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Milí trojští sousedé, 

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

rád bych vás znovu informoval o jednáních, která vedeme ke zlep-
šení dopravní situace v Troji. Zejména ranní kolony v pracovních 
dnech způsobené převážně řidiči, kteří Trojou jen projíždějí ze smě-
ru od Bohnic do centra, jsou pro obyvatele naší městské části velice 
nepříjemné, a to nejen pro řidiče osobních automobilů, ale i pro hro-
madnou dopravu, která nabírá velká zpoždění. A to si vůbec nedove-
du představit, jak by ucpanými úzkými uličkami v Troji projížděly vozy 
IZS v případě jakékoli krizové situace.

Dopravní situace v Troji je zkrátka kritická. Náš požadavek na umís-
tění semaforu na křižovatku ulic K Pazderkám a Lodžská, který by 
dopravu do Troje usměrňoval, nebyl splněn. Proto jsme se rozhodli 
podat žádost na Odbor dopravy Praha 7 na prozatímní umístění do-
pravní značky Zákaz vjezdu. Tato značka by měla být doplněna dodat-
kovou tabulí „v pracovní dny od 7:30 do 9:30“ a umístěna na rozhraní 
ulic K Pazderkám a K Bohnicím ve směru do Troje. Je nám jasné, 
že toto řešení není zcela ideální a je pouze dočasné. Doufáme, že 
bude velice brzy nahrazeno instalováním semaforu na rozhraní Troje 
a Bohnic.

Těším se na setkání s vámi
na Trojské buchtě.

SLOVO STAROSTY

Z jednání komise
pro obecní majetek
MČ Praha-Troja dne 23. 5. 2017 

Komise pro obecní majetek se zabývala parko-
váním v ulici Jiřího Jandy a pronájmem parko-
vacích míst. Doporučila respektovat navržené 
dopravní opatření.
n Směnu id. 1/18 pozemku parc. č. 1595/1 
ve vlastnictví fyzické osoby za část pozemku 
parc. č. 1589/1 ve vlastnictví hl. m. Prahy ko-
mise neschválila, protože brání realizaci vol-
nočasových aktivit pro veřejnost v této lokalitě 
u vody a doporučuje nabídnout ke směně poze-
mek v jiné lokalitě.
n Směnu části pozemku parc. č. 1344 za část po-
zemku parc. č. 1347 na Farkách komise schvá-
lila částečně, protože nedoporučila zahrnout 
do směny tu část pozemku parc. č. 1347, která 
by znemožnila příjezd k pozemku parc. č. 1346.
n Komise souhlasila s pronájmem pozemku 
parc. č. 1512/1 Na Farkách novému majiteli 
domu č. ev. 92 za nájemné 15 Kč/m2/rok za úče-
lem provozování domu.
n Na žádost nájemce se komise zabývala pro-
dloužením nájmu prodejny Na Kovárně na dal-
ších pět let a prodloužení doporučila s podmín-
kou odprodání zařízení prodejny nájemci za zů-
statkovou cenu (zařízení je již třináct let staré 
a dochází k častým poruchám).
n Komise souhlasila s podnájmem pozemku 
parc. č. 1284/1 na Pazderkách vlastníku soused-
ních pozemků.
n Komise také souhlasila s podnájmem části po-
zemku parc. č. 1405 v Podhoří první žadatelce 
za podmínky, že na pozemku nesmí být žádná 
trvalá stavba ani maringotka, kromě jednodu-
chého zahradního domku na nářadí.
n Komise nesouhlasila s prodejem pozemku 
parc. č. 1466/4 v Podhoří do doby vyjasnění ma-
jetkových vztahů k sousednímu pozemku parc. 
č. 1468/1.
n V rámci diskuze se komise zabývala provo-
zováním sanitárního kontejneru u Trojského 
koně. Ing. Marková, tajemnice komise 

Tomáš Bryknar

Z jednání komise pro výstavbu 
a dopravu MČ Praha-Troja 19. 5. 2017 

K jednotlivým bodům jednání:
1. Přístavba bytového domu BESS (změna ÚR + změna stavby)
Komise požaduje předložit projektovou dokumentaci (všech podlaží) do-
plněnou o popis všech změn a jejich porovnání s ověřenou projektovou 
dokumentací.

2. Rozšíření kapacity parkoviště Zoo Praha Se-
ver
Komise s předloženým návrhem nesouhlasí. Po-
žaduje v severní části provedení izolační zeleně 
mezi parkovištěm a rodinným domem. Na parko-
višti zachovat stávající zeleň.
3. Expozice australské fauny
Komise bere předloženou projektovou dokumen-
taci na vědomí. Připomínka k tomu, že místo rea-
lizace částečně leží v zátopovém území.
4. Generel Zoologické zahrady hl. m. Prahy.
Ing. arch. Tomáš Drdácký – seznámil členy ko-
mise s problémovými místy, na které upozornili 
občané při představení tohoto generelu. Návrhy 
s komentářem budou zaslány jednotlivým čle-
nům komise.

Karel Novotný, tajemník komise 

Fo
to

 ©
 T

. D
rd

ác
ký



3

ČERVEN 2017 212

DOMOVNÍ ODPAD
sobota 24. 6. DOPOLEDNE 8.00–12.00 h

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

neděle 25. 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

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, moři-
dla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky mi-
nerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, 
louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál 
(znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, 
inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, 
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
sobota 1. 7. 

n V Podhoří (točna autobusů) 11.10–11.30 h
n křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou 

11.40–12.00 h
Termín příštího svozu nebezpečného odpa-
du: středa 4. 10.

ÚŘAD MČ INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Prosím sledujte průběžně termíny 
přistavení kontejnerů v časopise TROJA 
nebo na stránkách www.mctroja.cz.

Velkoobjemové
KONTEJNERY

18. ROČNÍK PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE

V ÚTERÝ 6. 6. 2017
OD 17 HODIN

NA ZAHRADĚ MŠ A ÚMČ, Trojská 230/96
Soutěžní výrobky můžete nosit na úřad  do 16:30 hod.

Kategorie:
n sladké pečené n sladké nepečené n slané pečené
n slané nepečené n kynutá buchta klasik n vína domácí 
výroby n destiláty a likéry, min. množství 0,7 l

Vzhledem k loňskému kladnému ohlasu bude i letos JEDLÉ VSTUPNÉ 
(pekařské a cukrářské výrobky, sýry, uzeniny, víno)
K pěknému večeru přispěje živá hudba s pracovním názvem Trojčení 

Bibliobus v Troji končí
…přijede ještě třikrát
1., 15. a 29. 6.
14–18 hodin
do ulice Sádky
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Permanentky do BZ
Vydávání sousedských permanentek do Botanic-
ké zahrady probíhá na pokladně Sever a Kovárna 
9–17 hod. pouze ve všední dny. Výdej sousedských 
permanentek bude ukončen 30. června 2017! Cena 
sousedské permanentky činí 1 Kč, vratná záloha 
na plastovou kartu činí 100 Kč. Celková cena tedy 
bude 101 Kč. Sousedské permanentky nepla-
tí ve dnech, kdy je vstup do Botanické za-
hrady zpoplatněn mimořádným vstup-
ným – tj. v roce 2017 např. na akci 
Vinobraní (informace naleznete 
u jednotlivých akcí). Perma-
nentky jsou nepřenosné, vydá-
vají se na jméno po předlože-
ní občanského průkazu!

Ing. Lenka Prokopová 
pověřena řízením útvaru 

Marketingu a PR v BZ

PŘEČETLI JSME PRO VÁS

Sezona lodní dopravy je tu
Až do 3. září se můžete í denně svézt do Troje (přístaviš-
tě na Císařském ostrově) lodí.
Z Rašínova nábřeží – nástupní molo č. 4 ví 9.00, 12.00,
15.30 h nebo od Čechova mostu – nástupní molo č. 2 
v 9.20, 12.20, 15.50 h (doba plavby 55–75 minut).
Z Císařského ostrova do centra v 10.30, 13.30, 17.00 h
Jízdné (z Rašínova nábřeží): dospělí 190 (zpáteční 290 Kč), dítě 140 
(zpáteční 180 Kč), rodinná 2+2 490 (zpáteční 690 Kč) www.pps.cz

Děkujeme

Ú Ý
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Pracovní setkání s Radou federace evropských parků EUROPARC
18. května jsme v Troji uspořádali setkání 
zástupců samospráv Trojské kotliny s členy 
správní rady významné evropské organizace 
EUROPARC. Federace vznikla v 70. letech 
v Německu a v současné době sdružuje 400 
přírodních parků z 36 zemí Evropy. Federa-
ce si mimo jiné klade cíl zlepšit management 
chráněných území v Evropě díky mezinárod-
ní spolupráci, výměně zkušeností a násled-
ným ovlivňováním politiky. V letošním roce 
došlo ke spojení s FEDENATUR- asociací 
příměstských parků, jejíž je Praha – Troja čle-
nem od roku 2013.

Právě zahrnutí Sekce Příměstských (peri-
urbánních) přírodních a venkovských nebo 
zemědělských oblastí na hranicích měst 
do EUROPARC je příležitostí posílit naše 
téma příměstských parků v této významné 
federaci a získat i nové zkušenosti. Vedení 
naší městské části dlouhodobě usiluje o lep-
ší koordinaci při správě našeho přírodního 
parku, který zahrnuje velkou část obydlené 
Troje i areály Zoo Praha a Botanické zahrady.
V území trojské kotliny jde navíc o Císařský 
ostrov, Stromovku, části Prahy 8, Podbabu, 
Lysolaje, Suchdol.

Za účasti radní pro rozvoj Prahy 7 Lenky Bur-
gerové, zástupce starosty Prahy 8 Petra Vilguse, 
vedoucího odboru rozvoje Prahy 6 architek-
ta Bohumila Beránka, specialisty EIA  Jiřího 
Guth Jarkovského z kanceláře radní Jany Pla-
mínkové, předsedy správní rady Nadace Quido 
Schwanka Václava Valtra, zástupců IPR Praha a
a trojských zastupitelů v čele se starostou jsme 
uspořádali dvouhodinovou exkurzi Trojou 
a následný seminář s diskuzí k tématu příměst-
ských parků. Program byl zakončen ochutnáv-
kou vín z vinice svatá Klára.

Děkuji členům Rady EUROPARC Federa-
tion, jmenovitě prezidentu Ignace Schops, 
a zejména Michaelu Hoškovi, víceprezidentu 
federace za podnětné rady a podporu zřízení 
příměstského parku v Trojské kotlině.

Děkuji pracovníkům Botanické zahrady 
za pomoc s přípravou i všem pražským kole-
gům za vstřícnost v hledání nové společné 
správy trojské kotliny!

jménem organizátorů
Tomáš Drdácký, zástupce starosty

Jana Ceplová, referentka životního prostředí
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pavilon goril arktida nový vstupnové provozní zázemí lávka z Císařského ostrovanové expozice restaurace

Vltava

Bus

Sklenářka

Bosna

Stávající 
areál ČZU

Výběr z došlých připomínek
Připomínky městské části projedná zastupitelstvo 31. 5. 2017

Nenavyšovat kapacitu návštěvnosti, když není vyřešena doprava, nadměrná 
stavba gorilince, zanikl by cenný krajinný prostor v okolí Sklenářky.
K rozsirovani expozic nemam zásadních připomínek, nemeli bychom zasaho-
vat nadmiru do expozičního planu Zoo, pokud stavby novych expozic budou 
umernene kontextu daného umisteni. Proto napr. Nejsem proti stavbe pavilo-
nu goril, protože je v souladu s Uz. planem a po urcite redukci podle pozadavku 
stavebni komise a pozadavku sdruzeni Podhori se mi jevi jako akceptovatelny.
Domnivam se, ze rozsireni o pavilon goril a dalsi nove expozice pujde mnohem 
rychleji nez prezentovana dopravni reseni. Tim dojde jeste k vetsimu dopravni-
mu zatizeni Troji a zhorseni jiz tak dost tristni situace.
Domnivam se, ze soucasti generelu rozvoje Zoo by mela byt i studie vlivu na zi-
votni prostredi, zvlaste pak dopad zvysene dopravni zateze z ocekavaneho 
vyssiho poctu navstevniku a jeji dalsi rozvoj by mel byt podminen vyresenim 
dopravni situace.
Nový pavilon goril degraduje hodnotu celé lokality Sklenářka-Hrachovka. Ře-
šení – jinde, menší. Expozice na pozemku ČZÚ – nesmyslné, nepatří do obyt-
né zóny. Lokalita Troja není dimenzována na současnou návštěvnost, nebude 

stačit na zvýšenou návštěvnost. Nelíbí 
se zabrání objektu Sluníčků. Špatné 
celkové řešení, kde je na prvním místě 
rozšiřování expozic. Je nutné řešit do-
pravu i mimo centrum Troje. U Zoo 
parkování pouze vozidlům tělesně po-
stižených, případně zájezdových auto-
busů. Největší obavy mám z likvidace 
přirozených původních přírodně his-
torických lokalit a znehodnocení pod-
mínek k bydlení a životu v Troji.
Obávám se: zvýšení hluku a pachů 
v důsledku umístění techn. zázemí 
do blízkosti obydlené části Troje, ne-
úměrné zvýšení pohybu osob a dopra-
vy a s tím spojené zvýšené znečištění, 
rozšiřování plochy Zoo a zábor pokus-
né zahrady ČZÚ, porušení rázu kra-
jiny vybudováním tramvajové tratě, 
umístění kempu do sousedství obyd-
lené usedlosti Hrachovka. Řešení: sní-
žit zastoupení zvířat s mimořádnými 
nároky na odchov nebo méně akrak-
tivních druhů a nalézt řešení v rámci 
současných ploch – neexpandovat.

Texty v originálním znění bez redakční úpravy

aneb y občanů   připomínky ke Generelu výstavby a rozvoje Zoo

Generel rozvoje a výstavby Zoologické zahrady hl. m. Prahy, aktualizace 2016–17 návrh,
architekt Ondřej Tuček, U Průhonu 26, 170 00 Praha 7, www.a-tucek.cz
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Z veřejné prezentace Generelu v aule trojské školy 
2. května 2017



Trojský pivovar naleznete naproti parkovišti ZOO pod Trojským zámkem.

ART&FOOD ZOOna
Trojský pivovar, U Trojského zámku 4

a hned od první chvíle se stala místem, kde se lidé baví! 

212 ČERVEN 2017
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Inzerce

alebná vesnička Chlum u Třeboně se 
již tradičně stává naším každoročním 
jarním domovem. Rekreační středis-

ko Lesák svojí polohou a vybavením stopro-
centně vyhovuje nárokům na školy v přírodě. 

Krásnou krajinu Třeboňska letos obdivu-
je asi třiatřicet trojských školáků. Cyklistika 
se stává na deset dní jejich každodenním 
sportem. I malí prvňáci jsou po několika 
dnech výcviku schopni v pohodě a s radostí 
ujet kolem dvaceti kilometrů. Odměnou je 
jim také skvěle připravená hra, při které na-
chází každý den na cestě nějaké překvapení. 
Každá třída má kromě cyklistických výprav 
ještě svůj doprovodný program, který děti 
motivuje a naplňuje.

Zatímco menší děti podnikají jen půl-
denní výlety , pro pátou třídu je připravena 
dvoudenní výprava na tábořiště lesního od-
dílu Stopa, kam většina dětí jezdí na letní 
tábor. Přenocování pod širákem je pro mno-
hé velkým dobrodružstvím. Nechybí ani tra-
diční celodenní výlet kolem Třeboně.

Prvňáci poprvé a páťáci naposledy pro-
žívají krásné chvíle na břehu rybníka Hejt-
man a spolu s ostatními spolužáky a peda-
gogy tvoří skvělý tým.

Děkuji všem dospělým, kteří jsou zde 
s námi a svůj volný čas tráví s dětmi. Jako 
odměna jim stačí jen velký dík. Vážím si jich.

Kateřina Tůmová

MCChllum u Třřeeboně – našše ssrdcovkka Fo
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S chutí do toho!

Mateřská škola Nad Kazankou a společnost Popkoncert, s.r.o. přivítali 
ve čtvrtek 11. 5. 2017 v krásném prostředí Obecní zahrady děti, rodiče 
a všechny přátele školy na benefiční akci BUBNOVÁNÍ PRO ZAHRA-
DU. Jednalo se o další společenskou akci v rámci projektu rekonstrukce UU
zahrady mateřské školy, kterou podporuje Nadace Karla Komárka.

úvodu všechny přivítal pan starosta Ing. Tomáš Bryknar, 
který popřál návštěvníkům hezké společné odpoledne. 
n Kulturní program zahájily děti a paní učitelky s pás-

mem písniček, po kterém následovalo vystoupení Trojského 
divadelního spolku s veselými pohádkami, ve kterých si role 
herců vyzkoušely i samotné děti. n Co by to bylo za bubnování 
bez bubeníka? Pozvání mezi nás přijal Petr Šušor, který přivezl 
dostatek různě velkých bubnů pro všechny. Pod Petrovým ve-
dením jsme byli svědky nebývalého koncertu, který si užili jak 
děti, tak i rodiče. n Celým odpolednem nás provázel pan učitel 
Luděk, který dál pozval děti i rodiče ke sportovním aktivitám. 
Svého sportovního a soutěžního ducha mohli předvést při ská-
kání v pytli a při přetahování lanem. Za účast v soutěži na kaž-
dého čekal pěkný dárek. n Krásnou tečkou celého odpoledne 
bylo vystoupení zpěvačky Markéty Konvičkové. Ta rozezpívala 

Bubnování pro zahradu aneb Chtěl bych mít zahradu nejen pro parádu

V

a roztančila všechny děti a rodiče na Obecní zahradě, ale její 
zpěv se nesl i celou Trojou. Na památku zpěvačka rozdala dě-
tem své cédéčko. n Krásné slunečné počasí přispělo k velmi 
pohodové a veselé atmosféře celého odpoledne a všichni si od-
nášeli krásné společné zážitky. n Protože se jednalo o benefič-
ní akci, výtěžek bude použit na rekonstrukci zahrady Mateřské 
školy Nad Kazankou. n Dovolte mi, abych touto cestou podě-
kovala všem, kteří nám pomohli s celou touto akcí a všem rodi-
čům, kteří finančními prostředky přispěli na rekonstrukci za-
hrady. n Naše velké poděkování patří paní Mgr. Nykodýmové 
z pořádající agentury Popkoncert. Ta věnovala celý výtěžek ze 
vstupného a poskytla finanční prostředky na vystoupení zpě-
vačky a technické zabezpečení celé akce. n Velký dík patří také 
panu Rubáčkovi, který nám zajistil občerstvení. Po celou dobu 
programu se o nás všechny vzorně staral a vybrané finanční 
prostředky věnoval Mateřské škole jako dar. n Poděkování pa-
tří také Nadaci Proměny, manželům Tůmovým a Trbuškovým, 
kteří poskytli dárky za soutěže, a také Trojskému divadelnímu 
souboru za jejich krásné vystoupení. Bc. Vladimíra Barešová

Hledáme 
pronájem
prostoru v Troji

pro klidný 
kancelářský 
provoz, do 30 m2

se samostatným 
vchodem 
a sociálním 
zařízením. 
O víkendu a večery 
nebudeme 
využívat.

Informace na
tel. 775 706 182
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

Z PŘÍRODY

ZAJÍMAVOST

ŽIVOT V TROJI

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Datel černý 
ptákem roku
Vyhlašovatel – Česká společnost 
ornitologická tak chce chce pou-
kázat na význam lesů ve střední 
Evropě a zdůraznit potřebu za-
chování odumírajících a mrtvých 
stromů nejen v lesích, ale i v měst-
ských parcích a zahradách.

Datlové si zvykají na lidi a pro-
to jejich černou siluetu s červe-
nou čepičkou můžete zahlédnout 
i v městských parcích. Podmínkou 
je jen dostatečný věk porostu se 
zastoupením velkých stromů, kte-
ré poskytují jednak potravu, jed-
nak prostor k dlabání hnízdních 
dutin. To jim umožňuje vyztužený 
zobák zakončený na konci svisle 
jako dláto. Ve spojení s lepivými 
slinami a harpunovitými háčky 
na špičce jazyka (dvakrát delší 
než zobák) jde o dokonalý lovec-
ký nástroj. Potravu datlů tvoří 
nejrůznější hmyz žijící ve dřevě, 
především ale mravenci. Jakmile 
jednou vytvoří pár, žijí a hnízdí 
spolu po řadu let, často i opakova-
ně ve stejné dutině. Dožívají se až 
přes 25 let.

„Datel, „lékař stromů“ i jeho pří-
buzní strakapoudi, potřebují k ži-
votu staré, odumírající a mrtvé 
dřevo,“ vysvětluje Zdeněk Ver-
mouzek, ředitel ČSO. „Měli by-
chom se snažit, aby ho byl dosta-
tek nejen v lesích, ale i v městských 
parcích nebo v zahradách. Návště-
va datla či strakapouda nám totiž 
napoví, že takový suchý strom sku-
tečně žije. Je rájem mnoha druhů
hub a nejrůznějších brouků, mra-
vecnů a jiných bezobratlých, kteří 
tvoří prostřený stůl pro datly, stra-
kapoudy, žluny, brhlíky, šoupálky 
a další druhy ptáků. Jako spotře-
bitelé bychom pak měli vyhledávat 
dřevo a dřevěné výrobky s certi-
fikátem FSC (Forest Stewardship
Council, www.czechfsc.cz), který z
zaručuje, že dřevo pochází z lesů, 
kde je dost místa i pro datly a další 
lesní tvory.“

S použitím článku České společ-
nosti ornitologické www.cso.cz
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Zkus je spočítat aneb… kolik je siluet volavek     , kachen     , 
kvakošů   .

eděle 1. června 1817 
začala slibně. Po Praze 
vyvěšené plakáty zvaly 

ctěné publikum na převrat-
nou novinku – ukázku kole-
sového člunu a zároveň i par-
ního vozu do Císařské obory 
v Bubenči. Český vynálezce 
Josef BOŽEK (1782–1838) se 
díky finanční podpoře vlas-
tenecké šlechty (a se zadlu-
žením) rozhodl předvést dva 
vlastnoručně postavené parní 
prototypy jež v té době tvořily 

vrchol technického pokroku.
Byla to vůbec druhá jízda 
parovozu v dějinách, vynález-
ce James Watt předvedl svůj
stroj sice už roku 1785, ale

pak následovala Napoleonská 
tažení. Na svou dobu byl čes-
ký vynálezce technicky hodně 
vpředu.

Lidu se sešlo u dnešní 
Malé říčky ve Stromovce 
opravdu hodně, počasí po-
kusu přálo …až do chvíle 
náhlé bouře. Během ní kdosi 
odcizil pokladnu s vybranými 
penězi. Vynálezce v návalu 
zoufalství týž den oba stroje 
zničil a parní sílu definitivně 
opustil. Je zajímavé, že se pak 
věnoval výrobě vagonů pro 
nově budovanou koněspřežnou 
dráhu z Budějovic do Lince. 
Na páru si České země muse-
ly počkat. s.p.a.

Ve Stromovce před léty

Na schůzku Klubu trojské historie se 17. 5. 2017 dostavilo sedmnáct his-
toriků. Většina jednání se točila kolem připravované publikace. Můžeme 
říci, že jsou rozpracovány a některé před dokončením následující kapitoly:

n Svatopluk Čech, básník n Zaniklá osada 
Bosna –a získali jsme 

ší informace 
paní Vlasty Slu-
kové.

nProfesor Otokar 
hlup, pedagog
xt a krásné foto-
afie dodala vnuč-

a MUDr. Mirka 
ynková-Chlupo-
á.
n Rodina Vaň-

ova – Jind-
ich – Rybárna 

Vaňha a nově 

Josef Vaňha – stavitel Díky panu Jiřímu 
Dohnalovi a Petrovi Hanzlíkovi jsem získal 
mnoho rozšiřujících informací o Vaňhově 
rodině. n Profesor Stanislav Bechyně, 
zakladatel československého betonové-
ho stavitelství a Dr. Karel Skorkovský, 
majitel stavební společnosti zabývající se 
betonovými stavbami – založena v roce 
1911 n Profesor Jiří Janda, první ředitel 
Zoologické zahrady v Troji n Troja očima 
umělců – šestnáct barevných stránek
Další kapitoly se formují. František Malý

Příští schůzka Klubu trojské historie 
bude 21. 6. 2017 od 17 hodin v Domě 
spokojeného stáří.
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Stromovka

Planetárium

upuVstu

selskásBrus
kaklouk

tětareál Výstavištý

Respect
festival
WORLD MUSIC

17.–18. 6.
Louka u Bruselské cesty
Výstaviště Praha 7
Videa, hudba, info:
www.rachot.cz

od 13 h
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Trojské výstavy
Pokusím se nalákat milé spoluobčany k zhlédnu-
tí dvou právě probíhajících výstav v jejich okolí. Ta 
první, v našem skvostném zámku, zaujme nejen svou 
zajímavou celkovou prohlídkou, ale především jedi-
nečnými kousky barokního umění. Mě přilákaly hlav-
ně originály soch a terakotové vázy Trojského zámku. 
Připadá mi, že žádná z nich není naprosto stejně zdo-
bená a jako celek působí nanejvýš impozantně. 
Jednoduše pastva pro oko. n Pře-
svědčte se sami. Již na první pohled 
vás zaujme pozvánka na výstavu, 
tedy plakát Galerie hlavního města 
Prahy, na kterém spatříte vrchlík 
vázy se šternberskou hvězdou. Jeho
zobrazení je jasným důkazem toho,
že autorovi z počátku 18. století ne-
chyběl smysl pro černý humor. n Nej-
větší radost mi udělala zpráva týkající 
se připravovaného vydání odborné 
publikace o Trojském zámku, který si 
opravdu konečně zaslouží větší pozornost, především 
pro svoji dlouho opomíjenou unikátnost celosvětové-
ho významu. Škoda jen, že zahradnické práce jsou po-
někud slabší, a to nejen ty květinové. Nepochopení se 
především dostalo účelu vodních ploch v zámeckém 
parku, neboť buxus kolem nich by měl být ve výši je-
jich okrajů, abychom neviděli nádrže.

Druhá z výstav, jež stojí za povšimnutí, se nachá-
zí v Galerii u lávky. Jsou zde k vidění grafická dílka 
a jeden obraz Jaroslavy Pešicové ze soukromé sbírky. 
n Byla zahájena kouzelnou vernisáží, kde úvodní slo-
vo přečetl akademický malíř Jan Kavan. Poté vystou-
pila Jitka Vlašánková, členka Kvarteta Martinů, a za-
hrála tři suity J. S. Bacha. Pro mne ojedinělý zážitek, 
kdy se vzácně snoubila stará barokní hudba s barokní 
výtvarnou technikou. n Ač nejsem velikou přízniv-
kyní moderního umění, snažím se poznat ta dobrá 
díla, a proto mám na paměti heslo malíře Syda Solo-
mona: „Prohlédni si jich milion a nemůžeš se zmýlit.“ 
n Zhlížím tímto s obdivem k autorce nejen vzhledem 
k použité velmi pracné grafické technice akvatinty 
a mezzotinty, ale především k invenci vidět nadčasově 
a přitom v měkkém hávu. Tu přidá melancholii, ně-
kdy si pomůže surrealistickým náhledem na jakékoli 
téma anebo šibalsky glosuje člověčenství. n Můžete se 
potěšit i vy a spojit příjemný zážitek s krásnou pro-
cházkou. Tato výstava končí již 25. 6. 2017. 

Ing. Ladislava Popovská

Kámen, štuk a terakota výběr originálů z pražských zahrad 
Zámek Troja út–čt: 10–18, pá: 13–18 h, do 29. 10.
Jaroslava Pešicová Grafika a jeden obraz Galerie u lávky pá:
13–17, so a ne: 10–18 h.

Letos uplyne sto let od založení HOLLARu, prozraďte – co 
chystáte:

Tato otázka není vůbec jednoduchá. Vždyť kdo dnes ví co to je 
SČUG Hollar? Proto nejprve: Sdružení českých umělců grafiků Hollar 
bylo koncem roku 1917 povoleno a schváleno C.K. mocnářstvím. Šlo o to, 
že koncem 19. století se grafika již plně stala samostatnou uměleckou dis-
ciplínou neboť její dosavadní, převážně reprodukční funkci plně převzala 
fotografie. Když se tento umělecký obor samostatně etabloval i v našem 
uměleckém školství, vznikla potřeba kolektivní síly k jeho společenskému 
prosazení. Vedle stávajících víceoborových spolků Mánes a Umělecká bese-
da tak vzniklo jednooborové sdružení pojmenované po slavném rodákovi 
barokním grafikovi Václavu Hollarovi. n V současnosti umělecká grafika 
čelí zejména ztrátě důvěry a vulgarizaci oboru zapříčiněné obrovským roz-
machem všemožných elektronických reprodukčních technologií. n Dneš-
ní umělci grafici cítí povinnost nezpronevěřit se odkazu všech těch, kteří 
v mnoha generacích sto let udržovali grafiku ve společenském povědomí. 
n Rok 2017 vyhlásil SČUG Hollar rokem grafiky. V praxi to znamená, že 
v rámci celé České republiky, i na několika místech v zahraničí po celý rok 
probíhá řada výstav. Ze všech bych jmenoval tři, které budou nejsnáze do-
stupné. Již 30. května bude zahájena výstava „Mezi uměním a řemeslem“
v Národním technickém muzeu, bude trvat do ledna 2018 a budou se 
zde pořádat živé ukázky uměleckého tisku. Přímo v Troji v Galerii u láv-
ky bude 29. června zahájena výstava „Umělci a zvířata“. Vyvrcholením 
oslav bude v říjnu velká výstava všech členů sdružení v pražském Obec-
ním domě nazvaná „Hollar dnes“. Jednou z doprovodných akcí bude také 
zářijové vydání příležitostné poštovní známky (autor návrhu: J. Kavan, au-
tor FDC: P. Sivko, rytec: M. Srb).

Své lepty nemalých rozměrů i sám tisk-
nete, povězte – proč známky, formátově 
tak drobná kategorie –
Rozměr nehraje roli. Důležité je přeori-
entovat se z volné tvorby, kde vás nikdo 
neomezuje na myšlení v kategorii užitého 
umění. Tady mám myslím dobré základy. 
Školil jsem se v této disciplíně poctivě cel-
kem devět let pod vedením nezpochybni-
telných uměleckých osobností.

…Vystudoval jste pražskou UMPRUM, 
byl závěr šedesátých let, Beat Genera-
tion, Pražské jaro, učil vás profesor Jiří 
Trnka, poznal jste tam svou paní, při-
bližte nám trochu tehdejší atmosféru…
No byla to doba velkých společenských oče-
kávání a velmi hořkého zklamání. Přesto, 
že nám přistřihli křídla, z mozků už nám 
ten pocit nikdy nevymyli. Na UMPRUM ta 
svoboda měla díky zmíněným osobnostem 
ještě chvíli setrvačný dozvuk, takže jsme 
ještě stihli dostudovat bez morální úhony.

‚Anketní otázka‘ na závěr: Co považujete za přednosti tvorby v Trojské 
kotlině a co naopak za největší problém?
Troja má řadu předností. O mnohé již definitivně přišla, o jiné plíživě 
přichází. Přál bych jí, aby sem spíše proudila energie ze Stromovky, než 
z Holešovic. Když vám nad hlavou zpívá kos, pracuje se radostně.

Redakční tip: Bývalo zvykem, že nákup přímo v ateliéru byl nejvýhodnější, zde kon-
takt pro případné zájemce: Kavan.J@seznam.cz

yšla nová známka České pošty a voní 
rázdninami. S jejím autorem Ak. mal. Ja-

nem Kavanem, členem výboru Sdružení 
českých umělců grafi ků Hollar, zastoupe-
ným v mnoha sbírkách, kurátorem míst-
ní Galerie u lávky, předsedou Komise 
pro tvorbu poštovních známek při Čes-
ké poště a dlouholetým občanem Troje 

ám přinášíme krátký rozhovor.

ŽIJÍ MEZI NÁ
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Dvě Fléry v konfliktu lept, akvatinta,
tvarov. matrice 90x65, 2015 (hlubotis-
ková matrice je rozdělena do několi-
ka částí. Změnou pozic jednotlivých
částí lze z téže matrice pořídit tisky,
zde např. postavy, v různém postoji). 
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CO SE DĚJE U SOUSEDŮ

ZE SPORTOVIŠŤ

Zdravotní cvičení v červnu 
a o prázdninách
Až do konce června se cvičí ve všech cvičebnách Seniorfitnes 
obvodu Prahy 8: n v bazénu Šutka, Troja, Čimická 41 v úte-
rý a ve čtvrtek od 13.00 do 14.00 n v Sokole Kobylisy, 
U školské zahrady 9, je v pondělí od 18.00 do 19.00, v úte-
rý od 11.00 do 12.00 n v RoSa Kobylisy, Střelničná 1680,
v pondělí a v pátek od 13.00 do 14.00.

Letní program zájmových a sportovních 
tivit, včetně míst a času skupinových 
ičení, naleznete na obvyklých webových 
ránkách: www.seniorfi tnes.cz, písem-
é dotazy adresujte na e-mail: seniorfit-
es@seznam.cz a na telefonické volání 
ám odpoví Iva Vaňkátová na čísle mob.
32 926 846 nebo Bára Kašparová na čís-
e mob. 777 778 760.

Krásné a sportovní léto vám přejí všichnio
nadšenci Seniorfitnes z.s.

Inzerce

Festival pohybu pro děti a Den pro zdraví již pošesté v SaBaTuí
Za krásného slunečného dne se SaBaT Praha pořádal tradiční akci 
pro děti a seniory spolu se sdružením Senior Fitnes. Jsme rádi, že se 
slavnostního zahájení se ujal starosta MČ Praha-Troja pan Tomáš 
BRYKNAR a prezident SaBaTu Jan R ZÁKORA. Oba vyjádřili podpo-
ru této již tradiční akci, uvítali účastníky a uvítali velkou účast dětí 
z Troje i z blízkých školek.

Novinkou letošní akce byl Festival pohybu pro děti, který byl ur-
čen pro nejmladší. Na Festival přišly děti z mateřských škol z Troje 
a Prahy 7. Dohromady více než sedmdesát. K naší radosti se poda-
řilo dojednat vhodný termín pro trojské školky. Bohužel se kryl se 
školou v přírodě ZŠ Trojská. n Děti si na jednotlivých stanovištích 
vyzkoušely různé všestranné sportovní aktivity. Zkusily si základní 
softballové/baseballové dovednosti v nafukovacím baseballovém 
tunelu, odpalování, házení a chytání míčků. Zaskákaly si na soft-
ballovém skákadle, zahrály si kroket, vybíjenou, fotbal na malé 
branky, užily si hrátky s lanem, „opičí“ dráhy i cvičení na postřeh 
a koncentraci. n Akce se vydařila a děti si ji doopravdy moc užily, 
přispělo jednak krásné počasí a také profesionální vedení a pří-
stup cvičitelů a trenérů ze Senior Fitnes a asistentek z řad kadetek 
a žákyň SaBaTu. n Den pro zdraví byl zaměřený na aktivní seniory. 
Byly připraveny pohybové, zdravotní a kulturní aktivity. Návštěvní-

ci si kromě sportovních disciplín mohli nechat bezplatně vyšetřit 
zrak, podstoupit zátěžový test srdce nebo vyzkoušet různé sportov-
ní disciplíny. Během akce taneční skupina Senior Fitnes předved-
la několik hezkých kreací. n Celá akce se vydařila, velkou radost 
máme z účasti trojských dětí a seniorů. Rádi bychom, aby příště 
přišlo ještě více Trojanů. n Organizace probíhala hladce a velkou 
radost máme z velkého počtu účastníků – více než stovka seniorů 
a sedmdesát dětí. Děkujeme všem organizátorům ze Senior Fitnes 
a SaBaTu a těšíme se na další akci v září. Za SaBaT Praha Jan Měřička
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TRADIČNÍ CYKLOVÝLET

NA OKOŘ v sobotu 17. 6.

Podrobnosti na vývěsce TJ Sokol

Americký den
v areálu SaBaT Prah
Zveme všechny sportovní fanoušky na

„Americký den v Troji“
do areálu SaBaT Praha!
V sobotu 10. června 2017 bude pro divá
ky domácích zápasů Extraligy žen s týme
Eagles připraveno grilování, íí skákací hrad
nejmenší, íí divácké soutěže a e stanoviště, kde s
můžete baseball a softball vyzkoušet. Můž
těšit na posily našeho týmu ze zámoří, n
Američanky z univerzitních týmů. Divácký pro-
gram začíná ve 13 hodin, zápasy ve 14 a 16 
hodin. Vstupné je pro každého zdarma.
Těšíme se na vás! za SaBaT Jan Měř

haaa

á-
em
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si sami 
žete se 
na dvě 
ký pro-
4 a 16 

řička

Hledáme pracovní sílu na úklid
lékařské ordinace v Troji, Sádky 5.
Informace přímo v ordinaci
nebo na telefonu 233 541 746,
případně na:
ordinaceovenecka@seznam.cz

Sportovní den pro sportovní 
diváky a fanoušky okořeněný 
hráčkami z univerzitních 
týmů USA
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INFORMACE Z TJ SOKOL TROJA

TROJSKÝ KALENDÁŘ

úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý 
čtvrtek 17–19 h. vchod do Sokolovny z Trojské ulice a zvonit 
u vchodových dveří do Sokolovny.

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)

TJ SOKOL TROJA
zve na cvičení

Stolní tenis
O prodlouženém víkendu v neděli 30. 4. pokračoval Seriál turnajů 
dvouhrami.

řišlo pěkných dvacet hráčů, po základních rozřazova-
cích skupinách ti, kteří skončili na čtvrtém a pátém 
místě, hráli přímo o umístění, zbylí vytvořili dvě semi-

finálové skupiny, z nichž nejlepších šest hrálo finále a druhá 
šestka o sedmé až dvanácté místo. n Vítězem se stal hráč So-
kola Troja Dušan MARTYKIEWIECZ, který nepoznal hořkost 
porážky. Druhý Karel BENEŠ prohrál jen těsně s vítězem. Dvě 
prohry stačily Vladimíru PUKLICKÉMU k třetímu místu.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

P

Přátelské opékání klobásek aneb „pálení čarodějnic“ v režii TJ Sokol, MČ 
a nového nájemce restaurace v Sokolovně.

LETOS POŠESTNÁCTÉ
V sobotu 27. 5. se naskyt-
la neobyčejná příležitost 
vyzkoušet sporty všech 
ročních období v jediném 
odpoledni.

PODROBNOSTI PŘÍŠTĚ.

2017

Jste zvědaví, jak hrají trojští fotbalisté baseball, nebo jak volej-
balisté kopou do míče? Pak se přijďte podívat a povzbuzovat.
V sobotu 24. června na trojských sportovištích.

1. ročník multisportovního klání trojských sportovních klubů
Sokol Troja, Sokol Troja – fotbal a SaBaT Praha

Přijďte podpořit sportovce svého klubu při soutěžích 
prvního ročníku Trojského trojboje.
Sportovci z trojských klubů (Sokol Troja – fotbal, Sokol 
Troja – odbíjená, Softball a baseball Troja)
se v sobotu 24. června 2017 postupně utkají ve fotbalu, 
odbíjené a baseballu, aby vybojovali titul nejvšestranněj-
šího trojského sportovního týmu.
Soutěže dětí do dvanácti let začínají v 9:00 hodin 
v areálu SaBaT Troja (U Vltavy 1) a zde budou probíhat 
do 18:00 hodin. Děti se postupně utkají ve fotbalu, ringu 
a t-ballu. 
Pořadatelé připraví celou řadu doprovodných atrakcí – napří-
klad měření rychlosti hodu, odpal z nadhazovacího stroje, hod 
do dálky. Přijďte povzbudit děti v jejich sportovních soutěžích, 
nebo se jen zastavte se svým dítětem vyzkoušet některý ze sportů, 
které se v Troji organizovaně hrají.
Soutěže dospělých začínají v 10:00 hodin na hřišti 
trojského fotbalu. Týmy dospělých se postupně utkají 
ve fotbalu, odbíjené a é baseballu. Start soutěží dospělých je 
v 10:00 hodin na hřišti trojského fotbalu, ve 14:00 
hodin začíná soutěž v odbíjené na hřišti u trojské ško-
ly a v 18:00 hodin začíná soutěž v baseballu na hřišti 
trojského SaBaTu.



BZ připravila
www.botanicka.cz

venkovní expozice denně 9–18 h, vinotéka 
po–pá 13–19, so–ne, svátky 11–19 h
Procházky zahradou s odborníkem
od 17 h – Venkovní expozice
8. 6. P. Hanzelka Severoamerické skal-

ničky
22. 6. J. Skružná Klášterní zahrady,

léčivé rostliny a střípky středověké 
medicíny

29. 6. I. Bulánková Denivky, kaly a lilie
9. 6. Noc kostelů
Kostely se opět 
otevřou veřejnosti. 
Kaple sv. Kláry 
nebude chybět.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET
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ZOO pro vás
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v červnu 9–21 h
1. 6. Den dětí Atrakce, soutěže o ceny 
a spousta zábavy 10–18 h.
3. 6. Takhle to vidím já... Youtubeři si
vyzkouší práci průvodců v zoo. Od 11 h.
5. 6. Den pro děti s babičkami a dědeč-
ky Speciální akce pro seniory s vnoučaty y
v dolní části zoo. 
10. 6. Noc v zoo Noční prohlídky po zoo.
21. 6. Setkání s žirafami (Mezinárodní
den žiraf) Informační stánek u Africké-
ho domu, 10–16 h.
30. 6. Vstup pro děti s jedničkou z pří-
rodovědy za 1 korunu.

Změna programu vyhrazena

ážení čtenáři, milí turisté, po-
jedeme vlakem z Masarykova 
nádraží do Úval (so 9:38, 10:08 

směr Český Brod). Z nádraží půjde-
me kousek zpět podél kolejí a pak do-
prava ul. Vydrova a dále Smetanova. 
Asi po 300 m přijdeme k Mlýnskému 
rybníku a pokračujeme kolem pěk-
ného mlýna Prokůpek, který je dolo-
žen v Josefínském katastru v r. 1783. 
Za mlýnem se vyšlapanou cestou vno-
říme do lesa a pošlapeme neznačenou 
cestou do kopce nahoru až k rozhledně 
Vinice. Otevřena byla v r. 2015, je volně 
přístupná a můžete z ní vidět Žižkov-
skou věž, Bezděz či Ještěd. Z rozhled-
ny seběhneme dolů z lesa a jdeme ul. 
Škvoreckou, Riegrovou a Dvořákovou, 
podejdeme trať a jdeme po červené 
vpravo až k unikátnímu železničnímu 
viaduktu Devět kanálů. Byl postaven 
v roce 1844 na trati Praha–Kolín. Pilíře 
mostu jsou zděné z pískovcových a žu-
lových kvádrů. Most je veden do mírné-

ho oblouku, má délku přibližně 135 m, 
výšku 13 m. Rozpětí každého z devíti 
oblouků je přibližně devět metrů.

Do Úval se vracet nebudeme a jde-
me ven z města – ul. Hálkovou, Ko-
menského, Nerudovou. Komu by se 
už nechtělo dál, bude se držet červené 
značky z ul. Komenského až k vlakové-
mu nádraží. Další možností je návštěva 
pěkného koupaliště kousek od nádraží. 
Zdatnějším přidáme 6,5 km a na konci 
Nerudovy ul. přejdeme hlavní silnici 
U Přeložky a vejdeme kolem dětského 
hřiště do Škvorecké obory. Zde se mů-
žeme jen tak procházet podél potoka 
Výmola nebo si projí t naučnou stezku 
Škvorecká obora – Králičina. Za vi-
dění stojí kamenný mostek z r. 1842 
přes Výmolu v nejjižnějším cípu obo-
ry. V r. 2007 byl prohlášen kulturní 
památkou a zrestaurován. NS i se zpá-
teční cestou na nádraží měří celkem 
asi 11 km. Vlak do Prahy jede každou 
půlhodinu. text a foto Renata Zajícová

Kde najdeme Devět kanálů?

V

Trojský zámek
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 
10. a 11. 6. 10–19 HODIN
Po celý víkend budou v oranžerii a v za-
hradě probíhat výtvarné dílny realizova-
né edukačním oddělením Galerie hlav-
ního města Prahy: n tvorba z keramické
hlíny a přírodnin n textilní tvorba n ex-
perimentální šperk n aranžování květin
n haptické aktivity pro nevidomé.
K výstavě Kámen, štuk a terakota budoua
probíhat vždy v 11 a v 15 hodin komen-
tované prohlídky s kurátorkou. Ve 12, 14 
a 16.00 hod. zveme na komentované pro-
hlídky zahrady.
Současná podoba zahrady je podle projektu 
architekta Otakara Kuči z osmdesátých let 
dvacátého století

Inzerce

10. 6. Muzejní noc
Fata Morgana; vinice sv. Kláry
Nevšední atmosféra vlahé červnové noci 
17. 6.–31. 8. Americké léto
Letošní rok patří tematicky kontinentu 
Amerika a toto téma se jako červená nit 
táhne většinou letos pořádaných akcí. Vy-
vrcholením bude „Americké léto“, které 
nabídne ukázky skvostů tamní přírody, 
zvyky původních obyvatel i malý náhled 
do kuchyně tohoto kontinentu.
17. 6.–16. 7. Kaktusy
Fóliový skleník
Výstavu kaktusů a sukulentů přiblížující je-
jich přírodní biotopy v celé Americe dopro-

vodí fotografie z expedic do Ameriky. Další 
druhy si budete moci prohlédnout v geo-
grafické expozici sukulentní flóry, která se 
nachází v druhé části foliového skleníku. 
Během výstavy bude zajištěn prodej i po-
radna. O víkendech bude k dispozici prů-
vodcovská služba.
17. 6. FOTOFATA
Pro všechny, kdo 
cítí, že mají fotografické „oko“. Atypické
fotokurzy.
18. 6. Piknik v botanické
Cílem každoročního pochodu Klubu
českých turistů, opět BZ.
24.–25. 6. Pražské vinice
Během posledního víkendu v červnu 
máte možnost navštívit všechny, i jinak 
nepřístupné, pražské vinice. Využijte toho 
a vydejte se na putování za vínem, třeba 
na Vinici sv. Kláry do botanické zahrady.

Městské i soukromá vinice 
otevřou své brány. Možnost 
ochutnávky. www.praha.cz

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ


