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Milí trojští sousedé, 

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SLOVO STAROSTY

na konci dubna jsme ve spolupráci
s vedením Botanické zahrady uspo-
řádali v prostorách auly Trojského
gymnázia veřejné představení Gene-
relu Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Po podrobné prezentaci Generelu
panem Ing. arch. Vítězslavem Dan-
dou z atelieru AND proběhla dis-
kuse, ve které mnozí z vás uplatnili
své připomínky a postřehy k rozvoji
tohoto uzavřeného areálu uprostřed
Troje. Další písemné připomínky 
bylo možné podat na Úřad městské
části do 15. května. Do konce květ-
na se k tomuto dokumentu vyjádřili
i členové Komise pro výstavbu a do-
pravu, kteří do návrhu celkového sta-
noviska zapracovali i všechny vaše
připomínky a podněty. Hlavním
bodem květnového jednání zastu-
pitelstva ve čtvrtek 31. května bylo
projednání a schválení stanoviska 
MČ Praha-Troja k tomuto závažnému
rozvojovému dokumentu Botanické
zahrady.

Milí trojští a podhořští sousedé,
dovolte mi připomenout vám a po-
zvat vás na 17. ročník Trojského
dne – Sportujeme jako před sto lety,
který se bude konat v areálu loděni-
ce HG Sportu, tentokrát i ve zname-
ní zdravého životního stylu a zdravé
výživy.

Těším se na milá setkání s vámi.

Tomáš BryknarTomáš Brykn

V termínu 19. 6.–30. 6. 2018 bude doprava v ulici K Bohnicím omezena a
z důvodu pokládky kabelu pro veřejné osvětlení. V první etapě bude provoz 
omezen značkami. Ve druhé etapě bude provoz řízen semafory. Infor-yy
mační cedule budou v ul. Pod Lisem, Čimická, Lodžská. Dokončení 

stavby je naplánované do 7. 7. 2018. Karel Novotný, Vedoucí stavebního oddělení

OMEZENÍ DOPRAVY K BOHNICÍM

V rámci přípravy vyhlášeni Příměstské-
ho parku Trojská kotlina se zástupce sta-
rosty účastnil pracovní cesty do Milána. 
Během třídenního programu jsme na-
vštívili tři příměstské parky metropolitní 
oblasti Milano- Parco Nord, zemědělský 
Parco Agricolo Sud a krajinu s protipo-
vodňovou retenční funkcí Parco Laura. 
Pražskou delegaci zástupců městských 
organizací a příslušných městských částí 
vedla radní hlavního města pro životní 
prostředí paní Jana Plamínková. Více 
o aktuálním dění kolem přípravy Pří-
městského parku Trojská kotlina uvede-
me v příštím čísle. Tomáš Drdácký

Studijní cesta

Permanentky
I letos (až do 30. června) vydá-

vá Botanická zahrada hl. m. 

Prahy tzv. sousedské perma-

nentky. Cena sousedské per-

manentky činí 1 Kč, vratná záloha na 

plastovou kartu = 100 Kč. Celková cena 

tedy bude 101 Kč. Vydávání sousedských 

permanentek probíhá na pokladně Se-

ver (tj. ze směru od Bohnic, u parkoviš-

tě – ulice K Pazderkám), pouze ve všední 

dny během otevírací doby zahrady 

(v dubnu 9–18, květen a červen 9–20 h). 

Sousedské permanentky neplatí ve 

dnech, kdy je vstup do Botanické zahra-

dy zpoplatněn mimořádným vstupným – 

tj. v roce 2018 např. na akci Vinobraní 

(informace naleznete u jednotlivých 

akcí). Permanentky jsou nepřenosné, 

a vydávány jsou na jméno po předložení 

občanského průkazu! Vydávány jsou po-

dle bydliště ve stejném rozsahu jako 

v loňském roce.
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ÚŘAD MČ INFORMUJE TROJSKÝ KALENDÁŘ

Ope ̌t na scéne ̌

Program s tématikou
zdravého životního stylu
13–18 Ukázka sanitního vozu, soutěže se záchranářskou tématikou,

ukázky záchranářské práce Zdravotníci s.r.o.
14–18 Výživové poradenství a analýza těla, měření tuku, cukru, krevní-

ho tlaku Hana Nováková
14–18 Léčebná symbolika kruhu aneb objevte své vnitřní dítě pomocí 

mandal (seminář + dílna) Nikola Skondrojani
Průběžně Zdravá kuchyňka Základní škola Trojská

Pod záštitou radního hl. m. Prahy
pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka

Starosta
Městské části

Praha -Troja
ve spolupráci 

s tradičními
i novými partnery

vás srdečně zve
na sedmnáctý

V SOBOTU 9. ČERVNA 
OD 13 HODIN
na vodácké základně v areálu 
HG Sportu u Vltavy

Těšte se na devět sportovních 
disciplín, program pro zdravý 
životní styl, ukázky sletových 

skladeb, pro seniory turnaj 
v pétanque, živou hudbu

*kdo přijde v dobovém oblečení,
získává body navíc

13 h začátek od 14 h program
15 h živá hudba do 17 h disciplíny
od 18 h vyhlašování vítězů 

Sportujeme jako před sto lety*

d
ž

 DOMOVNÍ ODPAD
Sobota 23. 6. 8–12 hod.

n Dvůr ZŠ + TG Trojská 110/21
n Pod Salabkou x Trojská
n  V Podhoří proti čp. 280 (bývalá oc-

tárna)

Neděle 24. 6. 13–17 hod.
n Na Pazderce proti čp. 213
n Pod Havránkou 238
n Sádky, u stání na separovaný odpad

 BIOODPAD
listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, 
piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovo-
ce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, 
skořápky od vajec apod.

Sobota 30. 6. 9–12 hod.
n  Podhoří proti čp. 280 (bývalá oc-

tárna)

Velkoobjemové
KONTEJNERY

Svoz 
nebezpečného 
odpadu Sobota 30. 6.

syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, 
mořidla, elektrické baterie, autobaterie, 
oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné 
produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyři-
ce, zdravotnický materiál (znečištěné obva-
zy, jehly), tiskařské barvy, tonery, inkousty, 
těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zá-
řivky a jiný odpad obsahující rtuť

n  V Podhoří (točna autobusů)
11.10–11.30 hod.

n  Pod Havránkou x Trojská
11.40–12 hod.

Pro případ nenalezení svozového vozidla, 
kontakt na řidiče – mob.: 725 562 312, 
725 562 318

Příští termín svozu 30. 10. 2018.

Sledujte, prosím průběžně termíny při-
stavení kontejnerů na stránkách měsíč-
níku Troja nebo na www.mctroja.cz.
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ŽIVOT V TROJI

PRO BYSTRÁ OČÍČKA

PŘEČETLI JSME PRO VÁS

Housenky zavíječe opět útočí
Zimostráz obecný neboli Buxus serpervirens patří k oblíbeným dřevinám pěstovaným s
na našich zahrádkách, v městských zeleních či v parkových zahradách. V posledních 
5 letech jsme však na něm mohli zaznamenat škůdce – zavíječe zimostrázového (Cy-
dalima perspectalis). Jedná se o drobného motýla z čeledi travaříkovitých pocházejí-
cího z Asie. Samičky žijí přibližně 8 dní a vajíčka kladou mezi listy zimostrázu. Nyní 
můžeme na zimostrázech nalézt jeho larvy, které jsou zelenožluté s černými pruhy 
a bílými puntíky s černou lesklou hlavou. Housenky dorůstají délky až 5 cm. Že se 
jedná o zavíječe, lze poznat dle hlavy housenky, na které je výrazný znak obrácené-
ho „y“. Housenky okusují nejen listy, ale i zelenou kůru. Při přemnožení může dojít 
i k holožíru. V našich podmínkách může mít tento motýl 2–3 generace. Housenky 
přezimují mezi listy v kokonech.
Jak zimostráz ochránit?
Řešení hledají nejen zahrádkáři, ale také vědci u nás i ve Francii. Na své zahrádce 
můžete začít s prohlídkou keřů, přičemž kontrolu je nutné provádět od března do 
října. V případě zjištění škůdce a menšího napadení, lze ošetřit keře silným prou-
dem vody a housenky poté sesbírat a zahubit. Z insekticidů můžete aplikovat např. 
Calypso 480 CS nebo FORAY 48, a to v polovině dubna, června a koncem října. 
Pokud napadení není značné, lze očekávat, že se zimostrázy znovu zazelenají.

Ing. Zuzana Havránková, referentka životního prostředí

V
ážení občané, dovoluji si vás infor-
movat o přesunu kontejnerů na 
tříděný odpad, které se nacházely 

nedaleko zastávky Kovárna. Z důvodu n
opětovných stížností jsme byli nuceni o
kontejnery přesunout a nyní se nacháze-k
jí v ulici Povltavská, na štěrkovém parko-j
višti Zoologické zahrady. V nejbližší v
době bude zřízeno nové stanoviště sepa-d
rovaného odpadu v ul. Trojská (viz r
mapa – černý trojúhelník), kam budete m
moci vyhazovat sklo, papír a plast.

Prosíme občany, kteří bydlí v ul. Pod 
Havránkou, aby svůj odpad vyhazovali 
do kontejnerů na parkovišti a přenecha-
li tak kontejnery v ulici Pod Havránkou 
lidem, kteří bydlí v okolí zastávky Kovár-
na. Žádáme tak z toho důvodu, aby kon-
tejnery v ul. Pod Havránkou nebyly ne-
úměrně přeplněné a nebyl kolem nich 
nepořádek.

Děkuji za pochopení Ing. Havránková, 
referentka životního prostředí

Přesun kontejnerů

Lodní doprava doprava

TŘÍDĚNÝ ODPAD
● Povltavská 15, parkoviště zoo
● Pod Havránkou 656–10
▲ vznikající parkoviště Trojská 136

PRO BYSTRÁ OČÍČKAPRO BYSTRÁ OČÍČKA

Z Rašínova nábřeží k Zoo
30. 4.–2. 9. denně 9.00, 12.00,

,15.30 h,
3.–30. 9. sobota, neděle 9.00, 
12.00, 15.30 h
Od Čechova mostu k Zoo
1. 6.–2. 9. denně 10.00 h,
3.–30. 9. sobota, neděle 9.20, 
12.20, 15.50 h
Od Zoo k Rašínovu nábřeží
1. 6.–2. 9. denně 10.30, 11.00*, 
13.30, 17.15 h,
3.–30. 9. sobota, neděle 10.30,
13.30, 17.15 h
*končí v přístavišti u Čechova mostu

Upozornění: plavba končí (nebo 
začíná) na Císařském ostrově. Spo-
jení mezi ostrovem a Trojou zajiš-
ťuje přívoz s kapacitou dvaceti pře-
pravovaných osob.*Pilih(kákfklý)kijhhk *Papilio machaon (otakárek fenyklový) respektive jeho housenka.

Spoj čísla 1–73! A dozvíš se,
kdo se ukrývá v houští*.
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NAPSALI JSTE NÁM

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Divoká Vltava
„Divoká Vltava“ je pilotním a priorit-
ním projektem definovaným Koncepcí 
celkového krajinářského řešení Císař-
ského ostrova. Hlavním přínosem pro-
jektu „Divoká Vltava“, jehož záměrem je 
přírodě blízká revitalizace řeky Vltavy 
podél Císařského ostrova, bude zlepše-
ní průtokových poměrů při povodních, 

posílení hodnot nivní krajiny, obnova 
přirozených říčních procesů a rozšíření 
nabídky pro rekreační i vzdělávací ak-
tivity.

Projekt „Divoká Vltava“ patří mezi 
první vlnu investičních projektů obsa-
žených v Akčním plánu připravenému 
Institutem plánování a rozvoje hl. m. 

Prahy. Tyto projekty bezprostředně 
navazují na stavbu nové vodní linky. 
Záměrem projektu je přírodě blízká 
revitalizace Vltavy podél Císařského 
ostrova s rozšířením koryta řeky a vy-
tvořením štěrkových ostrůvků a průle-
hu s trvalým průtokem přes Císařský 
ostrov.

19. 6. 2018 od 18 hodin
na louce u přívozu v Troji

Divoká Vltava: Veřejné plánová-
ní revitalizace řeky a parkových 
úprav ostrova. Břehy a střed Cí-
sařského ostrova se promění.
Návštěvníci si budou moci uží-
vat nových možností pro relaxa-
ci a pohyb na ostrově a okolních 
březích. Vznikne několik nových
parků s možností sledování přiro-
zeného života v okolí řeky. Objeví 
se také nové prostupy ostrovem
a n ěkolik plácků na volnočasové 
aktivity. Na výsledné podobě pro-
jektu Divoká Vltava se můžete po-
dílet i Vy. Přijďte si s námi sednout 
nad mapou a společně se sousedy 
i odborníky naplánovat tu nejlepší 
možnou cestu soužití lidí a přírody.

Pořádá Institut plánování a rozvo-
je hl. města Prahy. Více informací 
na http://www.iprpraha.cz/cisar-
skyostrov

Přijďte s námi plánovat novou podobu CÍSAŘSKÉHO
OSTROVA 
a jeho břehů
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METROPOLITNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY návrhh Y

Městská část PrahaTroja je v návrhu no-
vého územního plánu pro Prahu rozdě-
lena na charakteristické lokality s pod-
mínkami plošné a výškové regulace.

Každá lokalita má tzv. Krycí list, kde
jsou specifikovány regulativy daného

území. Kompletní návrh Metropolitního 
plánu naleznete na plan.iprpraha.cz
Vytištěné výkresy jsme vystavili v Domě 
spokojeného stáří a jsou volně přístup-
né v době otevření Galerie u lávky.
Zároveň vás zveme na představení Met-
ropolitního plánu a veřejné konzultace 

ve společenské místnosti Domu spoko-
jeného stáří, Povltavská 21:

Veřejná prezentace:

Středa 6. 6. 17.00 hodin

Úterý 12. 6. 18.00 hodin
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE k projednání 2018

Konzultace a příjem
připomínek občanů
k jednotlivým lokalitám v Troji:

Pondělí 11. 6. 15.00–19.00

Středa 13. 6. 17.00–20.00

Středa 20. 6. 15.00–17.00

Na místě budou připraveny dotazníky, které
budou ke stažení i na www.mctroja.cz. Těm
z Vás, kteří nám dali souhlas  s použitím e-mai-
lové adresy, pošleme dotazník též e-mailem.
V případě velkého zájmu vypíšeme další ter-
míny. Připomínky, které chcete aby projed-
nalo zastupitelstvo městské části na svém
zasedání a zapracovalo do našich připomí-

nek, které následně zašleme na Magistrát, 
můžete zasílat též písemně do 30. června na 
bryknar@mctroja.cz
Samostatně můžete uplatnit své připomínky 
na pup.praha.eu/mp
Termín pro podání všech připomínek na Ma-
gistrát hl. m. Prahy končí 26. 7. 2018.

Tomáš Drdácký, zástupce starosty
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ŽIVOT V TROJI

červen

Ekoškolka Rozárka 
a Ekocentrum mm 
Podhoubí
Co se děje v Ekoškolce Rozárce?

M
oc jsme si užili školku v přírodě na kolech 
s Kvakem a Žbluňkem na Třeboňsku. Tak moc, 
že už plánujeme další dobrodružství, tentokrát 

přespávání předškoláků pod širákem na Kokořínsku!
Rodiče s dětmi se potkali na jarní brigádě a zvele-

bili zahradu školky. Povedlo se nám zrealizovat nápa-
dy, který vznikly v programu Ekoškola k tématu Jídlo 
a Odpady. Na zahradě jsme přivítali spisovatelku Tere-
zu Václavkovou, která nám četla ze své knížky „Jůlinka 
z jedlé zahrádky“. Povídali jsme si s ní o tom, že i plevel 
může být užitečný, pochlubili se, co sami pěstujeme 
a vyrobili společně „krmítko“ pro motýlky. Líbil se 
nám také výukový program Ekodomova „Živá zahrada 
s kompostem“. Dozvěděli jsme se, proč je kompost dů-
ležitý a jak vzniká půda.

Chcete se s námi potkat?
nV červnu oslavíme již 5. narozeniny trojské Rozárky. 
Přijďte se společně s námi veselit na zahradu školky ve 
čtvrtek 7. 6. od 17 hod. Bude pasování školáků, naro-
zeninový dort, divadlo. Vstupenkou je něco dobrého 
na společný stůl. n Také nás najdete na Trojském dni 
v sobotu 9. června, na našem stanovišti nebude chy-
bět sportování, tvoření, ani prostor pro hraní a dová-
dění. Těšíme se na vás!

Mateřská škola Nad Kazankou
Vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ POO TEVŘENÍ
NOVÉ ZAHRADY MŠ,

které se uskuteční

20. 6. 2018 od 16 hodin
v prostorách Obecní zahrady

Těšit se můžete na příjemně strávené odpoledne, zábavný program pro děti 
i dospělé, bubnování s Petrem Šušorem a na závěr diskotéka.

Pití a buřty zajištěny.

A naše šikovné maminky mohou v tento slavný den
přispět svým kuchařským uměním

a donést něco „na zub“ (fantazii se meze nekladou).

Moc se na Vás těšíme!

Proměnu zahrady podporuje Nadace Proměny Karla Komárka.

Letní provoz ve školce

jimkou prvního a posledního týdne prázdnin) a přijí-
má i děti ve věku 3–6 let, které školku v průběhu roku 
nenavštěvují, a to do naplnění kapacity.

Ekoškolka Rozárka Pod Havránkou 12/2, Praha-
-Troja, j kontakt: Eva Sůrová, eva.surova@podhoubi.czp , 
tel: 777 123 690, více informací: www.podhoubi.cz

Kategorie sladké pečené:
1. Ivana Perná
2. Pavla Šeborová
3. Markéta Zemanová

Kategorie kynutá buchta:
1. Hanička Mikšíková
2. Helena Klíčová
3. Anna Perná

Kategorie slané pečené:
1. Jitka Drdácká
2. Radka Cíchová
3. Věra Petrtýlová

Všichni trojští školáci vám posílají pozdrav ze ško-
ly v přírodě v Chlumu u Třeboně. Opět objíždíme 
třeboňské rybníky na kolech a stavíme hrady z pís-
ku. Rekreační středisko Lesák je ideální lokalita pro
sport i zábavu. Celému pedagogickému doprovodu 
všechna čest za jejich práci.

VÝSLEDKY
SOUTĚŽE TROJSKÁ BUCHTA 2018

Kategorie slané nepečené:
1. Ivana Šiklová
2. Ivana Polívková

Kategorie vína domácí výroby:
1. Jan Kavan
2. Jan Šikl

Kategorie destiláty a likéry 
domácí výroby:
1. Kamil Vavřinec Mareš
2. Jaroslav Pokorný

Umělecký dojem: Pavla Šeborová
Vítěz ankety: Jaroslav Pokorný

 Období zkoušek 2018
na Trojském gymnáziu

Na začátku letošního kalendářního roku jsem zmiňoval, že se připravují Dny otevřených 
dveří pro uchazeče o studium na Trojském gymnáziu. Zúčastnil se jich vysoký počet – přes í
sedmdesát, z čehož na šedesát podalo přihlášku ke studiu. Termíny I. kola byly stanoveny 
na 13. a 17. 4. 2018, v nich také zkoušky proběhly. Předem bylo deklarováno, že gymnázium 
otevře jeden I. ročník pro 25 žáků. Na základě výsledků přijímacího řízení se tak skutečně
stalo, 25 nových primánů zahájí své studium od 3. září letošního roku. S ohledem na naplně-
ný stav nebylo letos druhé kolo vyhlášeno. Velký zájem projevili uchazeči z trojské základní 
školy. Byli také velice úspěšní, kritéria pro přijetí jich splnilo hned deset, budou tedy tvořit 
silné jádro nové primy.
Měsíc květen je již tradičně vymezen pro maturitní zkoušky. Nejdříve proběhla společná – yy
písemná část (2.–4. 5.), po dvanácti dnech následovaly profilové – ústní zkoušky (16.–18. 5.). 
Závěrečný ročník navštěvovalo dvacet pět žáků, k maturitě v jarním termínu jich bylo puš-
těno dvacet (mohou jít jen ti, kteří mají splněné požadavky pro uzavření klasifikace za po-
slední 8. ročník). V konečném bilancování uspělo čtrnáct žáků, neúspěšní z maturity a ti, 
co neukončili řádně studium, budou mít šanci na reparát hned počátkem září (v prvním
týdnu v písemné části, 17. a 18. 9. pak v ústní podobě). Z uvedených informací je patr-
no, že maturitní zkouška již dávno není fraška, její náročnost je rok od roku vyšší a to je 
správné. Stejně tak nekompromisní jsou požadavky na kvalitní studijní výsledky ze strany 
vyučujících gymnázia. Pokud žák nemá požadovaných 70% docházky na výuku a zároveň 
mu chybí některé vědomosti (moderně nazýváno „kompetence“), může na konání a úspěch 
u maturity zapomenout. Věřím, že letošní výsledky jsou dostatečným ponaučením pro žáky 
následujícího závěrečného ročníku. Problémům v podobě neukončeného středního vzdělání 
lze určitě předcházet, ale znamená to chodit do školy a plnit si řádně své studijní povinnosti. 
Úspěšní se dočkají a mohou se těšit na slavnostní předávání maturitních vysvědčení – ti í
letošní v pondělí 4. 6. 2018 v Trojském zámku.

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel Trojské gymnázium s. r. o.

Fo
to

 a
rc

hi
v 

Ro
zá

rk
a

Fo
to

 a
rc

hi
v 

ZŠ

Fo
to

 ©
 R

. Z
aj

íc
ov

á



9

ČERVEN 2018 224

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Stanislava Kavanová Tváří v tvář
Další zdařilá vernisáž, tentokráte představující sochařskou tvorbu slavné troj-
ské osobnosti Stanislavy Kavanové pod názvem Tváří v tvář, byla uskutečněna 
10. 5. 2018 v Galerii u zřícené lávky.

I přes veliké vedro posledních dnů zazněl milý úvodní projev starosty městské 
části Troja Ing. Tomáše Bryknara, tradičně vtipná glosa akad. malíře Jana Ka-
vana, odborný výklad PhDr. Mileny Klasové, a to vše za bedlivé pozornosti hoj-
ného počtu přít omných návštěvníků, ale hlavně autorky výstavy akad. sochařky 
Stanislavy Kavanové.

Již název výstavy evokuje autorčinu konfrontaci nejen se sebou samou a jejím 
ženským pohledem na svět, ale i s lidmi jí blízkými, z řad umělců, vědců, politiků.

Máte jedinečnou možnost spatřit zde její největší skvosty, bustu profesora An-
tonína Holého (známého svými objevy antivirotik), prezidenta Václava Havla, 
která patří k těm nejlépe vysochaným vůbec, a obzvláště výjimečná je busta Otta 
Wichterleho (vynálezce silonu a kontaktních čoček), jež nadčasově zaznamenává 
asketickou povahu tohoto génia.

Monumentálností vás zaujme sousoší z volné tvorby (Vítězný úsměv), které stojí 
„tváří v tvář“, a ještě k tomu s potutelným vítězným úsměvem. Stanislava Kava-
nová do něj vložila nejen expresivní obrazotvornost a symboliku, ale i profesní 
otevřenost a smysl pro nadsázku.

Vzhledem k výjimečnosti výstavy časopis Troja využil vstřícnosti autorky a po-
ložil jí několik otázek týkajících se výstavy.

Která z vystavovaných prací je Vaše nejoblíbenější?
Na tuto otázku nemohu jednoznačně odpovědět, protože všechny sochy 
představují jakoby stránky mého vlastního uměleckého deníku, a mám tu-
díž ke všem hluboký vztah. Jsem ráda, že se geniálním způsobem podařilo 
za velikého úsilí obou kurátorů výstav, mého manžela a PhDr. Mileny Kla-
sové, nainstalovat průřez celou mou životní tvorbou, a to na velmi malém
prostoru.

Na výstavě můžeme zhlédnout celou řadu Vašich skvostných umě-
leckých portrétů. Který jste vytvořila za nejkratší a který za nejdelší 
dobu?
Obrovskou výzvou pro mne byla busta profesora Holého. Bála jsem se pře-
devším o to, abych zachytila jeho osobnost celistvě s patřičným výrazem, 
vnitřní energií, jeho vysokým čelem, jaké vídáme vývojově u malých dětí.
Nakonec mi trvalo vytvořit jeho portrét poměrně krátkou dobu. Pravým 
opakem je busta režisérky Věry Chytilové, s kterou jsem zápasila dlouhou
dobu, než se mi podařilo přesvědčivě uchopit její podobu.

S velkou radostí jsem dělala portrét mého oblíbence knížete Schwarzen-
berga, který mě zaujal (přímo mi padl do oka) již na výstavě soch Václava 
Havla, jíž se účastnil. Styděla jsem se ho požádat o sezení, ale po nějaké 
době jsem se k této práci s obrovskou radostí dostala ke spokojenosti nás
obou. Přitahovala mě jeho přirozená nonšalantnost, vznešenost a kultivo-
vanost, která v současné době na naší politické scéně tolik chybí.

Ještě by bylo skvělé znát poselství Vašich výrazných sousoší z volné 
tvorby: Tváří v tvář a Vítězný úsměv.
Původní název díla Tváří v tvář je Černá a Černá. Veškeré xenofobní nála-
dy a vyhrocené střety současné „přistěhovalecké“ epochy stěhování národů
postrádají to nejdůležitější – stát osobně proti sobě a dívat se do očí. A to je
celé poselství. Socha Vítězný úsměv zpodobňuje naši krásnou, euforickou, 
dlouze vysněnou a sametově vybojovanou svobodu, umocněnou vstupem
do EU. To je ten ironický úsměv navíc. Její protiklad Zamřížovaná hlava 
představuje ostražitost a sklon ke špehování („fízlování“), z kterého jsme se 
i přes dlouhá léta svobody ještě nevymanili.

Osobním tajemstvím zůstává současná tvorba akademické sochařky 
Stanislavy Kavanové, kterou je nutno respektovat. Přesto jsme rádi, že 
nás nechala půvabně nahlédnout do tajů některých právě vystavovaných 
děl. A upřímně přejeme mnoho tvořivých sil a fantazie na křídlech múzy. 
Přijďte se přesvědčit sami a vyberte si „svoji“ sochu. Výstava potrvá až
do 24. 6. 2018.

Ladislava Popovská

Zleva: S. Kavanová, PhDr. Milena Klasová, Ak. mal. Jan Kavan, 
kurátor galerie a Ing. Tomáš Bryknar, starosta MČ

Paní Wichterlová v rozhovoru s autorkou busty svého manžela

Face to face, tváří v tvář Vítězný úsměv

Otto Wichterle

Věra Chytilová Karel Schwarzenberg Václav Havel

bus 112 Kovárna Trojskál
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TIPY PRO VÁS 9. 6. á  Pražská
muzejní noc
Od sedmmi hodin večer až
do jednné hodiny ráno budou 
zpřístupněna některá muzea a galerie pněna některá muzea a ga
a kulturní památky.
Dopravu zajišťuje DPhlmP. Vstup do 
všech objektů je zdarma, s výjimkou 
NKP Vyšehrad, kde se platí symbolic-
ké vstupné 1 Kč.
Památky, které lze během pražské muzejní 
noci navštívit:
Botanická zahrada hl. m. Prahy
Bulharský kulturní institut
Česká Národní banka
České dráhy
Český rozhlas
Dům národnostních menšin
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Galerie AMU
Galerie Emilie Paličkové
Galerie hlavního města Prahy
Galerie Hollar
Galerie Lucerna
Středisko společných činností AV ČR
Galerie Villa Pellé
Goethe -Institut
Karlin Studios
Kino NFA Ponrepo
Knihovna Akademie věd ČR
Knihovna Václava Havla
Langhans – Centrum Člověka v tísni
Matematicko -fyzikální fakulta UK
MeetFactory
Městská knihovna v Praze
Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum Karla Zemana
Muzeum kávy Alchymista
Muzeum městské hromadné dopravy v Praze
Muzeum Montanelli
Muzeum Policie České republiky
Museum Montanelli
Národní galerie v Praze
Národní kulturní památka Vyšehrad
Národní muzeum
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. K.
Národní technické muzeum
Národní zemědělské muzeum Praha
Novoměstská radnice
Památník národního písemnictví
Poštovní muzeum
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Plynárenské muzeum
Technické a dokumentační muzeum PRE
Slovenský dom v Prahe
Univerzita Karlova
Vojenský historický ústav Praha
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Výtopna Zlíchov
Zpěvácký spolek Hlahol
Židovské muzeum v Praze
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Podrobný program na webových stránkách 
Pražské muzejní noci.

oc

l i
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Klub trojské historie
Dne 16. května 2018 se i přes nepříznivé počasí sešel Klub trojské 

historie v počtu 17 členů. Zastavil se jeden ze starých Trojáků pan Zdeněk 
Vítovec. Jsme rádi, že se k nám přidávají stále další trojští rodáci, i když už 
v Troji delší dobu nebydlí. Stále jsou zdrojem verbálních i papírových (foto-
grafie) informací. Příští schůzka Klubu bude 20. června 2018 od 17 hodin 
v Domě spokojeného stáří. František Malý

Venkovní výstava

Stromovka
PŘED MUZEEM
HL. M. PRAHY,
Na Poříčí 52

24 hodin denně, do 1. 7. 2018
V místě pozdější Šlechtovy restaura-
ce stával původně „Dolní letohrádek“ 
postavený díky hraběti Kryštofu Fran-
tišku Wratislavu z Mitrovic v letech 
1689–1692 (navrhl snad Jean Baptiste 
Mathey – autor Trojského zámku, jemuž 
se stavba ve Stromovce nápadně podo-
bala). Podrobnosti o bohaté historii ob-
líbeného parku najdete na výstavních 
panelech.

De–creazione v NG
letošním roce slaví své životní jubileum (osm-
desátiny) světoznámý pouliční fotograf Josef 
Koudelka. Od 22. 3. do 23. 9. 2018 probíhá 

zdarma v Malé dvoraně Veletržního paláce výstava a
jeho fotografií pod názvem De -creazione. n Autor
ji vytvořil na zakázku Vatikánu poté, co si sám vybral
jemu blízký okruh zadání, inspirovaný knihou Gene-
sis, a spolu -reprezentoval poprvé Svatý stolec na 55.
bienále v Benátkách v roce 2013. Nyní tento soubor,
obsahující devět velkých horizontálních panoramat 
a tří vertikálních triptychů, věnoval Národní galerii
v Praze. n Opakem stvoření je destrukce, a to je my-
šlenka všech vystavovaných fotografií. Přírodní kata-
strofy, působení času, válečné konflikty, ale hlavně
nelidský zásah „pána zeměkoule“, člověka a jeho ne-
citlivé industrializace. n Sám autor podotýká: „Lidé
se mohou bránit, krajina ne.“

Nutno ještě připomenout, že souběžně s touto
výstavou probíhá retrospektivní výstava Josefa Kou-
delky – Návraty v Uměleckoprůmyslovém muzeu
v Praze (za 150 Kč), která je průřezem celoživotní
autorovy tvorby (představuje cca 370 fotografií)
a 21. 8. 2018 Veletržní palác zahájí autorovu výsta-
vu – Invaze 69. Ladislava Popovská

V

Nejlepší juniorské baseballové týmy v Troji

Německo

Olympie, Řecko

Francie, Velká Británie

Fota: Agentura Magnum
– archiv autorky

ČESKÝ BASEBALLOVÝ
POHÁR JUNIORŮ
8.–10. 6. 2018 Areál SaBaT

pátek 8. 6.
12:00 SaBaT Praha – Draci Brno

15:00 SaBaT Praha – Hroši Brno
18:00 Patriots Liberec – Arrows Ostrava

sobota 9. 6.
9:00 Eagles Praha – Arrows Ostrava
…a dále dle pořadí ve skupinách.

Trojský areál SaBaTu hostí ve dnech 8.–10. června turnaj 
českého baseballového poháru juniorů.
Mladí hráči SaBaTu dostali v základní skupině za soupeře t
týmy Draků Brno a Hrochů Brno. Trojské juniory nečekají leh
soupeři – tým Hrochů loňský ročník vyhrál a Draci skončili 
třetím místě. Mimo naši skupinu uvidíme v Troji ve dvou zápase
i tým ostravských Arrows, který skončil loni na druhém místě.
K vidění tak bude kompletní špička českého (a moravské-
ho) juniorského baseballu, slibující krásné zápasy s množ-
stvím odpalů. n Přijďte podpořit trojské baseballisty a užít
si kvalitní baseball. Pro úplné laiky máme přichystané kome
tované zápasy a pomocníky, kteří vysvětlí základní pravid

Štěpán Ha
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

ZAJÍMAVOST

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 kulturníPři
vyžití pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)

TJ SOKOL TROJA zve na cvičeníA

9. a 10. 6. Víkend 
otevřených zahrad
V Praze je otevřeno zahrad osm
www.vikendotevrenychzahrad.cz 
Zámecká zahrada Trojského zámku
sobota a neděle: 10–19 hodin
U Trojského zámku 4/1
http://www.ghmp.cz/zamek -troja

Zámecká zahrada vychází z původní barokní 
podoby zahrady ze 17. století. Je rozdělena 
na okrasnou zahradu se záhony a stříhaný-
mi živými ploty a užitkovou zahradu s jablo-
ňovým sadem. V zahradě můžete obdivovat 
fontány, grottu ve schodišti zámku, labyrint ze 
stříhaných habrových plotů, zahradní divadlo 
a oranžerii.
Po celý víkend budou v oranžerii a zahradě 
zámku probíhat výtvarné dílny. Návštěvníci si 
budou moci vyzkoušet tvorbu z keramické hlí-
ny a přírodnin, prostorovou tvorbu a land art, 
experimentální šperk a aranžování květin. Pro 
nevidomé, slabozraké i vidoucí návštěvníky 
budou připraveny i haptické aktivity. K výstavě
Kamenní svědci pražských zahrad proběhnou
v sobotu 9. června v 11.00 a 15.00 komentované 
prohlídky výstavy s kurátorkou Marií Foltýno-
vou. V sobotu 9. června a v neděli 10. června se 
vždy ve 12, 14 a 16 h uskuteční komentované 
prohlídky zahrady s hlavní zahradnicí Kateřinou
Oseckou.

Filipojakubská noc v Sokolovně

Vítězové s třetími

Z nácviku skladby Siluety

Z nácviku skladby Méďové

Co se událo a co plánujeme:
30. 4. jsme pálili čarodějnice v Sokolovně za účasti cca osmdesáti lidí včetně dětí
1. 5. žákovská mužstva kopané hrála turnaje. Mladší žáci v Řeporyjích, mladší 

přípravka v Čakovicích, kde byl nejlepším střelcem turnaje vyhlášen náš 
Robin Goodman

12. 5. jsme poprvé veřejně vystoupili se sletovou skladbou Méďové v hale v Odo-
lené Vodě

27. 5. vystupujeme se dvěma sletovými skladbami na oblastním sletu v Brandýse 
n./Lab.

30. 5. proběhl Trojský orienták – zprávy a foto uveřejníme v příštím čísle časopisu
2. 6. jsme jeli na kolech na Okoř – informace a foto bude v dalším čísle časopisu
9. 6. předvedeme na Trojském dnu sletové skladby a spoluúčastníme se na orga-

nizaci sportovních soutěží s MČ Praha -Troja
5. a 6. 7. 2018 budeme cvičit v Edenu na XVI. Všesokolském sletu.

Za TJ Sokol Troja Petr Filip

TJ Sokol Troja pilně nacvičuje na XVI. Všesokolský slet, kde bude-
me vystupovat ve skladbě pro rodiče a děti „Méďové“ a skladbě pro do-“

rostenky a ženy „Siluety“. Skladby předvedeme i na “
Trojském dnu 9. 6. 2018.

První vystoupení se skladbou Méďové jsmeé
měli na akci „Jarní roztančení“ v Odolené Vodě. Po ob-“
lastním sletu v Brandýse nad Labem v neděli 27. 5. nás 
čeká hlavní vystoupení v Edenu – 5. a 6. 7. 2018. Srdeč-

ně vás zveme na tento svátek pohybu s hudbou, který je 
letos umocněn 100. výročím vzniku republiky. Vstupenky jsou 

již v prodeji na Ticketportal. Jana Šrámková, vedoucí nácviků skladeb

Seriál turnajů ve stolním te-
nise ve čtyřhrách pokračoval

v neděli 20. 5. za krásného letního
počasí, což ovlivnilo i účast – přišlo
jen dvanáct hráčů a ti vytvořili šest 
párů, hráli jsme tedy na tři vítězné
sety systémem každý s každým. Su-
verénem se stali Petr Houf a Ladi-
slav Havlíček (zároveň nejlepší za 
Sokol Troja), kteří prohráli jediný 
set, druzí František Květoň a Jana 
Radnicová prohráli jen s vítězi. Na 
třetím místě se umístili Petr Hrach
a Zuzana Herzogová.

Rudolf Hampel vedoucí stol. Tenisu

STOLNÍ TENIS

Čarodejnici na pálení nám vyrobila paní Zdeňka
Ehrlichová, za což jí patří dík.

Trojští fotbalisté na turnaji v Čakovicích
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ZOO připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v červnu 9–21 h
Komentovaná krmení a setkání denně, í
v enkovní program jen za hezkého počasí.
Happy Mondays – každé pondělí mají
všechny děti od 3 do 15 let, důchodci a stu-
denti vstup za 50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, 
ZTP/P mají vstup za 1 Kč.
Večerní prohlídky s průvodcem procház-
ka po zoo po zavírací hodině každý pátek 
a sobotu od 20 h. Na prohlídku je nutné se
předem objednat
2. 6. Vernisáž výstavy obrovitých plžů 

„Achatiny“, jaké jste ještě neviděli
9. 6. Australský den Den věnovaný Austrá-

lii a jejím obyvatelům
10. 6. Křtiny mláděte hrabáče 13.00 v pavi-

lonu Africký dům
15. 6. Přednáška o žraloku bílém Přední 

odborník na žraloky Dott. Alessandr 
De Maddalen se s vámi podělí o své
znalosti a zkušenosti na přednášce
ve Vzdělávacím centru, od 17 hodin. 
Kapacita omezena, objednávejte se na 
pr@zoopraha.cz. Vstupné 100 Kč.

16. 6. Vernisáž výstavy „Fauna Mongolska“
u jurty vedle výběhu koní Převalského

17. 6. Den otců Soutěže pro otce a jejich 
děti

23. 6. S hlavou v oblacích Jak se žije těm 
nejvyšším zvířatům – žirafám, ale 
i lidem? Den plný her a soutěží

29. 6. Jedničkáři za korunu Poslední den 
školy mají děti do 15 let s jedničkou 
z přírodovědy vstup jen za 1 Kč!

30. 6. Zvířatům začínají prázdniny Přijďte 
si k nám užít první prázdninový den, 
plný her a zábavy. Užijte si představení
zvířat v Bororu a oznámkujte je

BZ pro vás
www.botanicka.cz

Otvírací doba v červnu: venkovní ex-
pozice:p květen – srpen denně 9–20 h,
Fata Morgana kromě pondělía 9–18 h
9.–10. 6. Pražské vinice 2018 Putování vinice-

mi hlavního města. Využijte zpřístupně-
ní vinic a přijďte na Vinici sv. Kláry!

Nabízí hned několik výstav:

Barevný svět – interaktivní expozice předsta-t
vuje kouzlo barev v přírodě i lidské společnosti 
(do 8. 7.)

Vysoce ctěná slečno/Můj milý „deset mužů naý
paletě života roztocké rodačky Zdenky Brau-
nerové“ výstava ke 160. výročí jejího narození 
(do 12. 8.)

Příběhy Tichého údolí „osudy majitelů letníchí
vil zpečetěné hákovým křížem, srpem a kladi-
vem“ (do 28. 10., Atelier ZB)

Otevřeno středa–neděle 10–18 h, vstup do
ateliéru Zdenky Braunerové pouze na časové
vstupenky, max. počet účastníků jedné skupi-
ny: sedm osob, rezervace na tel.: 233 029 062
nebo pokladna@muzeum -roztoky.cz

 Trojský zámek

1. pokladna muzea/kavárna
2. zámek – expozice, výstavní prostory
3. výstavní prostory
4. ateliér Zdenky Braunerové
5. bus č. 340, 350 (Dejvická, V Podbabě)
6. vlak S4, S41 (Praha – Holešovice, Podbaba)
7. parkoviště

V kalendáři je 27. červen
Dnem památky obětí
komunistického režimu
(významný den).

Do lesů
Přibližně pět kilome-
trů jihovýchodně od 
Příbrami se nachází 
Památník Vojna Leše-
tice – Muzeum obětí 

komunismu, někdejší 
nechvalně známý pra-

covní tábor z dob komu-
nistické zvůle… Poslední dochovaná lokalita 
z mnoha obdobných zařízení – od roku 2001 
kulturní památka, pietní místo připomínající 
utrpení řady nevinných občanů.
Expozice v autentických objektech dokumentu-
jí totalitní období po únoru 1948, dějiny ura-
nového hornictví a součástí je i galerie Orbis 
Pictus Europa (300 m2) představující tzv. „Ne-2

konečné plátno“ (délka 200 m) od současných 
autorů z téměř dvaceti zemí Evropy.

Duben–říjen, od úterý do neděle 9–17 h,
listopad–březen, od úterý do pátku 9–16 h,

www.muzeum -pribram.cz
Logo z prospektu Hornického muzea Příbram, autor Jan Čáka
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do 4. 11.
Vladimír 
Škoda:
Harmonices 
Mundi /
Johannes 
Kepler

do 4. 11.
Kamenné
poklady
z pražských
zahrad
út–ne 10–18,
pá 13–18 h

Hudební
procházky
každou neděli
ve 13 h v Gočárových domech
v 15 h na nádvoří Trojského zámku
v 17 h v Botanické zahradě

3. 6. Grand Duetto Concertante 
(A. Vivaldi, V. Geli, P. Locatelli)

10. 6. Musica spirituale
(Věnec duchovních písní)

17. 6. Trio Boema (F. X. Dušek, 
W. A. Mozart, J. Ibert)

24. 6. Five Star quartet (J. Brahms, 
Anonym, F. Schubert)

9. 6. Muzejní noc Fata Morgana, vinice 
sv. Klára 19.00–01.00 skleník Fata 
Morgana, viniční domek (ostatní části 
expozice jsou uzavřené)!

16. 6. Kaktusy a sukulenty Venkovní expo-
zice – sraz u pokladny v ul. K Pazder-
kám (Severní část areálu venkovních 
expozic) ve 14 a 16 h

19. 6.–30. 9. Výstava afrických soch Venkov-
ní expozice, Stráň, výstavní sál

23. 6. Vonná stezka – Rozárium areál Sever,
Rozárium 14–19 h program pro celou
rodinu zaměřený na růže!

30. 6. Denivky a kaly venkovní expozice –
sraz u pokladny v ul. K Pazderkám
(Severní část areálu) ve 14 a 16 h

7. 7. Hortenzie venkovní expozice – sraz 
u pokladny v ul. K Pazderkám (Sever-
ní část areálu venkovních expozic) 
ve 14 a 16 h
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