklípkem) 
do Galerie U rytíře se stálou expozicí Zapomenuté dějiny města Li-
berce. Denně, mimo pondělí, 10–17 h, vstupně: 50, snížené 30 Kč.

Dvanáct kilometrů od Liberce lze navštívit vesnickou památkovou zónu Kryštofovo údolí (s historickým í
viaduktem). Můžete jet i do Žitavy a odtamtud úzkokolejkou na Ojvín (Oybin) – za zbytky nedostavěného 
hradu a kláštera založeného Karlem IV. anebo byste mohli (když si připomínáme výročí 700 let od jeho 
narození) zajet do Hrádku nad Nisou, do galerie Brána Trojzemí (Husovo n. 71) – na výstavu Karel IV. okolo í
nás (do 11. 9. 2016) … Nejen v matce měst zanechal král český a císař římský svou stopu. Otevřeno: po, 
st, pá 8.30–16, út, čt 8.30–17, so, ne 10–16 h. Železniční nádraží v Liberci je přímo vedle autobusového.

www.zooliberec.cz, zz www.botanickazahradaliberec.cz, zz www.iQlandia.cz, zz www.branatrojzemi.cz,zz
www.technickemuzeumliberec.cz 
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