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Tomáš Bryknar, starosta

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SLOVO STAROSTY

Milí trojští 
sousedé,

Z 5. zasedání Zastupitelstva MČ 7. 5. 2019

Návrh na změnu ÚPn SÚ hl. m. Prahy na 
pozemku parc. č. 1430/1 k. ú. Troja z plo-
chy PS na plochu OB

Pan starosta – v návrhu usnesení je uve-
den pouze pozemek parc. 1430/1, chceme
tam také přidat pozemky parc. č. 1441 a 1442
svěřené do správy městské části jako v minu-
losti.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání 
schvaluje návrh na pořízení změny ÚPn SÚ hl.e
města Prahy na pozemcích parc. č. 1430/1, 1441 a 
1442 k. ú. Troja z plochy PS/ZMK (sady, zahrady 
a vinice) na plochu OB (čistě obytnou)

Usnesení č. 35 bylo schváleno osmi hlasy.
Závěrečný účet MČ Praha-Troja za rok 
2018

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja 
projednalo a schválilo výsledek hospoda-
ření (závěrečný účet) Městské části Praha-
-Troja za rok 2018 s výhradami uvedenými
ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospo-
daření. V hlavní činnosti hospodařila měst-
ská část s finančními prostředky na příjmové
straně ve výši 20 281,8 tis. Kč a na výdajové
straně ve výši 17 875,3 tis. Kč. Přebytek hos-
podaření je převážně tvořen nedočerpanou
dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na Rekon-
strukci obvodových opukových zdí obecní za-
hrady a nečerpané kapitálové výdaje z vlast-
ního rozpočtu na akce, které se posunuly 
do roku 2019. Zdaňovaná činn ost městskét
části skončila v roce 2018 hospodářským vý-
sledkem po zdanění ve výši 2 928,5 tis. Kč.
Tyto prostředky jsou v následujících letech
používány dle potřeby pro posílení rozpoč-
tu městské části v hlavní činnosti. n Součástí
závěrečného účtu je i vyúčtování finančních
vztahů ke zřízeným příspěvkovým organiza-
cím. Základní škola Trojská 110 měla v roce
2018 vyrovnané hospodaření, Mateřská ško-
la Nad Kazankou 30 hospodařila se ziskem
291,7 tis. Kč, který zastupitelstvo rozdělilo do
rezervního fondu a fondu odměn mateřské
školy. Jako každoročně i v roce 2018 prošlo

hospodaření městské části přezkoumáním 
ze strany Magistrátu hl. m. Prahy. Kontrolní 
orgán ve své zprávě konstatoval, že v hospo-
daření městské části byly zjištěny méně závaž-
né chyby a nedostatky. Některé byly odstra-
něny již do doby projednávání závěrečného 
účtu, k ostatním přijalo zastupitelstvo opat-
ření k jejich odstranění.

Usnesení č. 36 bylo schváleno osmi hlasy.
K návrhu na jmenování zástupce zřizova-
tele ve školské radě Základní školy, Praha 
7, Trojská 110

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projed-
nání jmenuje zástupcem zřizovatele ve školské e
radě Základní školy, Praha 7, Trojská 110 Ing. 
Tomáše Bryknara.

Usnesení č. 39 bylo schváleno osmi hlasy.
Informace starosty
n Informace o stavbě garáže u ÚMČ – z ti-
tulu toho, že MČ nezískala včas stavební 
povolení (jeden účastník řízení si včas ne-
vyzvedl dopis), byl termín dokončení posu-
nut o patnáct dní. Zeď podle původního 
projektu se měla opravit, ale skutečnost 
ukázala, že ji je nutno postavit znovu. To 
vyvolá vícenáklady.
n Informace o pracovní schůzce k projek-
tu CE1127 ProteCHt2save (Ochrana kul-
turního dědictví v měnícím se prostředí) 
podal pan místostarosta – dnes jsme společně 
s Akademií věd uspořádali koordinační schůz-
ku v Domě spokojeného stáří – setkání zahájil 
pan starosta, zúčastnili se paní Ing. Ryantová, 
vedoucí oddělení krizového řízení Prahy 7, paní 
Ing. Kopecká, vedoucí oddělení výzkumných 
laboratoří Národního technického muzea, paní 
Ing. Šupová – vedoucí odboru hlavního kon-
zervátora sbírek Národního technického muzea, 
několik zaměstnanců z ÚTAM-Akademie věd, 
Ing. arch. Burgerová, místostarostka Prahy 7, 
několik trojských občanů a za úřad městské části 
pan Novotný a paní Mosoriaková. Proběhla pre-
zentace výsledků projektu, kterou přednesl prof. 
Miloš Drdácký. Výstupem projektu by mělo být 

mimo jiné doporučení pro vlastníky historických 
objektů, které by usnadnilo orientaci v kritic-
kých situacích, např. při povodních a bylo pro 
uživatele jednoduché. Doporučení by se zároveň 
zapracovalo do povodňového plánu jednotlivých 
objektů i městské části. Dalším bodem jednání 
byla příprava konference v Obecním domě. Pro-
běhla také návštěva trojského mlýna. Informa-
ce z IPR – chystají se zadat projektování 
protipovodňové ochrany ZOO a okolí po 
konzultaci s památkáři. Na jednání bude 
městská část také přizvána.
n Informace ke kanalizaci Pod Havránkou 
– termín od června do října. Prověřovali 
jsme, když bude skluz, jak to bude s ko-
munikací. Požádali jsme, aby informace 
šly přímo k občanům. Paní Pokorná – jak 
se bude řešit příjezd aut při stavbě nového 
domu na místě bývalého domu pana Kolle-
ra, aby nezničili novou komunikaci. 
n Pan starosta – 6. 6. je před námi Trojská 
buchta. Je návrh paní radní Třeštíkové, aby se 
na akcích nepoužívaly plastové obaly. Na po-
zvánce bude informace, aby si návštěvníci při-
nesli nerozbitné nádoby s sebou. Zároveň MČ 
pořídí smaltovaný hrníček se znakem MČ, kte-
rý bude MČ prodávat. Pan starosta – vyzval 
členy k dalším návrhům. Chceme nerozbitné 
nádoby, jsme v areálu mateřské školy. Jsme na 
počátku procesu, jak se zbavit plastových ke-
límků apod.. Paní Tůmová – ZŠ vstupuje do 
projektu Bezobalu, v neděli 2. 6. 2019 chceme 
uspořádat v obecní zahradě akci od 15 do 16 
hodin – soutěže, přednášky, první informace 
byla v časopise. Pan místostarosta navrhuje, 
aby referentka životního prostředí zpraco-
vala přístup městské části k plastům, aby 
to zapadalo do celkové strategie. Paní Kar-
líková – že se městská část hlásí k tomuto tren-
du. Pan starosta – požádal jsem referentku, 
aby se spojila s paní radní Třeštíkovou k tomu 
záměru. n Pan í Pokorná – když se bude při 
stavbě kanalizace Pod Havránkou jezdit po poli, 
zda by majitel mohl povolit, aby tam byly umístě-
ny nádoby na tříděný odpad.

Celé znění zápisu na www.mctroja.cz

v minulém měsíci navštívil naši městskou část první náměstek primátora hlav-
ního města Prahy Petr Hlaváček. Setkání s ním se uskutečnilo na úřadě měst-
ské části za účasti zástupce starosty Tomáše Drdáckého a architekta Víta Duška 
a tématem rozhovoru byly především naše připomínky k návrhu Metropolitního 
plánu, kontroverzní stavby v Troji a okolí a problematika legislativy ve stavebních 
předpisech a zákonech. Pan náměstek projevil velký zájem o Troju, o její krajinu 
a možný potenciál jako zelené oázy v centru Prahy. V druhé části návštěvy jsme 
diskutovali při pohledu na panorama Troje a Trojské kotliny z Vinice sv. Kláry 
a pozvali pana náměstka na sklenku výborného trojského vína do viničního 
domku. Přátelský rozhovor jsme  ukončili vzájemným příslibem dalších setkání.

Milí trojští a podhořští sousedé, rád bych vám velice poděkoval za vaši vyso-
ce nadprůměrnou účast při volbách do Evropského parlamentu. Volební účast 
v Troji 53.88% je opravdu nadprůměrná a hovoří jasně o občanské zodpověd-
nosti nás všech.

Těším se na vás na zahradní slavnosti Trojská buchta 
6. června v 17 hod v Obecní zahradě u mateřské školy.
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ÚŘAD MČ INFORMUJE TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Trojská lávka
Na místě zřícené Trojské lávky vznikne nová stavba přes Vlta-
vu, která opět propojí Troju s Císařským ostrovem. Nová Trojská 
lávka dostala od stavebního úřadu Prahy 7 stavební povolení 
platné od dnešního dne a v červenci začne samotná výstavba. 
Pěší, a nově i cyklisté, se přes lávku poprvé dostanou v létě 2020.

„Máme platné stavební povolení 
a můžeme začít stavět. Otevřít 

lávku chceme už příští rok v létě. 
Nová Trojská lávka bude široká 
minimálně čtyři metry a nově na 
ni budou moct společně fungovat 
pěší i cyklisté. V případě potře-
by po ní přejede také vozidlo 
integrovaného záchranného sys-
tému,“ popsal Adam SCHEIN-
HERR, náměstek primátora 

hl. m. Prahy, který má v gesci 
oblast dopravy.

Zřícenou lávku vystřídá nová 
ocelově vyztužená konstrukce.

Do konce května měli zájem-
ci o realizaci čas poslat žádosti 
o účast v soutěži a prokázat svou 
kvalifikaci. Následných patnáct 
dní mají na návrh nabídek. Sa-
motná výstavba začne začátkem 
letošních prázdnin.

„Jsem moc rád, že hlavní město 
Praha získalo platné stavební povo-
lení na novou Trojskou lávku. Sta-
vět začneme už začátkem letošních 

prázdnin a první návštěvníci by se 
měli projít z Troji na Císařský ost-
rov už v roce 2020,“ doplnil primá-
tor hl. m. Prahy Zdeněk HŘIB.

Stavba mezi Trojou a Císař-
ským ostrovem nebude pouze 
vizuálně jiná, její konstrukce 
bude kvalitnější a snadnější na 
kontrolu. „Nová lávka bude mít 
životnost sto let a oproti té původní 
nebude zevnitř korodovat a její stav 
budeme moct účinně kontrolovat,“
vysvětlil Adam SCHEINHERR. 
Celou tiskovou zprávu si můžete 
přečíst na

Pro držitele průkazu TP,ZTP a ZTP/P
NÁHRADNÍ DODÁVKA PITNÉ VODY BALENÉ V SÁČCÍCH

P
ři haváriích vodovodů dochází zejména k úniku pitné 
vody na povrch (komunikace, chodníky, atd.).
Bezprostředně po zjištění havárie, ať už na základě informace 

obyvatel nebo na základě alarmového hlášení monitorovacího a ří-
dícího systému Pražských vodovodů a kanalizací, a. s., přijímá PVK 
potřebná opatření, vysílá techniky na místo havárie a odstavuje (uza-
vírá) havarovaný vodovod tak, aby nedošlo ke škodám na majetku 
a zároveň bylo minimalizováno postižené území. Ihned po odstavení 
havárie identifikuje oblast s omezeným či přerušeným zásobováním 
vodou a nasazuje prostředky náhradního zásobování (cisternové 
přívěsy, autocisterny, hydrantové nástavce) a zahajuje potřebnou čin-
nost k provedení vlastní opravy (došetření přesného místa havárie 
diagnostikem, zajištění dopravních opatření a dopravního značení, 
nutné odtahy vozidel, apod.).

Kromě uvedených prostředků náhradního zásobování zahájila 
Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., v některých měst-
ských částech projekt dodávky pitné vody balené v sáčcích jako ná-
hradní zásobování pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P donese-
ním pitné vody do místa, které si zájemce zvolí v době havárie vo-
dovodní sítě s předpokla dem přerušení dodávky pitné vody v trvání 
delším než pět hodin.

Doplňkový způsob dodávky pitné vody bude poskytován rovněž 
důležitým institucím, jako jsou např. školy, školky, zdravotnická za-
řízení, domovy seniorů apod. CO MÁM JAKO DRŽITEL/KA SHO-
RA UVEDENÝCH PRŮKAZŮ DĚLAT, KDYŽ MÁM ZÁJEM O DO-
DÁVKU PITNÉ VODY V SÁČKU? Je nutné provést registraci služby 
SMS INFO pro dodávku balené pitné vody tím, že se vyplní formulář 
a pošle na adresu: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 
102 00 Praha 10 nebo přinese na zákaznické centrum společnosti 
Pražské vodovody a kanalizace, Dykova 3, Praha 10. Obálka se označí 
heslem „Balená voda“. V době, kdy v místě zájemcem registrované ad-
resy pro done sení vody v sáčku bude z důvodu havárie vodovodu ome-
zena nebo přerušena dodávka pitné vody a služba aktivována, obdrží 
registrovaný zájemce na telefon č.* zprávu: „Voda PVK: máte -li zájem 
o donesení pitné vody v náhradním balení, zavolejte na tel. 228 883 606, 
nejpozději do hodiny od obdržení této zprávy.“ Následně bude zahájena 
distribuce sáčků s pitnou vodou na zá jemci zaregistrované adresy. 
Balenou vodu přinese zaměstnanec společnosti Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s., nebo smluvního partnera. Distribuce bude posky-
tována v době od 9 do 21 hod., pokud to technické a místní podmín-
ky umožní. Veškeré informace o aktuálním stavu řešení dané havá-
rie má k dispozici kontaktní centrum PVK a.s. na lince 601 274 274, 
840 111 112, dále jsou aktuální informace k dispozici na webových 
stránkách www.pvk.cz a odběratelům přihlášeným do služby SMS-
-INFO posílá PVK informační zprávu SMS. Ze zdrojů PVK a.s.

TZ Magistrátu
hl. m. 16. 5. 2019

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/trojska_lavka_znovu_propoji_troju_a.html

VE ČTVRTEK 6. ČERVNA 2019 OD 17 HODIN
NA OBECNÍ ZAHRADĚ V TROJSKÉ ULICI 230/96

20. ROČNÍK OBLÍBENÉ PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE
se uskuteční v těchto kategoriích: n sladké pečené
nsladké nepečené nslané pečené nslané nepečené
n kynutá buchta klasik n vína domácí výroby 
n destiláty a likéry, miniimální množství 0,7 l

Soutěžní výrobky můžete nosit
na úřad  do 16.30 hodin

VLASTNÍ NEROZZBITNÉ HRNE
NEBO SKLENIČKKY NA PITÍ S S
NA MÍSTĚ MOŽNNOST ZAKOU
PLECHÁČKU SE ZNAKEM MČ

OD 19 HODIN ŽIVÁ HUDBA

Pozor – i letos „jjedlé vstupné“:
každý, kdo nepřřinese výrobek do soutěže,
donese jakékoliv občerstvení
(pekařské a cukrářské výrobky,
sýry, uzeniny, vííno).

www.mctroja.cz

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA -TROJA TOMÁŠ BRYKNAR 
VE SPOLUPRÁCI S MŠ NAD KAZANKOU, TJ SOKOL TROJA
A ZŠ TROJSKÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA JIŽ TRADIČNÍ

TJ SOKOL
TROJA

MŠ NAD
KAZANKOU

Panský statek na programu Komise MČ, na straně 4

ožství 0,7 l

osit

ČKY
SEBOU.
UPENÍ
Č.
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Jednala Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu
K jednotlivým bodům jednání:
1/ Chateau Troja Residence 
(Panský statek) změna stav-
by Komise požaduje doplnit 
pohledy dotčených historických 
objektů A, B, C a D. Komise ne-
souhlasí se změnou funkčního 
využití v části přízemí objektu 
B – stará pošta (restaurace), kde 
vzniká nově byt z části původní 
plochy restaurace. Komise uplat-
ňuje připomínky ke členění fa-
sád, zejména k návrhu nových 
francouzských dveří na pavla-
čích historických objektů a dále 
k navýšení a umístění střešních 
oken v objektu A. Komise nesou-

hlasí se zvětšením a pohledovým 
odkrytím střešních teras na ob-
jektech A a B. Komise požaduje 
doplnit vyjádření Pražského pa-
mátkového ústavu a Odboru pa-
mátkové péče MHMP k navrže-
ným změnám. Zástupci městské 
části a investora navštíví stavbu 
a navrhované změny projedna-
jí přímo na stavbě v nejbližším 
možném termínu.
2/ Návrh stavebních úprav na 
objektu „Vila Troja“ na po-
zemku č. parc. 424 a 426/3, k. 
ú. Troja Komise vítá ustoupení 
od záměru výstavby dvou byto-
vých domů u ulice Nad Kazan-

kou a ponechání celého pozem-
ku jako zahrady historické vily.
Komise bere na vědomí navrže-
né řešení suterénu a propojení
objektu s garáží z ulice Trojská.
Komise požaduje předložit do-
pracované variantní řešení no-
vého konceptu posledního ustu-
pujícího podlaží domu. Před-
ložené řešení je schematické
a neumožňuje posouzení všech
dopadů na komplikovanou střeš-
ní krajinu mansardové střechy 
(štít, vikýře, balkon) v posled-
ním podlaží historické vily. Ko-
mise konstatuje, že stávající his-
torická vila je po architektonic-

ké stránce obecně kvalitní a je 
publikována například v knize 
Umělecké památky Prahy, Dali-
bor Prix a kol., Academia, 2017, 
str. 758–759. Komise nevylučuje 
možnost nově řešené vestavby 
v posledním podlaží vily, za spl-
nění podmínky výjimečně kul-
tivovaného architektonického 
řešení se zpracovanými detaily 
napojení nového na historickou 
část objektu.
3/ Návrh změny ÚPn (parc. č. 
1430/1 k. ú. Troja) Komise bere 
na vědomí a navrhuje požádat 
o stanovisko Odbor krizového 
řízení ÚMČ Praha 7, případně 
Odbor krizového řízení Magist-
rátu hlavního města Prahy.
Zapsal tajemník komise Karel Novotný, 

kráceno: Tomáš Drdácký

Z jednání Komise pro obecní majetek MČ Praha-Troja 21. 5. 2019

Komise se na svém druhém jednání zabývala žádostí o úplatný pře-
vod pozemku parc. č. 457 k. ú. Troja z vlastnictví hl. m. Prahy do 
soukromého vlastnictví a vyjádřila svůj zásadní nesouhlas s prodejem 
pozemku. Souhlasila by s případným pronájmem, pokud by měl ža-
datel zájem. n Dále komise přijala doporučení k návrhu geometric-
kého plánu, který řeší majetkoprávní vypořádání v Sádkách tak, aby 
do směny pozemků vstupovala část pozemku parc. č. 237/2 k. ú. Troja 
ve vlastnictví hl. m. Prahy pouze tak, aby byla zachována zeleň u ulice 
Trojské, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. n K žádosti 
TJ Sokol Troja o upuštění od úhrady nájemného z pozemků parc. 
č. 294/1 a 294/3 k. ú. Troja doporučila komise snížit nájemné v se-
zóně u pozemku parc. č. 294/1, kde není povoleno parkování kara-
vanů, na 25 Kč /m2/rok. n Komise se dále zabývala prodloužením 
nájemních smluv u dvou prostorů sloužících k podnikání. Prvním byl
prostor vinárny v Domě integrované pomoci, kde komise doporučuje
prodloužit nájemní smlouvu s panem Janem Kavanem na dalších pět 
let a ponechat stávající nájemné 5 500 Kč/měsíc. Podnikání v tomto
místě je po pádu Trojské lávky méně výnosné, v části roku i ztráto-
vé. Druhým nájemcem, kterému končí smlouva v budově základní
školy, je Trojské gymnázium s.r.o. Komise jednoznačně doporučuje
prodloužení nájmu na dalších pět let s tím, že při stanovení výše ná-
jemného bude uplatněna valorizace. n Opětovně se komise zabýva-
la pronájmem a podnájmem pozemků v Podhoří. n Po provedené 
kontrole byli někteří podnájemci vyzváni k vyčištění a pravidelnému 
sekání pozemků. n Posledním bodem jednání byl pronájem pozem-

ku u řeky, jehož součástí je sanitární kontejner. MČ není spokoje-
na s provozem sanitárního kontejneru a je na nájemci, aby stanovil 
pravidelné provozní dny. Pokud tomu tak nebude, bude MČ muset 
nájem ukončit. Ing. Marková, tajemnice komise

k lilJak se volilo v Troji do 
Evropského parlamentu
Obyvatelé MČ Praha Troja se k volbám do EP dostavili v tradičně 
hojném počtu 486 voličů včetně 10 příchozích voličských průkazů.

T
roja má 909 voličů, z nich 
se odečetli volící v zahrani-
čí a vydané voličské průka-

zy. Platných hlasů bylo 484, dva 
hlasy byly neplatné (prázdná 
úřední obálka, a naopak obálka 
zaplněná všemi lístky).

Volební účast se vyšplhala 
v Troji na nejvyšší číslo v hlav-
ním městě, a sice 53,88 %! Zatím-
co celorepublikový průměr byl 
28,72 %, členové volební komise 
v Troji se opravdu nenudili. A jaké 

bylo v Troji pořadí? 1. STAN + 
TOP 09 (141 hlasů), 2. ODS (102), 
3. Piráti (87). Nejvíc preferenč-
ních hlasů získal kandidát STAN 
Luděk NIEDERMAYER (53), Ale-R
xandr VONDRA z ODS (21), Jan A
ZAHRADIL z ODS (13).L

Volební komise děkuje úřa-
du MČ Praha -Troja za perfektní 
přípravu voleb a všem voličům 
za milé a přátelské prostředí.

Renata Zajícová,
zapisovatel volební komise

Zachytávání srážkové vody
dotace pro občany
Nejen lýkožrout smrkový přezdívaný „kůrovec“ ničí naše 
stromy, ale také změny klimatu, se kterými v posledních 
letech souvisí velké SUCHO.

K
limatické změny jsou způsobeny různými faktory, například 
zemědělstvím na úkor dlouhodobého odlesňování, užívání 
pesticidů a nesmíme zapomenout na spalování fosilních paliv.

V rámci dotačního programu „Dešťovka“, Ministerstvo životního 
prostředí a Státní fond pro životní prostředí ČR pod záštitou Národ-
ního programu Životní prostředí, poskytli 340 milionů korun na íí pod-
poru udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. O dotaci 
si může zažádat každý občan ČR. Výše dotace se mění dle oblasti. 
Pokud spadáte do oblasti, která je vyznačená dlouhým suchem, do-
stanete dotaci vyšší a naopak.

Podání žádosti provedete jednoduše přes elektronický formulář na 
stránkách programu www.dotacedestovka.cz, případně osobně na 
některém ze třinácti krajských pracovišť Státního fondu životního pro-
středí ČR, pro Prahu je adresa Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

A na co všechno můžete získat dotaci?
n Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 

55 tisíc korun.
n Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování 

v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun.
n Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s mož-

ným využitím vody srážkové – dotace až 105 tisíc korun.
Podrobné infoPodrobné info
www.sfzp.cz Akumulace srážkové 

vody pro zálivku
zahrady

24. 4. 2019
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ZE ŽIVOTA ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Co nového v Ekoškolce 
Rozárce?

P
řijel za námi kouzelný autobus divadla Minor, užili jsme 
si školku v přírodě v Osinalicích a přichystali překvapení 
maminkám k jejich svátku. Tentokrát se o maminky sta-

raly děti, jako poděkování za jejich každodenní péči. Naserví-
rovaly jim vlastnoručně vyrobený moučník, namasírovaly je, 
zazpívaly jim písničku a řekly, co na nich mají nejvíce rády. 
Bylo to odpoledne plné radosti a dojetí.

A co nás 
čeká?
V červnu osla-

me již šesté naroze-
ny, yy slavit budeme 

13. 6. v odpoledních 
odinách na zahradě 

Trojského zámku po-
blíž Oranžerie. Když 
e budete chtít na za-
stavit, rádi vás uvidí-
me. Vstupenkou je něco 
dobrého na společný 
stůl. V červnu se také 
naše zahrada začne 
měnit v místo plné 

Noví studenti na gymnáziu
Ve dnech 16. 4. a 17. 4. 2019 proběhlo první kolo přijíma-
cího řízení do primy Trojského gymnázia. Byla nastave-
na kritéria, díky kterým mohlo být přijato jen dvacet pět 
uchazečů, ostatní totiž nesplnili vše potřebné.

J
elikož nástup potvrdilo
z těchto dvaceti pěti
uchazečů devatenáct,

rozhodl se ředitel školy na 
zbylých šest míst vypsat II.
kolo, konalo se 30. 5. 2019.
Trojské gymnázium má vy-
bráno nových dvacet pět stu-
dentů. Kromě toho je velký 
zájem o doplnění vyšších roč-
níků, i zde probíhaly rozdílo-
vé zkoušky, jednotlivé roční-
ky jsou tedy maximálně napl-
něny. Další žáky už bude mož-
né přijímat jedině ve chvíli,
kdy budou rozšířeny prostory 
pro výuku. Nová prima na-
hradí dvacet pět maturantů,
kteří svou zkoušku z dospě-
losti skládali ve třech termí-
nech, nejdřív v rámci písem-
ných prací 10. a 11. 4. , násled-
ně v rámci didaktických testů
2. a 3. 5. a nakonec v ústní
podobě ve dnech 16.–21. 5.
Velmi nás těší, že jsme zazna-
menali oproti minulým le-
tům velice dobré výsledky 
u státní části maturit – mezi
dvaceti pěti maturujícími stu-
denty je letos sedmnáct cizin-

ců z Ruska, Ukrajiny, Ázerbáj-
džánu, Kazachstánu a Bělo-
ruska. Ze všech byli neúspěš-
ní pouze dva, procento červe-
ných čísel se tedy dostává pod 
desítku, což je při tolika cizin-
cích skutečně výjimečná zále-
žitost. Za zmínku rovněž stojí 
výsledky didaktických testů 
z cizích jazyků, psalo je dvaa-
dvacet studentů, z toho je 
dvacet hodnocení: „výborný“ 
a dvě: „chvalitebný“. Tři zbý-
vající psali didaktický test 
z matematiky, v něm byli hod-
noceni „dobře“, tudíž také 
uspěli. Ke cti jim slouží, že ač 
cizinci, nezvolili si test z rus-
kého jazyka, ale právě z mate-
matiky. Je zřejmé, že se na 
Trojském gymnáziu pracuje 
se studenty s odlišným mateř-
ským jazykem na velmi dobré 
úrovni, jejich výsledky jsou 
naprosto rovnocenné studen-
tům s mateřským jazykem 
českým. Velký dík patří za do-
sažený úspěch právě vyučují-
cím, kteří s cizinci pracují vy-
soce kvalitně.

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel

tajemných koutů, v zahradu přírodní, kde se najde také ledacos 
dobrého k snědku. Jsme moc zvědaví a těšíme se.

Letní provoz
Ekoškolka Rozárka funguje přes léto, kromě prvního a po-
sledního týdne prázdnin. Pokud kapacita dovolí, přijímáme 
i děti, tkteré školku v průběhu školního roku nenavštěvují.

Den otevřených dveří
v úterý 11. 6. 9–11 hod.

Kontakt: eva.surova@podhoubi.cz, tel. 777 123 690
Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja 
www.ekoskolka -rozarka.cz
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Ze školy v přírodě pozdravují Berušky a MŠ Nad Kazankou

Foto archiv MŠ Rozárka
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

v Rudolfi nu 
A Cool Breeze

V
 nádherných prosto-
rách Galerie Rudol-
finum můžete po-

přemýšlet nad zobrazením
lidské postavy od sedm-
nácti současných světo-
vých autorů. Naleznete
zde moderní i konzerva-
tivnější sochařské objekty 
s přihlédnutím na formu,
použitý materiál, výraz,
myšlenku, umělecký zá-
měr a poselství. Výstava je 
zdarma a potrvá ještě do 
11. srpna 2019. popl

Neděle 9. 6. Celodenní program v oranžerii a zahradě Trojského zámku:

výtvarné dílny reflektující aktuální vý-y
stavy a prostředí zámku i zahrady. Ná-
vštěvníci si budou moci vyzkoušet tvorbu 
z keramické hlíny a přírodního materiálu, 
prostorovou a textilní tvorbu, experimen-
tální šperk a aranžování květin. n ko-
mentované prohlídky zahrady s hlav-

ní zahradnicí Kateřinou Oseckou ve 13, 
15 a 17 h n Tiché rozhovory – tanec 
v zahradě 15–16 h Nekonečná tanečně-
-pohybová performance Dagmar Chaloup-
kové a Michala Záhory rozmlouvající s dí-
lem Aleše Hnízdila. Hudba Carlo Natoli 
a Tomáš Procházka.

Více o výstavách: http://www.ghmp.cz/vystavy/ales -hnizdil -jiri -kacer -sochy -a-objekty/ 
http://www.ghmp.cz/vystavy/kamenne -poklady -prazskych -zahrad/

POZVÁNKA

Veletržního paláce na výstavu fotografi í:

400 ASA Realistická výstava 
fotografií od sedmi předních fotografů (Mar-
tina Wágnera, Jana Mihalička, Karla Cud-
lína, Tomkiho Němce, Jana Dobrovského,
Alžběty Jungrové, Antonína Kratochvíla).

S tradicí dokumentární fotografie rea-
gují autoři na proměnlivost světa a „spole-
čenství“ lidí. V jejich objektivech se zrcadlí
současnost střední a východní Evropy, ale
především její soudobá transformace. Vý-
stava potrvá do 8. 9. 2019. popl

6

POPOPOZVZVÁNKA
do pátého patra

Veletržního paláce na výstavu fotografií:

CO NOVÉHO U SOUSEDŮC

Víkend otevřených zahrad 8. a 9. 6.
Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad široké veřejnosti (Open Gar-
den & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy 
během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal 
se postupně tradičním po celé Evropě.

C
ílem je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní 
architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech, představit jednot-
livé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání. 

n Do akce se mohou zapojit všechny zahrady – veřejné i soukromé, parky i jiné 
zajímavé a významné plochy zeleně – ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, 
kláštery, arboreta či botanické zahrady, které mohou nabídnout něco zajímavé-
ho např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologic-
kou sbírkou či zajímavý příběh. Víkend otevřených zahrad a vstupné: pro mnoho 
lidí může být zavádějící celý název akce a mohou se domnívat, že vstup do zahra-
dy je zdarma. Vstupné je na majitelích zahrad. Během Víkendu je návštěvní-
kům poskytován program v podobě komentovaných prohlídek, koncertů, diva-
dla atp. www.vikendotevrenychzahrad.cz

V Praze je otevřeno letos čtrnáct ploch, mezi nimi 
i historická zámecká zahrada Trojského zámku.

ČTVRTÝ ROČNÍK
FESTIVALU
AMBASÁD

FOOD & CULTURE
prezentace chutí a kultury celého světa

v sobotu 8. června 2019
od 8 do 18 hodin

na Farmářských trzích na Kulaťáku
Vítězné náměstí, Praha 6
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Autobusová linka 236 jezdí již deset let
Závěr minulého desetiletí byl pro Troju velmi pestrým 
a živým obdobím. Stále se rozvíjející instituce a infra-
struktura, nový přívoz v Podhoří a celkově narůstající 
zájem obyvatel navštívit naše území dosáhly úrovně, kdy 
již citelně chybělo propojení mezi Bohnicemi a Trojou.

Úvahy o zavedení autobusové linky ulicí K Bohnicím byly již staršího data, nicméně 
průjezd běžných autobusů tímto úsekem nikdy nebyl a stále není vhodný. Teprve rok 
2009 umožnil novinku. Dopravní podnik hl. m. Prahy pořídil prvních šest midibusů typuů
Ikarus E91, pro tehdy novou linku 291 na Karlově v rámci evropského projektu Trend-
setter. Po úspěšných jednáních tak jeden z těchto vozů posléze od 1. dubna 2009 zahájil rr
i provoz nové linky 236 mezi Zámky, Bohnicemi, Zoo a Podhořím, tehdy ještě v intervalu 
šedesáti minut po celý den a týden (pouze v ranní špičce prac. dnů bylo třicet minut).

Zájem o linku ovšem rychle předčil nabízenou kapacitu, i proto, že linka 236 funguje 
též jako spojení mezi Bohnicemi a Prahou 6 pomocí návaznosti na přívoz P2 v Podhoří. 
Od ledna 2011 byly proto vozy zaměněny za větší, nové, typu SOR BN 8,5. Měly ovšem 
nevýhodu v malém prostoru pro kočárky, kterých se na lince 236 často schází na každý 
spoj i více. V roce 2012 pořídil Dopravní podnik další nové midibusy typu Solaris 8,9 LE,y
které nabízejí větší prostor na plošině a jezdí proto na lince 236 doposud. Postupně byl 
provoz posílen i pomocí zkrácení intervalů celoročně na třicet minut a v letní sezoně 
od dubna do října se zřizují také vložené spoje pouze od Zoo do Bohnic. Další posílení 
linky jsou zatím komplikovaná, protože v ulici K Bohnicím není vhodné potkávání dvou 
vozů proti sobě a jízdní řády tak musejí s tímto faktem počítat. Většina celoročních spojů 
linky 236, které jedou až do Podhoří, má v Krakově zajištěn přestup s linkou 202.

David Marek, člen Komise pro dopravu a bezpečnost
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Plavební sezona 2019
Do zoo na palubě výletní lodi – zážitek bez dopravního stresu.

Pravidelná lodní linka vyplouvá z Rašínova nábřeží, zastaví v přístavišti u Čechova 

mostu, kde je možné přistoupit a za 75, resp. 55 minut vás doveze na Císařský ostrov po-

t

blíž zoo. Z lodě se vydáte směrem k přívozu (je zdarma)(( , poté procházkou podél řeky. Stejně 

tak se můžete nalodit i pro zpáteční cestu.

Výňatek z řádu Pražské paroplavební společnosti do 1. 9. 2019:

z Rašínova nábřeží směr zoo denně 9.00, 12.00, 15.30

od Čechova mostu směr zoo denně 10.00

z Císařského ostrova k Čechovu mostu a dále k Rašínovu nábřeží

denně 10.30, 11.00*, 13.30, 17.15

*Končí v přístavišti u Čechova mostu

Ceny jízdenek: dospělí: 190 Kč, děti: 140 Kč, zpáteční jízdenka: dospělí: 290 Kč, děti: 180 Kč, rodinná 

jízdenka (2+2): jednosměrně: 490 Kč, zpáteční: 690 Kč (kromě uvedených jízdenek je v prodeji i zvý-

hodněná jízdenka – kombinovaná se vstupenkou do zoo, ta je v prodeji pouze v den odjezdu v po-

kladně PPS, nást. č. 2)

Výlet na Mělník v neděli 16. 6. , 18. a 25. 8.

Praha – Rašínovo nábřeží 7.00 Čechův most --- t Troja 8.15 Roztoky u Prahy

9.00 Kralupy nad Vltavou 10.30 Mělník 13.00* (loď připlouvá do Mělníka)

13.00–15.30 kotvení

Mělník 15.30* (loď odplouvá z Mělníka) Kralupy nad Vltavounad Vltavou

17.45 Roztoky u Prahy 19.30 Troja 20.15 Čechůvv most

21.15 Rašínovo nábřeží 22.00 h

*Přestože je snaha o dodržení uvedeného plavebního

řádu, mohou plavbu ovlivnit vnější objektivní příčiny,

jako je například větší průtok vody či zdržení na

zdymadle, v důsledku toho se může plavidlo zpozdit.

Ceny jízdenek výletních lodí (a přehled slev):

www.paroplavba.cz

P id l

NAŠE TIPY NEJEN NA VÍKEND

TROCHA HISTORIE

V sobotu 8. června 2019 od 19 do 01 hod.
Druhá červnová sobota patří opět muzeím a galeriím. Své brány návštěvníkům letos otevře čty-
řicet pět muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v sedmdesáti objektech včetně Pražského 
Quadriennale. (Bohatý doprovodný program). n Přepravu mezi jednotlivými objekty zajišťuje y
zdarma Dopravním podnik hl. m. Prahy speciálními linkami nadzemní dopravy. a Vstup do všech ob-
jektů zdarma, s výjimkou NKP Vyšehrad, kde se platí symbolicky 1 Kč. n Informační stany na obvyklých y
místech: v pátek 7. června 12–19 hod. před Historickou budovou Národního muzea. V den koná-
ní akce v sobotu 8. června 10–24 hod. tamtéž a na nám. Jana Palacha. K dispozici budou mapy do-
pravy s přehledem zapojených muzeí a ochotní pracovníci rádi pomohou s výběrem a dopravou.

Pražské vinice ’19
Hlavní město Praha vás zve o víkendu 
8. a 9. června 2019 na putování měst-
skými i soukromými vinicemi, které již 
potřetí otevírají své brány veřejnosti.

S
eznamte se s jejich historií i současností 
a objevte kouzlo, autenticitu a výjimeč-
nost pražských vín. Jedinečné polohy 

veřejnosti běžně nepřístupných vinic (mnoh-
dy památkově chráněná území) nabízí ne-
všední výhledy na město. Komentované vy-
cházky a prezentace jednotlivých vinic a jejich 
produkce od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma,
symbolické vstupné na vinici sv. Kláry.

Vinařská oblast Čechy
Pro případ, že by vás zlákal delší výlet, vyzkoušej-
te Roudnický košt 8. 6. 11–21.30 h v komnatách
Lobkowiczkého zámku v Roudnici nad Labem. Již 
po sedmé. Vína od přibližně pětadvaceti vinařů
z Litoměřicko -mělnické oblasti. Celodenní kulturní 
program pro malé i velké na nádvoří zámku – kape-
ly a doprovodná vystoupení, ukázka regionálních
výrobků a řemesel s možností koupě či ochutnávky.s možností koupě či ochutnávky

www.stredohori.cz

měsíční přehled kulturních, spor-
tovních a společenských akcí opět 
na scéně.
Najdete v něm (samozřejmě kromě toho 
„co, kdy a kde“) i osvědčené návody 
z přírodní lékárny. Letošním tématem 
jsou stromy – výrobu sirupů, masážních 
gelů, kapek atp. pak zvládnete hravě. 
Programy jsou zdarma až do rozebrání 
nejen na Úřadě MČ, v Galerii u lávky, 
v pokladně zámku, na poště nebo v ob-
chodě Na Kovárně, ale i v občerstveních 
u cyklostezky.

J
estliže pořádáte akci v Troji, o níž 
chcete dát veřejnosti vědět – pak sta-
čí oznámit její název, místo a čas ko-

nání na info@mctroja.cz nebo na 
zajicova@mctroja.cz, paní Zajícové (tel.
284 686 103) nejpozději týden před za-
čátkem měsíce, v němž Trojský kalendář 
2019 vychází (náklad šest set výtisků).

www.prazskevinice.cz

Archiv F. Malého
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

HODNOCENÍ RIZIK 
a udržitelná ochrana 
kulturního dědictví 
v měnícím se prostředí
Koordinační schůzku odborníků a následnou
veřejnou prezentaci průběžných výsledků
projektu s diskuzí jsme uspořádali společně
s Akademií věd 7. května v zasedací místnosti
Domu spokojeného stáří, Povltavská 21.

Setkání zahájil pan starosta a zúčastnili
se paní Ing. Olga Ryantová, vedoucí oddě-
lení krizového řízení Prahy 7, paní Ing. Iva-
na Kopecká, vedoucí oddělení výzkumných
laboratoří Národního technického muzea, 
paní Ing. Kateřina Šupová, vedoucí odbo-
ru hlavního konzervátora sbírek Národního
technického muzea, Mgr. Riccardo Cacciotti,
Ing. Barbora Přechová a prof. Miloš Drdácký 
z ÚTAM – Akademie věd, Ing. arch. Lenka 
Burgerová, místostarostka Prahy 7, několik 
trojských občanů a za úřad městské části pan
Karel Novotný a paní Gabriela Mosoriaková.
Proběhla prezentace výsledků projektu, kte-
rou přednesl prof. Miloš Drdácký. Výstupem
projektu by mělo být mimo jiné doporučení

Ochrana památek v Troji před povodněmi 
Projekt ProteCHt2save

pro vlastníky historických objektů, které by usnadnilo orientaci v kri-
tických situacích, např. při povodních a bylo pro uživatele praktické
a návodné. Soubor praktických doporučení by se měl zároveň zapraco-
vat do povodňového plánu jednotlivých objektů i nově připravovaného 
digitálního Povodňového plánu městské části. Dalším bodem jednání 
byla příprava mezinárodní konference Ochrana kulturního dědictví 
v měnícím se prostředí, kterou spolupořádáme a uskuteční se 27. červ-
na v Obecním domě. Účastníci pracovního setkání navštívili Trojský 
mlýn. 6. června jsme pozváni na další jednání na Institutu plánování 
a rozvoje Prahy za účasti pracovníků Národního památkového ústavu 
a Odboru památkové péče MHMP k možnostem lepší protipovodňové
ochrany Trojského zámku. Tomáš Drdácký

Veřejná diskuze v sídle spolku – Staré škole v Troji se usku-
tečnila 22. května od 17.00 hodin za účasti zástupců Prahy 7, 
Prahy -Troje, Prahy 8, občanských spolků např. TJ Sokol Tro-
ja, Vědomý dotek, Proti plotu. V závěru jsme ochutnali místní 
produkty a promítli film Tajný život skal, Kudy teče řeka kde Vác-a
lav Cílek po povodni v roce 2013 poutavě hovoří o řece v Troji.

Společně
pro Trojskou kotlinu 

spolupráce MČ Praha 6, Praha 7, Praha 8 a Praha-Troja
PROPAGACE PŘÍMĚSTSKÉHO PARKU TROJSKÁ KOTLINA

představujeme projekt podpořený grantem Městské části 
Praha-Troja

Příští veřejnou aktivitou bude Den pro Trojskou kotlinu – se-
tkání u řeky spojené s výstavou
Připravujeme společný den všech členů spolku s veřejnos-
tí a spolky a kluby působícími v kotlině spojený s veřejnou 
výstavou panelů o Příměstském parku a piknikem na Troj-
ské louce a volnočasovými sporty v přírodě (frisbee, lakros, 
petangue, lukostřelba, fotbal, lodě na řece). Uskuteční se 
v září 2019.
Cílem grantového  projektu je představení konceptu sdíle-
né péče o území Trojské kotliny formou Příměstského parku 
a společná diskuze o územním rozvoji celé oblasti nejen s od-
bornou veřejností a radnicemi dotčených městských částí, ale 
se všemi skupinami přímých uživatelů.
Příměstský park je místní iniciační, koordinační a správní 
nástroj pro péči, ochranu a rozvoj hodnotné krajiny a kultur-
ního dědictví Trojské kotliny. Po svém založení v srpnu 2018 
a formulování společných priorit zahajuje spolek aktivní práci 
a usiluje o větší podporu ze strany hlavního města. Uvedené 
aktivity podpoří rozšíření principů péče o Trojskou krajinu, 
které MČ Praha -Troja dlouhodobě vyznává a bojuje za ně.

Tomáš Drdácký, jménem řídící rady spolku

Příměstský park Trojská kotlina prezentace Lukáše Hanuse
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ŽIVOT V TROJI

Klub trojské historie
Jednu středu v měsíci se pravidelně schází skupinka nadšenců, kte-
rá si říká Klub trojské historie. Jsou to samí srdcem oddaní Trojáci, 
kteří pod přísným, avšak laskavým vedením pana inženýra Františka 
Malého jsou ochotni, ale i schopni věnovat svůj čas a snahu získávat 
historické skutečnosti a pravdy o kdysi překrásné a klidné Troji.

V
ezměme v úvahu, že Troju Trojou
dělají následující skutečnosti: 
Trojský zámek, Trojská vinice 

s Botanickou zahradou, a hlavně Zoo 
Troja. Zásluhou našeho klubu se širší ve-
řejnost dozvídá více o obci Troja, o vý-
znamných obyvatelích, kteří žili nebo 
zde ještě žijí. Mozaiku však skládají 
i obyčejní občané Troje. My, členové klu-
bu, kteří jsme se narodili už před dru-
hou světovou válkou, a bylo nám již 
80 let. Vzpomínáme na dobu, kdy ještě 
žili naši rodiče a my jsme ještě chodili 
do „staré“ školy a pak až od 1. 9. 1945 
jsme přešli do krásné nové školy Svato-
pluka Čecha.

O těchto, dnes již „historických“ 
událostech se lidé dočítají v našich pu-
blikacích. O životě v Troji, o osudech 
konkrétních lidí. Toto je dokumentová-
no různými fotografiemi, písemnostmi, 
a hlavně nezapomenutelnými vzpomín-
kami pamětníků. Vycházejí ze života 
prožitého v Troji. V našich publikacích 
jsou dokumentovány životní příběhy 
konkrétních lidí. O tom nás přesvěd-
čují dochované fotografie – ať se jed-

ná o způsob života, ale i o jednotlivé 
profese – převozníci na Vltavě, pekaři, 
majitelé restaurací a další. Poznáváme 
všední život obyvatel a poznatky předá-
váme dál. Dělá nám radost, když se do-
zvíme, že dnešní mladí nechtějí uvěřit 
uvedeným faktům, jak se v Troji dříve 
žilo. Jedna skutečnost za všechny. Mladí 
se ptají, jak například lidé přežívali bez 
splachovacích záchodů, bez vodovodu 
a bez elektrického proudu (např. osada 
Bosna aj.). Myslíme si, že je nutné připo-
mínat dalším generacím, že i z mála se 
daly udělat velké a užitečné věci. Zvláš-
tě v dnešní době, kdy se dějí nejenom 
v naší krásné zemi, ale i na celé země-
kouli převratné věci. Na některé změny 
si my, dříve narození, pomaleji zvykáme.

Naši činnost dokumentuje počet vy-
daných publikací. Do dnešní doby jich 
už vyšlo devět dílů. Je v nich uloženo 
mnoho hodin publikační činnosti, shá-
nění dobových fotek na různých bur-
zách i od členů KTH z rodinných archi-
vů. Totéž se týká i písemných dokumen-
tů, které hledáme někdy až v Archivu 
hlavního města Prahy.

Dne 15. 5. 2019 se konala další schůzka Klubu trojské historie. Sešlo se 
osmnáct historiků. Vybírali jsme fotografie k článku, který o KTH na-
psal Jára Kubín. Dále jsme prohlíželi začátek rozpracované publikace 

o Troji a jako zlatý hřeb přinesl Mirek Knittel vlastnoručně udělané bramborá-
ky pro každého člena. Česnekem voněl celý Dům spokojeného stáří. Další 
schůzka Klubu trojské historie bude 19. červena 2019 v 17 hodin v Domě spo-
kojeného stáří. František Malý

Očima pamětníka…

Poskytuje nám finanční prostředky na nezbytné platby. Díky za to! Bez této pomoci 
bychom publikace nemohli vydávat. Setkáváme se s lidmi, kteří se s naší prací již 
seznámili prostřednictvím vydaných, a hlavně prodaných výtisků. Odměnou je pro 
nás to, že se setkáváme s kladnou odezvou. Dokonce i z USA – Kalifornie a Jižní 
Karolína a z Německa – Hamburk! Až tam se naše práce dostává. I v cizině došlo ke 
srovnávání filmového dokumentu o Troji paní režisérky Věry Chytilové s vtipným 
komentářem, který ve filmu dělal jeden z nás – Jura Knotek a našich knížek. Nevedli 
jsme si špatně. Musíme dodat, že Jura Knotek nás již navždy opustil.

Byli bychom rádi, aby všichni čtenáři těchto řádek zapátrali ve svých vzpomín-
kách a starých rodinných fotografiích a poskytli nám náměty i materiály na další 
dokumenty o životě obyvatel Troje. Za každý námět i případnou dokumentaci už 
dopředu děkujeme. Též děkujeme MČ Praha -Troja, za poskytování zázemí pro naše 
schůzky, v Domě spokojeného stáří. Věřím, že naše činnost KTH oslovuje obyvatele 
Troje všech generací, aby si mohli udělat lepší představu o našem bývalém i nyněj-
ším životě. Jaroslav Kubín, 17. 4. 2019

Vlastní vydání publikací nám umožňuje

Trojské pohledy 2019

Klub 2011

Historici v zoo 2015

A opět zoo – 
oslava dalšího
vydavatelského
počinu. Publikace
KTH, včetně
této nejnovější,
jsou v prodeji.
Stačí zavítat 
do obchodu
Na Kovárně.
Denně 6–21 h
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Grafi ka
Nová vernisáž 
v Galerii u zříce-
né lávky konaná 
2. května t. r. ote-
vřela přitažlivou 
výstavu linorytů 
ak. mal. Heleny 
Horálkové.

T
ěšila se tak velké účasti, že připra-
vované „možné“ překvapení v po-
době brilantních triků kouzelníka 

Josefa Kaisera a za krásného rytmu špa-
nělských lidových písní v podání dlou-
holeté přítelkyně autorky, Milady Karez,
se konalo v přilehlé zasedací místnosti.

Samotná výstava vám předkládá k po-
souzení především veselé příhody ze
vzpomínek na prarodiče grafičky, vtip-p-
ně zpracované Mudrosloví národa sloo-
vanského F. L. Čelakovského, geniálnní
ztvárnění lesního motivu a autorčin náá-
zor na zvukomalebné verše německéhoo
básníka Christiana Morgersterna v cykk-
lu Veliké Lalulá (jistě znáte stejnojmenn-
nou zdařilou skladbu hudební skupinny 
Stromboli.)

Galerie u zřícené lávky se těší na vašši 
návštěvu a připomíná, že tato výstava poo-
trvá jen do 23. 6. 2019. poplpl
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V komorním prostoru galerie se představí ukázkou své ilustrační tvorby, která čítá již více 
než čtyřicet ilustrovaných knih, z nichž některé se i díky ilustracím staly vpravdě kultovními. 
Například G.G. Márquéz nebo M. A. Bulgakov. Vystaveny budou originály ilustrací a také 
vydané knihy. Pokud se vejde, bude vystaven ještě konvolut obrazů ke knize Mistr a Markéta.
Na vernisáž Vás zveme dne 27. června 2019 v 17 hodin. Otevřeno vždy v pátek od 
13 do 17 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. Výstava potrvá do 1. září.
Boris Jirků, ak. mal. / nar. 1955 ve Zlín, malíř, sochař, 
grafik, ilustrátor. www.borisjirku.cz Studoval SUPŠ z
v Uherském Hradišti a poté AVU v Praze v ateliéru 
Arnošta Paderlíka. Absolvoval s ilustracemi Pod-
zim patriarchy G. G. Márqueze a získal za ně cenu 
akademie. Od r. 1990 učí na vysokých výtvarných 
školách. Na Uměleckoprůmyslové škole v Praze vedl 
figurální kresbu a malbu, působil zde i jako rektor 
školy. Vede výuku figurální malby a kresby na Fa-
kultě designu a umění Ladislava Sutnara, Západo-
české univerzity v Plzni a na Fakultě výtvarných 
umění Akademie umění v Banské Bystrici. Průběžně 
pracoval na ilustracích knih G. G. Márqueze (Kroni-

ka ohlášené smrti, Odeon 1986 – cena za nejkrás-
nější knihu roku, a Sto roků samoty, Odeon 1988). 
Kromě ilustrací (kolem čtyřiceti knih) se věnuje figu-
rální kresbě a malbě, grafice, plastice a výtvarným 
realizacím v architektuře. Pro jeho díla je typická 
expresivní nadsázka, kontrastní barevnost, vlast-
ní symbolika a vypjatý existencionalismus. Založil 
a vede mezinárodní evropský projekt FIGURAMA 
a ARTELERIE na podporu současné figurální kresby 
a malby, studentské kresby patnácti univerzit z Ev-
ropy a USA. Vystavuje po celém světě na společných 
a samostatných výstavách. Svými díly je zastoupen 
v řadě státních a soukromých galeriích.

… a nová výstava
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Márquez kresba

Druhý závod Žaket Pražského pohá-
ru žactva v orientačním běhu ze série 
Dny s mapou v pražských lesoparcích 
(pořádající orgán Pražský krajský 
svaz orientačních sportů) a Přebor 
Župy podbělohorské ČOS za podpo-
ry MČ Praha -Troja, nakladatelství 
Žaket, Botanické zahrady hl. města 
Prahy a Městské policie v Praze 7 pro-
běhl ve středu 22. května. n Trénin-

m zavedla závodní-ková trať na pět km

Trojský orienťák 2019
Přes deštivé počasí, které proměnilo část trojských kopců v blátivé klouzačky, se závodu 
zúčastnilo více než pět stovek závodníků. Orientační běžci znovu dokázali, že jim horší 
počasí nevadí. Někteří si zhoršené podmínky závodu dokonce pochvalovali.

ky do nově zmapovaných prostorů. n Na 
přípravě a organizaci závodu se podíleli 
členové oddílu orientačního běhu TJ 
SOKOL Troja. Závěrem chceme po-
děkovat za mimořádnou podporu MČ 
Praha -Troja.

Fotografie ze závodu je možné si pro-
hlédnout na internetové adrese:
https://milanpaukert.rajce.idnes.cz/
Trojsky_orientak_2019_-_22._5._2019/

Za oddíl OB TJ Sokol Troja Milan Paukert
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SOFTBALLOVÝ A BASEBALLOVÝ
klub SaBaT oslavil 1. 6. 2019 
v areálu U Vltavy půl století 
svého trvání.
www.sabat.cz Sportu zdar!
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úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
vchod do Sokolovny z Trojské a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.

Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně na účet č.: 12137071/0100

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 cvičeníA

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Přij

TTJ

Koncem června s koncem školního roku 2018/2019 skončí i naše cvičební sezona. Za-
čneme zase od září 2019. Začátky jednotlivých cvičení budou uvedeny v zářijovém čísle 
časopisu, ale i na našich webových stránkách a v našich vývěskách.
Poslední červnovou akcí bude 8. 6. 2019 cyk-
listický výlet na Okoř. Pozvánka níže.
8. 5. úspěšně proběhl turnaj v kopané mlad-
ších žáků o přeborníka ČOS. Podrobnosti dále.
22. 5. se běhalo po Troji na Trojském orien-
ťáku. Viz předchozí strana.

Sokol Troja přeje všem Trojákům i všem 
ostatním, aby si užili školní prázdniny, let-
ní měsíce a dovolené v co největší pohodě 
a aby načerpali síly a zdraví na další období. 
Těšíme se na vás opět v září 2019.

Za TJ Sokol Troja – Petr FILIP

Ve druhý květnový sváteční den se uskutečnil další ročník Přeboru ČOS v mládežnické 
kopané. Letos byl vypsán pro kategorii mladších žáků, rok narození 2006. Turnaj pořá-
dal oddíl kopané T. J. Sokol Troja ve spolupráci s komisí kopané ČOS.

P
ořadatelé měli šťastnou ruku ve výbě-
ru termínu, protože po celou dobu 
turnaje panovalo příjemné jarní po-

časí. Do pražské Troje se sjela mužstva z pěti 
žup a to: Sokol Městečko Trnávka, Sokol 
Dolní Újezd, Sokol Bedřichov, Sokol Bělči-
ce, Sokol Praha Břevnov a Sokol Troja. Na 
perfektně připraveném hřišti si to rozdala 
družstva systémem „každý s každým“, se sed-
mi hráči v poli + brankář. Zúčastněná druž-
stva hrají pravidelně okresní nebo krajské 
soutěže, takže byla výkonnostně srovnatel-
ná, což určitě přispělo i k velmi dobré spor-
tovní úrovni turnaje. Ta byla podpořena 
i spolehlivým rozhodováním rozhodčích po 
celou dobu turnaje. n Ve všech zápasech 
bylo znát, že mladí fotbalisti mají do hry 
chuť, takže i početný divácký doprovod 
mohl vidět parádní fotbalové akce. Žádné 
sporné okamžiky ani vážnější zranění hráčů 
nebylo nutné řešit, všechny zápasy probíha-
ly v duch fair play. n Turnaj tradičně dává 
možnost zúčastněným družstvům poměřit 
síly se soupeři, se kterými se v běžných sou-
těžních zápasech nepotkávají a zahrát si i na 
jiných hřištích (turnaj je organizován každý 
rok jiným sokolským oddílem). Navíc, ze zú-

častněných oddílů bude vybráno společné 
družstvo, které bude reprezentovat ČOS na 
mezinárodním turnaji v polské Wroclawi. 
n Vzhledem k velkému počtu zápasů nebyl 
vyvrcholením turnaje finálový zápas, ale 
celkového vítěze nakonec určila konečná ta-
bulka po všech utkáních. Po sečtení výsled-
ků se celkovým vítězem stalo družstvo Soko-
la Bedřichov, který těsně bodově následova-
la družstva Sokola Městečko Trnávka na 
druhém místě a Sokola Dolní Újezd na tře-
tím místě. n Organizátoři udělili také indi-
viduální ceny a to: Matějovi Kalašovi z Břev-
nova jako nejmladšímu hráčovi turnaje, Ja-
roslavu Švejdovi z Bělčic za nejlepšího bran-
káře, Adamu Kloudovi z Troje za nejlepšího 
střelce a Alexandře Protivánkové za nejlep-
šího hráče turnaje. n Turnaj se po všech
stránkách vydařil a věříme, že si všichni 
účastníci odvezli hezké fotbalové zážitky. Je 
snahou pořádat tento turnaj i do budoucna 
a pokusit se přilákat k účasti i další sokolské 
fotbalové oddíly. n Komise kopané ČOS dě-
kuje tímto organizátorům ze Sokola Troja 
za jeho vzornou organizaci a společnému 
sokolskému týmu přejeme hezké sportovní 
zážitky ve Wroclawi.

Přebor ČOS v kopané –
kategorie

mladší žáci

Konečné pořadí: 1. Sokol Bedřichov 2. Sokol Městečko Trnávka 3. Sokol Dolní Újezd 4. Sokol Bělčice
5. Sokol Troja 6. Sokol Břevnov

Dětský 
kroužek 
v oddíle 
orientačního 
běhu

Informace: obsokoltroja@gmail.com
trenérka OB Lucie Berglová
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0–26 km: Podhoří, Klecany, Roztoky, Tiché
údolí, Únětice – občerstvení U Lasíků, Černý 
Vůl, Statenice, Velké Přílepy, Noutonice, 
Okoř. Prohlídka zříceniny hradu Okoř.
27–43 km: Malé Číčovice, Tuchoměřice, Sta-
tenice, sv. Juliána, Přední Kopanina – pozd-
ní oběd v zahradní restauraci U housliček.
43–56 km: Divoká Šárka, Šárecké údolí,
Podbaba, Troja.

TJ SOKOL TROJA –
SOKOLSKÁ
VŠESTRANNOST
A MČ PRAHA -TROJA
POŘÁDAJÍ JIŽ TRADIČNÍ

V SOBOTU
8. 6.
V SOBOTU

CYKLISTICKÝ
VÝLET NA OKOŘ

Výlet bude uskutečněn
za každého počasí.

Sraz v 9.15
na trojské straně přívozu

na Císařský ostrov

Na výletě bere každý zodpovědnost
sám za sebe.

Na hřišti TJ Sokol Troja
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ZOO pro vás připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v červnu 
od 9 h, pavilony, restaurace
a stánky do 19 h, areál do 21 h
Komentovaná krmení a setkání
o víkendech a státních svát-
cích, venkovní program jen za 
hezkého počasí.
Happy Mondays – každé pon-
dělí všechny děti 3–15 let, dů-í
chodci a studenti vstup za 50 Kč. 
Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P 
mají vstup za 1 Kč.
Večerní prohlídky s průvodcem 
každý pátek a sobotu od 21 h.
Na prohlídku je nutné se předem 
objednat: www.zoopraha.cz
Krmení velbloudů setkání s vel-
bloudy, které můžete nakrmit 
denně od 13.30 h. Na prohlíd-
ku je nutné se předem objednat.
Výstavy n Galerie Gočárovy 
domy: Štíři v Zoo Praha
(do 9. 6.), Sklípkani v Zoo 
Praha (od 16. 6.) a n Jurta: 
Orlí lovci / Jubilejní rok pro
koně Převalského (od 29. 6.)
n Terasa u vzdělávacího centra: 
Motýli ze Sklenářky (od 2. 6.)y
1. 6. Den dětí s Městskou policií
bohatý program, zahraje i Bohe-

mian swing band. Děti do 15 let 
mají vstup za 1 Kč.
2. 6. Slavnostní otevření výsta-
vy Motýli ze Sklenářky Výtvarná y
dílna s výrobou motýlů z růz-
ných materiálů, motýlí facepain-
ting atp.
2. 6. Seznámení se štíry a jejich
životním cyklem doprovod-
ném programu k výstavě mezi 
10. a 16. h Gočárovy domy
6. 6. Chovatelem slonů přednáš-
ka Vzdělávací centrum a v 17 h 
Martin Kristen, vrchní chovatel
slonů. 50 Kč/osoba (děti do tří
let zdarma).
8. 6. Slonice Gulab slaví šede-
sáté narozeniny! Rozhovory 
s hosty, hudební a taneční
vystoupení, speciální komento-
vané procházky Údolím slonů,
program v Papírně s odborným 
výkladem každou celou hodinu 
10–17 h. Můžete se objednat na 
mester@zoopraha.cz.
9. 6. Rozloučení se štíry – dopro-y
vodný program k výstavě Gočár.
domy mezi 10. a 16. hodinou.
15. 6. Den otců Nejrůznější hry 
a úkoly pro tatínky a jejich děti.

Botanická zahrada zve
www.botanicka.cz Venkovní expozice denně, Fata

Morgana kromě pondělí 9–19 h
Procházky zahradou
s odborníkem vždy od 14 a 16 h
15. 6. Japonská zahrada a bon-
saje průvodce Miroslav Horský, 
sraz u jižního vstupu
22. 6. Svatojánské byliny Jarmi-y
la Skružná a Klára Lorencová, 
sraz u jižního vstupu
29. 6. Hortenzie Tomáš Vencá-

lek, sraz u severního vstupu
12. 6.–21. 7. Sukulenty – krása 
rostlinného těla Výstava pichla-
vých krasavců všech možných
tvarů a velikostí, doplněná o pro-
dej rostlin s možností poradit se 
o jejich pěstování s profesionály.
22. 6. Vonná stezka Svatoján-
ských bylin – otevření nové 
expozice od 16 h do setmění

Karlín z té lepší stránky
Tahle trasa je prostě nádherná – ve městě, a přitom v přírodě. Sedm pestrých 
kilometrů stezky pro chodce a cyklisty vás okouzlí (pro běžce a ostatní zájem-
ce vede od mostu Barikádníků podél břehu i vyšlapaná rybářská pěšina).

Od přívozu v Troji se vydáme proti proudu 
řeky, kolem loděnice se cvič-
ným vodáckým kanálem,
pod dvěma trojskými mosty,
podél Libeňského přístavu
se směsicí plavidel až na Li-
beňský ostrov. Od dob auto-
bazarů se to tam dost změni-
lo, přesvědčte se sami. Stále
po skvěle značené stezce,
pod Libeňský most, vpravo
míjíme golfové hřiště a už nás obklopují „plá-
ně“ Rohanského nábřeží se zbytky artefaktů 
předchozího ročníku Landscape festivalu. 
Za plastikou „krávy“ z někdejší Cow Parade 

zahneme doleva. Můstek se schodištěm vede 
přímo ke vchodu do galerie 
Kooperativy*, kde probíhá 
výstava šesti generací členů 
Spolku výtvarných umělců 
Mánes 1887–2019. Zvučná 
jména; barvy a modelace, 
jimž čas na jasu neubral. 
Úterý–neděle: 10–18 hod, 
zdarma do 15. 9. 2019. Na 
děti se cestou těší několik 

nádherných hřišť, zpátky můžete jet třeba 
městskou hromadnou dopravou – přívoz do 
Holešovic kotví přímo naproti. s.p.a.

*Galerie Kooperativy Pobřežní 665/21, www.koop.cz/galerie

Hudební
procházky
každou neděli až do 22. 9. 2019
ve 13 h Gočárovy domy v zoo
v 15 h Trojský zámek
v 17 h Botanická zahrada

 2. 6. Musica per tre (E. Schulhof, J. Ibert)
 9. 6.  Antonín Rejcha kvintet

(W. A. Mozart, J. Haydn)
16. 6. Hudba Kalich (J. Brahms, R. Strauss)
23. 6.  Musica spirituale (J. Družecký, 

W. A. Mozart)
30. 6.  Trio Iuventa (W. A. Mozart, 

D. Milhaud)

15. 6. Zooškola pro dospělé na 
téma Jak se dělá zoo
16. 6. Sklípkani v Zoo Praha
vernisáž výstavy ve 13 h Galerie 
Gočárovy domy. Komentované 
prohlídky, kvíz a výtvarná dílna.
22. 6. S hlavou v oblacích info-
stánek a speciální komentovaná 
krmení k Mezinárodnímu dni 
žiraf. Popřejeme také žirafě 
Noře ke 20. narozeninám.
23. 6. Seznámení se sklípkany
pomocí binokulárních lup 
Workshop od 14 h, speciální 
komentování
23. 6. Zooškola pro dospělé na 

téma Pomáháme jim přežít
28. 6. Za vysvědčení do zoo Děti 
do 15 let za 1 Kč s jedničkou 
z přírodovědy. Zasoutěžíme ve 
sprintu nebo připravíme pro 
zvířata předměty na enrichment,
vystoupení v divadélku Archa.
29. 6. Jubilejní rok pro koně
Převalského vernisáž výstavy 
ve 14 h u jurty vedle výběhu
(s komentovaným krmením).
30. 6. Seznámení se sklípkany
pomocí binokulárních lup, work-
shop od 14 h, speciální komen-
tování zaměřené na životní cyk-
lus a zajímavosti o sklípkanech.


