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máme za sebou jedno z nejtěžších období 
naší země v novém tisíciletí. Tedy snad. 
Konečně jsme po dlouhých týdnech mohli
odložit roušky a při setkáních a pozdra-
vech na ulici jsme se na sebe zase mohli 
usmát. A bylo to vidět. Děti opět zasedly 
do školních lavic a možná o prázdninách 
někteří z vás dokonce vyrazí na dovolenou
do zahraničí.

Také konečně nadešel čas společen-
ských setkání v Troji. Bude to již více než
tři měsíce, co jsme se společně viděli na 
Trojském bále a já se opravdu velice těším 
na setkání s vámi na tradiční zahradní 
slavnosti Trojská buchta v Obecní zahradě. 
Budeme sice muset dodržovat některá 
zvýšená hygienická opatření, ale to určitě 
nezabrání tomu, že si budu moci s mnohý-
mi z vás promluvit o radostech i strastech, 
které jste v Troji za ty poslední tři měsíce 
prožívali.

Milí trojští a podhořští sousedé, začá-
tek jara v Troji jsme prožili dosti izolovaně 
na svých zahrádkách a ve svých domovech, 
doufám, že teď již tomu bude jinak a že 
konečně přijde čas i na toho svátečního 
divočáka, kterého jsme s panem
místostarostou dostali od
sousedů v Podhoří
na Trojském bále.

Milí trojští 
a podhořští 
sousedé,

Tomáš Bryknar, starosta

Zkrácené vyjádření Městské části Praha -Troja k oznámení záměru

„Stavba č. 44595 Lanovka
Podbaba -Troja -Bohnice“
Pro Troju není varianta tramvajového spojení nebo lanové dráhy ideálním řešením, zejména 
z důvodu dopadu každého ze záměrů na trojskou krajinu. Pokud má lanová dráha odlehčit 
rušivé dopravě IAD mezi Zoo a Botanickou zahradou uvnitř Troje a zároveň řešit přístup 
návštěvníků do Zoo, musí být nedílnou součástí veřejně prospěšné stavby také parkovací 
plochy u obou koncových stanic dráhy. V Bohnicích se uvažuje o využití parkovišť určených 
v rámci jiných stavebních záměrů, v Podbabě záměr na parkovací plochy rezignuje s odvolá-
ním na budoucí P+R v Suchdole. Považujeme to za vadu.

Trasa dráhy je kolizní a je třeba lépe popsat její 
dopady v jednotlivých lokalitách:
n Na ostrově trasa není koordinována s projektem zpří-
stupnění Císařského ostrova (IPR Praha) kolem dokola 
Staré vodní linky ÚČOV.
n Na trojském břehu může být záměr v kolizi s rekre-
ačním využitím cyklotrasy – navržená hlučná a nepři-
měřeně naddimenzovaná mezistanice je umístěna těsně 
u stezky, která je rekreační a klidnou procházkovou 
trasou. V záplavovém území je budova mezistanice 
o zastavěné ploše cca 2000 m2 a výšce osmnáct metrů 
(odpovídá šestipodlažnímu domu) jednoznačně nega-
tivním vstupem, který nebyl nijak posouzen z hlediska 
protipovodňové ochrany zejména Zoo a Podhoří. Nesou-
hlasíme s předloženým řešením a Dokumentace EIA by 
měla definovat limity této stavby.
n Trasa je dále vedena nad památkově chráněnou 
usedlostí Sklenářka. Vlivy na kulturně historické hod-
noty v území nejsou v oznámení záměru vůbec pojme-
novány a posuzovány.
n V Bohnicích se navrhovaná trasa těsně dotýká ro-
dinných domů na Pazderkách včetně registrované 
kulturní památky Pazderka. Ani ta není v oznámení 
zmíněna.
Oznámení neřeší socio -ekonomické vlivy souvi-
sející se ztrátou soukromí, vizuální expozici domů a za-
hrad obyvatel v okolí, v souvislosti s předpokládaným 
poklesem hodnoty nemovitostí.
Nesouhlasíme s rozsahem vymezení potenciál-
ně dotčeného krajinného prostoru. Rozsah území, 
které bude viditelné z kabin lanovky a obráceně plocha, 

ze které bude záměr vnímatelný, je rozsáhlejší, než jak 
je v záměru uvedeno.

Nesouhlasíme se způsobem hodnocení vlivu zámě-
ru na krajinný ráz ani s výsledky hodnocení a požaduje-
me jeho přepracování v dokumentaci EIA.
Opatření k prevenci všech významných vlivů se 
omezuje zejména na biologickou hodnotu lokalit. Výčet 
je nedostatečný a nezaručuje minimalizaci dopadů na 
další chybně neidentifikované oblasti vlivů na životní 
prostředí. Typicky např. vliv na hmotný majetek a kul-
turní památky.
Shrnutí
Předložený záměr výstavby lanové dráhy bude mít širší 
a komplikovanější dopady na životní prostředí, než je 
v oznámení uvažováno.

Považujeme za podstatné v rámci předepsaných 
opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech význam-
ných nepříznivých vlivů na životní prostředí doplnit 
taková opatření pro všechny identifikované nepříznivé 
vlivy a dále je doplnit o další, z hlediska výstavby, de-
finování limitních objemů budov, limitů výšek podpěr, 
z hlediska protipovodňové ochrany, nezhoršení stáva-
jícího rekreačního využití Trojské kotliny, řešení mi-
nimalizující dopady do vizuálních hodnot krajinných 
scenérií a další.
Dokumentace EIA musí být nedílnou součástí 
podkladů. Požadujeme, aby dokumentace sledovala 
a vyhodnotila všechny výše naznačené potenciální vlivy 
na životní prostředí Trojské kotliny.

Ing. Tomáš Bryknar, starosta MČ Praha -Troja,
kráceno T. Drdácký

Území, ze kterého bude vidět mezistanice Troja, výška 18 m nad terénem, detail zdroj Geoportál ČÚZK
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Nebezpečný 
odpad, jedlé tuky
n rozpouštědla n kyseliny n zásady n fotochemikálie 
npesticidy nzářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (tep-
loměry) nolej a tuky nbarvy, tiskařské barvy, lepidla, 
pryskyřice n detergenty obsahující nebezpečné látky 
(čisticí prostředky) n léčiva n baterie a akumulátory

Prominutí 
místního poplatku 
z pobytu

Česká republika je zasažena pandemií, 
způsobenou virem SARS -CoV-2. Celo-
státní karanténní a další opatření, která 
byla zavedena z důvodu ochrany zdraví 
obyvatel, mj. omezují či znemožňují pra-
covní možnosti obyvatel a mohou vést 
ke snížení jejich platební schopnosti.

P RO ZMÍRNĚNÍ TÍŽIVÉ SITUACE poplatníků přistou-
pil Úřad městské části Praha -Troja k vydání Rozhod-
nutí o prominutí místního poplatku z pobytu z dů-

vodu mimořádné události podle ustanovení § 16 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Na základě vydaného Rozhodnutí o prominutí míst-
ního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné situace 
ze dne 27. 4. 2020, č. j.: TR 00490/2020, promíjí správ-
ce poplatku místní poplatky z pobytu za období od 
16. 3. do 30. 9. 2020 všem poplatníkům. Plátci poplatku 
jsou i nadále povinni řádně a včas plnit ohlašovací povinnost.

Romana Konrádová, Vedoucí ekonomického oddělení

SOBOTA 27. 6.
n  Podhoří

(točna autobusů)
11.10–11.30 h

I v prostorách obecní zahrady bude třeba dle vládního nařízení dodržovat hygienické předpi-
sy určené pro tyto kulturní akce do pěti set lidí. Povinnost nosit roušky by mohla být zrušena 
během června (zjistili jsme v době uzávěrky tohoto čísla), pokud to vývoj epidemie umožní. 
V uzavřených veřejných prostorách (i v hale úřadu) by mělo být nošení roušky dál povinné. 
V případě špatného počasí se akce ruší.

Uzavření přívozu P8
V důsledku montáže nové trojské lávky bu-
dou v termínech

uzavřena obě přístaviště 
přívozu z Troje 
na Císařský ostrov.

V termínu 11.–20. 6. bude uzavřen úsek Povltavské mezi ulicí 
Pod Havránkou a parkovištěm v dolní části zoo.

Společnost Bomart s.r.o. uvádí tyto termíny jako přibližné a záro-
veň nepředpokládá jejich překročení ani zbytečné průtahy ze strany 
dodavatele. Pro případ, že by došlo k nějakým změnám ve výluce 
přívozu P 8, sledujte https://pid.cz/vyluky/.

n Trojská x Pod Havránkou 11.40–12.00 h

VE ČTVRTEK 11. ČERVNA 2020 OD 17 HODIN
NA OBECNÍ ZAHRADĚ V TROJSKÉ ULICI 230/96

21. 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 HRNEČKY
NEBO SKLENIČKKY NA PITÍ S SEBOU.
NA MÍSTĚ MOŽNNOST ZAKOUPENÍ
PLECHÁČKU SE ZNAKEM MČ.

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

8–11. 6. a 20.–30. 6.

V h
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Za krásou květů
Český svaz ochránců přírody 
(ČSOP) vyhlásil rok 2020 Rokem 
orchidejí. Nejvíce jich v naší pří-
rodě kvete v květnu. Lokality, na 
kterých rostou, patří u nás k nej-
ohroženějším. ČSOP zve na vy-
cházky za orchidejemi a vyhlašu-
je hned dvě orchidejové soutěže 
pro všechny milovníky přírody.

V  NAŠÍ PŘÍRODĚ DIVOCE ROSTE PŘES
šest desítek druhů orchidejí. Třeba prst-
natec májový. Jde o typickou květinuýý

zachovalých mokřadních luk. Když má vhodné
podmínky, dokáže vykvést klidně i uprostřed ves-
nice. Problém je, že podobná vhodná místa z naší 
krajiny neustále mizí. Jsou odvodňovány, zasta-
vovány nebo zarůstají. V květnu kvetou i všechny 
naše vstavače, které nalezneme naopak většinou
na sušších místech. Jsou to rostliny pastvin či le-
sostepí, mají rády polostín, takže často se s nimi
lze setkat třeba ve starých sadech nebo na okraji
lesů. n Jelikož se už uvolnila karanténní opatře-
ní, můžete se za orchidejemi vydat i se zasvěce-
nými průvodci z řad ČSOP. Podrobnosti najdete
v průběžně aktualizovaném seznamu vycházek na 
www.csop.cz.

Obě soutěže se týkají pouze druhů volně 
rostoucích v Evropě (tedy žádné tropy, 
žádné skleníky botanických zahrad…)

Výtvarná soutěž „Namaluj orchidej“
Květy orchidejí jsou proslavené svou krásou. Ev-
ropské druhy nejsou tak veliké, jako druhy tropic-
ké, ale tvary a rozmanitostí si jejich květy s exo-
tickými příbuznými v ničem nezadají. Od jemné 
a nenápadné krásy bradáčků, vemeníků nebo 
kruštíků přes neskutečnou škálu tvarových a ba-
revných kombinací některých prstnatců či vsta-
vače nachového až po roztodivné „hmyzí“ květy 
tořičů. ■ Chcete -li se zúčastnit soutěže, vyobrazte 
libovolnou výtvarnou technikou s výjimkou foto-
grafie či počítačové grafiky minimálně tři různé 
druhy orchidejí, vyskytujících se volně v evropské 
přírodě. Vzhledem k ochraně orchidejí není pod-
mínkou malovat podle živého vzoru. Pokud však 

připíšete, proč jste si vybrali ke ztvárnění právě 
tyto orchideje, čím vás zaujaly a kde jste se s nimi 
v přírodě setkali, budeme rádi. ■ Přijímají se origi-
nály výtvarných prací (na požádání vrátíme, avšak 
nezasíláme). Zasláním do soutěže autor souhlasí 
s publikováním díla v materiálech ČSOP (web, 
časopis Krása našeho domova či jiné tiskoviny, 
případný sborník ze soutěže…) za účelem propa-
gace ochrany orchidejí. Nejzajímavější díla budou 
oceněna.
Své výtvory posílejte (možno též osobní doručení)
do 15. srpna 2020 na adresu Český svaz ochránců
přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4. Uveďte rovněž 
své jméno a kontakty na Vás. www.csop.cz

Literární soutěž
„Mé setkání s orchidejemi“
Cílevědomé pátrání po orchidejích může být ohrom-
ným dobrodružstvím, náhodné setkání nevšedním
zážitkem. Snahy o záchranu orchidejí jsou mnohdy 
napínavým příběhem. Krása a rozmanitost orchide-
jových květů přímo vybízí k veršům.
Dokážete své nejzajímavější setkání s orchidejemi,
ať již plánované či náhodné, zachytit do slov? Přijí-
mány jsou jakékoli literární útvary, próza i poezie,
inspirované osobním setkáním s některou z evrop-
ských orchidejí ve volné přírodě. Samostatně vždy 
uveďte lokalitu, kterou popisujete / byla vám in-
spirací, a svůj věk. ■ Přijímají se pouze vlastní au-
torské texty. Zasláním příspěvku do soutěže autor 
souhlasí s publikováním díla v materiálech ČSOP 
(web, časopis Krása našeho domova či jiné tiskovi-
ny, případný sborník ze soutěže…) za účelem pro-
pagace ochrany orchidejí. Nejzajímavější příspěvky 
budou oceněny. Své příspěvky do soutěže posílejte
do 15. srpna 2020 na adresu souteze@csop.cz, dozz
předmětu napište ORCHIDEJE. Uveďte rovněž své
jméno a kontakty na Vás.

Inspirativní publikaci Orchideje Českého středohoří vydalo Oblastní muzeum v Litoměřicích.

Měření NO2 v ovzduší v μg/m³

U Trojského
zámku

Pod lisem
Limity znečiště-
ní pro ochranu
lidského zdraví

Pro ochranu
vegetace
ekosystémů

leden 2020 44,30 29 32 26

únor 20 39,80 32 32 26

březen 20 – covid-19 25,2 32 26

duben 20 11,30 27 32 26

V Y�SLEDKY ANALY�ZY OVZDUŠÍ ukazují na dramatický pokles v oblasti U Trojského zámku od 
února do dubna 2020 až o 28 μg/m3 což je značně pod limitem znečištění pro ochranu lidské-
ho zdraví. Lokalita U Trojského zámku byla kvůli preventivním opatření v souvislosti s šířením 

coronaviru COVID – 19 uzavřena a měření za březen tedy neexistuje. Ovšem dubnové výsledky jsou 
pozoruhodné. Důvodem tohoto poklesu je pravděpodobně omezený provoz Zoologické zahrady hl. m. 
Prahy, který nelákal návštěvníky a tím značně poklesl provoz automobilové dopravy.

Gabriela Mosoriaková, referentka životního prostředí

Jednala Komise pro školství a kulturu
ŠKOLSTVÍ

MŠ Nad Kazankou zahajuje provoz od 25. 5. 
po uvolnění vládních opatření. MŠ Rozárka má 
podle sdělení p. Weiser plný stav, škola v přírodě 
zrušena, koncem června se chystá zahradní slav-
nost a v létě příměstský tábor (pro mladší děti). 
n P. starosta sdělil, že příměstský tábor chystá 
i HG sport (pro starší děti). Na dotaz Mgr. Cabajo-
vé ohledně finanční a jiné podpory pro další pří-
městský tábor sdělil p. starosta, aby podali např. 
žádost o poskytnutí prostor apod.

ZŠ: Podle sdělení ředitelky p. Mgr. Tůmové 
probíhá výuka na dálku, družina má pět skupin 
a od 5. třídy je zrušena (místo je ale možné zajis-
tit). n Obědy jsou zajištěné v krabičkách do třídy. 

n Zápis proběhl v dubnu – zájem byl velký, budou 
zřízeny dvě malé třídy asi po dvaceti dětech. n Je-
den učitel odchází, dva naopak přicházejí. n Byla 
zrušena škola v přírodě i akce Open house, přislí-
beno jaro 2021. n Pro rozdání vysvědčení bude 
časový harmonogram a probíhat bude venku na 
hřišti.

Trojské gymnázium Pan Mgr. Jendřejas sdě-
lil, že od 24. 6. se budou předávat vysvědčení tak, 
aby se skupiny nepotkávaly. Měříme teplotu stu-yy
dentům. Probíhá maturitní příprava, maturity 
budou do 2. 7. 2020.

KULTURA
Trojská buchta 11. 6. – proběhla diskuze o hy-
gienických opatřeních během akce. Stoly budou 
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ŽIVOT V TROJI

předpisově rozmístěny, bude zajištěno místo i ob-
sluha pro seniory. Po vyhodnocení soutěžních vý-
robků přinese obsluha zákusek ke stolu.
V případě špatného počasí se akce ruší.íí
Trojský den se odkládá na září – bude se konat 
dopoledne během výuky.
Trojské vinobraní 12. 9. – z důvodu návštěv-
nosti čtyř až pěti tisíc lidí každoročně je velmi 

pravděpodobné, že velké akce nebudou v září 
povoleny. Komise doporučuje uspořádat ko-
morní vinobraní na obecní zahradě při splně-
ní hygienických a vládních nařízení. Proběhla 
diskuze, podle povoleného počtu osob na akci 
by se předem prodávaly vstupenky. n K „ma-
lému“ vinobraní bude další schůzka ve středu 
24. 6. 2020.

Slavnostní koncert Komise navrhuje neděli t
1. 11. z důvodu podzimních prázdnin. Pan Kavan 
poptá muzikanty. n Pokud se přihlásí dost rodi-
čů na Vítání občánků, uskuteční se ve stejný den 
od cca 16 hod.

zkrácený zápis: Renata Zajícová, tajemnice komise

Mgr. Kateřina Tůmová, předsedkyně Komise pro 
školství a kulturu

Historicky první komentovaná prohlídka dne 13. 5. 2020 proběhla k velké
spokojenosti malé skupinky nadšenců. Pan Kavan všechny odborně zasvětil 
do tajů grafických technik zde prezentovaných a poskytl bližší informace
o vystavujících autorech. Děkujeme L. Popovská

PROGRAM:
1. Úvodní slovo a harmonogram projektu – starosta
Ing. Tomáš Bryknar
2. Představení projektu architektonickým ateliérem 
Rusina Frei s.r.o.
3. Diskuze, připomínky a náměty občanů a spolků
4. Shrnutí rozpravy a formulace závěrů

V PONDĚLÍ 8. ČERVNA 2020
OD 18.00 HODIN
VE SPOLEČENSKÉ
MÍSTNOSTI ČZÚ

Jednala Komise pro rozvoj, 
krajinu a výstavbu 4. 5. 2020

1/ Vila Nad Kazankou 5 Komise má připomínky k velikosti navrhované no-
vostavby na místě starší vily, k malým odstupovým vzdálenostem (tři metry) 
od hranice pozemku a zastavěnosti pozemku, která je kolem 39 % v suterénu. 
Pro předvídavost stanoviska městské části předseda komise požaduje provést 
kontrolu projektové dokumentace srovnatelných staveb (Trojská 132, Troj-
ská 118, Nad Kazankou 837) a prověřit odsouhlasené koeficienty zastavěnosti 
a odstupové vzdálenosti.
2/ Retenční nádrž – pravý břeh Bylo konstatováno, že součástí stavby 
Retenční nádrže je i stavba rozbočné hradidlové komory v podzemí křižo-
vatky Na kovárně. Návrh této stavby oddaluje provedení úprav. Komise není 
spokojena s požadovaným doplněním dokumentace vlastní Retenční nádrže, 
v koordinační situaci stále nejsou zakresleny nadzemní objekty, ochranná 
pásma a manipulační plochy s vysvětlením jejich režimu. Pan starosta s před-
sedou komise požadují vyvolat jednání se zástupcem investora, kterým je 
VRV, a.s. Hygienické parametry nádrží budou diskutovány při technické pro-
hlídce NVL ÚČOV.
3/ Lanovka Komise konstatuje, že stavba lanovky a její provoz budou mít 
dopad nejen na Botanickou a Zoologickou zahradu, ale i na další pozemky 
a stavby na území MČ Praha -Troja. Názor na to, zda požadovat posouzení vlivu 
na životní prostředí (zkráceně EIA), nemá komise jednoznačný, je zapotřebí 
detailně posoudit obsah a závěry předložených studií a úplnost navržených 
kompenzačních opatření. Po obdržení připomínek od občanů proběhne vy-
hodnocení a odeslání stanoviska za městskou část.
4/ Přemostění úvozu Předložená dokumentace odpovídá variantě a pa-
rametrům stavby projednaným ve studii. Zástupci Botanické zahrady byli 
upozorněni, že musí požádat ÚMČ Praha -Troja jako příslušný orgán ochrany 
přírody o Závazné stanovisko k rozsáhlému kácení v rámci stavebního řízení. 
Dřívější požadavek MČ na obdobné řešení přemostění veřejné cesty Havránka 
trvá, zástupci Botanické zahrady byli předsedou komise vyzváni k předložení 
studie tohoto řešení.
5/ Změna územního plánu na pozemcích u pusté vinice. Platí usnesení Za-
stupitelstva MČ Praha -Troja, které v této věci vydalo v roce 2012 a ve kterém 
souhlasí se změnou na využití předmětných pozemků z SO6 na OB -A resp. PS.
7/ Ve věci vydaného stavebního povolení na expozici BZ Středozemí, ředitel 
BZ ujistil přítomné, že navržený skleník u plotu botanické zahrady nebude 
realizován. Kráceno, T. Drdácký
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Starosta městské části Praha-Troja
Ing. Tomáš Bryknar

zve obyvatele Troje a Podhoří na veřejné

PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ K PROJEKTUÁ O CÍ S Á Í O

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA
ING. TOMÁŠ BRYKNAR ZVE OBYVATELE NA

Představení a předání tištěného Manuálu pro vlastníky 
a správce objektů kulturního dědictví

V PONDĚLÍ 8. ČERVNA 2020, OD 17 HODIN
VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ
UNIVERZITY V PODHOŘÍ 

Víceúčelové hřiště
V PODHOŘÍ

Obě akce se konají v uliči Pod Hrachovkou 814/17
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

TIP PRO VÁS

T A JE VŠAK ROZŠÍŘENÁ O NÁSTĚNNÉ KRESBY jakož-
to oslava velkorysého otevřeného prostoru zdejších
prostor a jako přídavek je další část expozice v pro-

storu ozvěn pod názvem Stavby z tvorby devadesátých let 
minulého století, doplněné tvorbou současnou – akvarely.
n Celou výstavou se prolíná a sjednocuje ji autorův zájem
o chaos v našem žití, nalézaní struktury, stability a vědo-
mí krásy, pokus o vyjádření dokonalosti v nedokonalosti.
Kolíbal se snaží o co nejpřesnější popisy názvů svých děl.
Jednoduše a prostě vše se vyvíjí a nemůžeme si proto být 
ničím jisti. n Tuto výstavu jsem stačila absolvovat 5. března 
na Grand Openingu ještě před uzavřením galerií. Teprve
díky komentované prohlídce zprostředkované NGP na ČT
art jsem pochopila vizi autora, za což jsem vděčná. Bez-
prostředně po prvním zhlédnutí se mi vybavil Vonnegutův 
obligátní slogan, že abstraktním expresionismem skončilo
výtvarné umění. Přeji vám hodnotnější umělecký zážitek,
od 11. května můžete tuto výstavu navštívit i vy, a to zcela 
zdarma až do 11. 7. 2020. L. Popovská

Kurt Gebauer pojal své životní poslání dvoj-
smyslnou nadsázkou „obecního sochaře“ 
a vytýčil roli umění jako záchranu před nut-
kavou potřebou páchat katastrofální činy.

HO NEZAŘADITELNÉ fi-
urace mátly již politické
enzory komunistického
ežimu. Jednou oslavuje
vot člověka a přírodu,
ndy poukazuje na ab-
urdity formou grotesky,
ronie či poeticky smut-
ně. Jeho postavy nemění 
dějiny lidstva silou, ale
yprávěním, osobitým

humorem a lidskostí. Gebauer si neustále pohrává s myšlenkou,
že člověk je malý a zároveň velký.

Tato výstava je zatím nejucelenějším souborem prací tohoto
vynikajícího sochaře a malíře v průběhu šedesáti let. Vyznaču-
je se střídáním technik u neustále se opakujících témat, ať už
jde o jeho vznášející se těla, oblíbené plavkyně a vůbec veškeré

létavce“, dívky na prahu dospělosti, prázdná 
esta nebo originální výzdobu veřejného pro-
toru.

Troufám si říct, že jeho satirické alegorie
vojí jedinečnou originalitou zaručeně roze-
mějí většinu diváků.

Všímavému divákovi jistě neušla v mé foto-
reportáži přítomnost ministra kultury Lubo-
míra Zaorálka, který samozřejmě nechyběl 
na Grand Openingu 5. března 2020. Přeji
nezapomenutelný kulturní zážitek, výstava je
prodloužena do 10. ledna 2021.

L. Popovská

Kurt Gebauer ve Veletržním
paláci

Ozvěny
Benátského
bienále ’19
Stanislav
Kolíbal

Název výstavy „Bývalé nejisté 
tušené“ je převzat z loňské expo-
zice Stanislava Kolíbala (Former 
Uncertain Indicated) na Benátském 
bienále, zcela přenesené do Malé 
dvorany Veletržního paláce.

Muzea a galerie otvírají po vynucené přestávce. Ne vše je tam dovoleno
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Hudební
procházky
Koncerty pod širým nebem, v neděli:
v 11 a ve 13 h Gočár. Domy v Zoo
v 15 h Trojský zámek, nádvoří

 7. 6. Hudba

14. 6. Music

21. 6.  Pražsk
(L. van

28. 6. Trio Iu

 5. 7. Vivat D
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

. Zkus najít na obrázku provinilce.
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Jan Kovářík: Colorbond
v zahradě Trojského zámku
Kurátorka: Magdalena Juříková
V rámci sochařských vizitek na zámku v Troji jsme tentokrát sáhli po umělci mladší střední gene-
race, autorovi barevných soch s biologickým rodokmenem. Sám o nich mluví jako o „podhoubí“, 
narůstající buněčné hmotě. Jan Kovářík používá všechny druhy moderních akrylátů a jejich de-
rivací, aby jeho objekty co nejplynuleji expandovaly do prostoru. Na počátku jeho uvažování stojí 
geometrický rozvrh, který postupně mutuje do organické podoby zdánlivě odkazující k přírodnímu 
rodokmenu. „Instalaci na míru“ najdete i v kašně na severním nádvoří.
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Otevřeno od úterý do neděle 10–18, v pátek 13–18 hodin
niory je k návštěvě obou expozic vyhrazen čas 10–12 hodin
é:120/60 Kč, obě výstavy do 1. 11. 2020.

vodné programy v Trojském zámku se řídí ochranným doporučením 
alerií ČR a Ministerstva kultury ČR.

dky s průvodcem mimo stanovené termíny prohlídek pro veřejnost – 
ost rezervace na tel. 725 811 936
o vzdelavani@ghmp.cz. Prohlídky pro skupiny nad pět osob, 
lad prosím objednávejte alespoň týden dopředu.

ezbariérový přístup je zajištěn pouze v suterénu a přízemí, zbývající 
výstavní prostory bezbariérový přístup nemají.

Doprovodné akce:
n výtvarné dílny
n komentované prohlídky zahrady 
s hlavní zahradnicí Kateřinou Osec-
kou ((v 13.30 a 16.30) a

ÁŘ Otevře
Pro sen
Vstupné

Doprov
Rady ga

Prohlíd
možno
nebo
výkl

B
v

V zámku a jeho sklepení i nadále pokračuje výstava

Kamenné poklady
z pražských zahra
kurátorkou je Marie Foltýnová
Nedílnou součástí historických pražských zahrad byla 
jejich umělecká výzdoba a drobná architektura. Tato 
umělecká díla, desítky let vystavená rozmarům poččasí, 
postupně ze zahrad zmizela – byla buď nenávratněě 
zničena, nebo musela být nahrazena kopiemi. Za-
chráněné originální sochy i architektonické prvky 
byly uloženy v depozitářích Galerie hlavního měs-
ta Prahy. Z areálu zámku Troja jsou to napříkladd 
kamenné kašny s figurálními motivy Nereidek a ddelfí-
nů, které byly nalezeny 80. letech 20. století při rekkon-
strukci zámku a zahrad. Na výstavě jsou dále prezeento-
vány sochařské originály z Vrtbovské zahrady, skuppina 
Číňanů z krajinného parku Cibulka nebo braunovské 
busty z letohrádku Portheimka.

V neděli 7. 6.: Víkend
otevřených zahrad

Noc kostelů
po změně termínu se uskuteční v pátek 12. 6. 2020

v mezích aktuálních opatření, souvisejících
s epidemií koronaviru.

jský zámek, zámecká zahradaTroj 10–19 hodin
dopravní spojení: bus 112 a 236 zastávka Zoologická zahrada

n komentovaná prohlídka výsta-
vy Jana Kováříka COLORBOND
(v 15 h) s vystavujícím autorem 
a ředitelkou galerie Magdalenou 
Juříkovou.

Letošní ročník by měl být doplněn 
o zvukovou instalaci, umístěnou 
v zahradním labyrintu. Program 
celého dne završí koncert Petra 
Nikla a Ondřeje Smeykala. Detailní 
rozpis časového harmonogramu na
www.ghmp.cz.

te

hrád

po změně t

a Kalich (B. Smetana, G. Verdi)

a per tre (D. Milhaud, J. Ibert)

ké dechové kvinteto
n Beethoven, G. Bizet)

uventa (W. A. Mozart, B. Martinů)

Divertimento (W. A. Mozart)

Z AHÁJENÍ VERNISÁŽE výsta-
vy Zbyňka Hraby proběhlo 
za krásného počasí před 

budovou galerie. Příjemný hudební b

doprovod v podání Zbyňka Malého 
(housle) a Jakuba Trnavského (ky-
tara) trval dlouho do večera. Hraba 
nám ze své tvorby představuje líbivé 
zátiší, portréty a krajiny zhotovené 
technikou barevného linorytu. Na 
první pohled zaujmou především 
jeho krajiny kouzelnou hrou světla 
a stínu, výraznou stopou pointilis-
mu, kubismu, postimpresionismu 
V. van Gogha, v mnoha dalších je pa-
trný otisk Váchalova vlivu. Jak říká 
sám autor, je při své tvorbě natolik 
pohlcen hravostí a nevyzpytatelností 
techniky barevného linorytu, že je 
až překvapen z konečného výsledku. 
Výstava potrvá až do 26. 7. 2020.

L. Popovská
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

P RŮVODKYNÍ VIDEO -POZDRAVŮ se stala 
Myška, dětem důvěrně známá kama-
rádka, provázející je ve školce tématem

Odpady, kterému se tento rok v rámci programu
Ekoškola věnujeme. Myška jednoho dne přišla do
školky a nenašla žádné děti. Když zjistila, že jsou
doma, začala jim psát, co je nového. Pokračovala 
v činnostech, které ve školce děti obvykle děla-
jí. Starala se o jejich sazeničky, vynesla s učiteli
Moranu, zalévala zahradu, pekla a vařila, zpívala 
či slavila narozeniny. n Děti začínaly doma den
často otázkou: „Už dnes psala Myška?“ Odměnou“
a motivací celému týmu byly krásné odezvy dětí 
a rodičů. Neztratili jsme vzájemný kontakt, naučili
se nové věci a poznali se zase z jiných stránek nežp j ý
při běžném provozu.

Lesní školka, válení v bahně nebo vzdělávání?
ZAHRÁDKA TROJA Když se řekne lesní školka, co si 
pod tím představíte? Ohradu plnou malých smrčků, 
boudu uprostřed lesa s několika divokými dětmi 
nebo zahradu v Praze, kde se děti vzdělávají jen 
jinou formou?

To, co mají lesní školky společné, je 
existence několika hlavních prin-
cipů, které tvoří pravou podstatu 
takových zařízení. Tým Zahrádky 
Troja vychází ze stěžejních pilířů, 
které podpírají koncept lesních ško-
lek a zároveň se vydává vlastní origi-
nální cestou. Základ tvoří společné 
hodnoty, a to jsou bezpečí, svoboda, 
respekt a ohleduplnost, odpověd-
nost, vzájemná pomoc a upřímnost.

Být mimo zdi Základní myšlen-
kou lesních školek je trávit s dětmi 
co nejvíce času venku. Na naší Za-
hrádce máme to štěstí, že samotný 
prostor zahrady je velmi rozmanitý. 
V bezprostřední blízkosti se nachá-
zí louka a les, kde s dětmi trávíme 
většinu času. V lesíku přímo před 
našimi vrátky děti využívají bahnitou 
kuchyň a z větví, které nám tento les 
poskytuje, staví nory pro zvířata či 
zázemí pro jejich volnou hru.

Hýbat se a tvořit
Pohyb v terénu, překonávání překá-
žek, šplhání po stromech, plazení, 
rozvoj motoriky manipulací s před-
měty – to vše se dětem v přírodě 
přirozené dostává. V lese přímo před 
naší Zahrádkou mohou využít napří-
klad balanční prkna umožňující tré-
nink rovnováhy či přírodní prolézací 
park pro cvičení obratnosti.
Přijímat od přírody
a dávat jí zpět
Typická je pro předškolní děti zvě-
davost, touha poznávat, a to všemi 
smysly. A i když obrázek mravence 

může poskytnout představu o tom,
jak takový mravenec vypadá, po-
zorování mraveniště a zákonitosti
života v něm, je pravděpodobně zku-
šenost, která nám zůstane.
Být v tom společně
Velkou výhodou lesních školek je o po-
znání menší kolektiv, který dovoluje
přistupovat k dětem dle jejich individu-
álních potřeb. V naší školce je napří-
klad kapacita šestnáct dětí, ve věkovém
rozmezí od tří do šesti let. V lesních
školkách je pedagog průvodce, který 
dítěti v bezpečném prostředí umožňuje
poznávat svět, který ho obklopuje.
Pečovat o své zdraví
Pobyt na čerstvém vzduchu a pravi-
delný pohyb je společně se zdravou
stravou stěžejní pro posilování imu-
nitního systému a správný fyzický 
i duševní vývoj.
Umět si poradit
Ukazujeme dětem možné způsoby,
jak se o sebe postarat, dávat si pozor 
na své věci, učit se odhadovat situaci,
co a kolik toho potřebují. A platí, že
nejdřív si zkusím poradit sám, když
to nejde, požádám kamaráda a pak 
průvodce. Vše se odehrává v bezpeč-

ném prostředí, kdy děti vědí, že po-
žádat o pomoc je v pořádku a kama-
rád či průvodce mu ji rád poskytne.

U nás na Zahrádce dáváme prostor 
i výletům do města, protože i v něm 
se učíme. Navštěvujeme galerie, pra-
videlně chodíme do domova seniorů, 
podnikáme např. výlety do potravino-
vé banky, ekocenter, rádi se přidává-
me na nejrůznější akce v nedalekém 
společensko -kulturním prostoru 
Dvůr. V prostorách naší Zahrádky po-
řádáme akce nejen pro rodiny z naší 
školky, ale také pro širokou veřejnost. 
V našem prostoru se nachází jurta, ve 
které děti odpočívají nebo zde tráví 
čas v případě velmi nepříznivého po-
časí, teepee, kde je možné rozdělat 
oheň a trávit zde společný čas i ve vět-
ším počtu lidí. Máme také venkovní 
kuchyň, kterou využíváme pro spo-
lečné vaření s dětmi, ale i s dospělými 
v rámci společného setkávání.
V naší lesní školce Zahrádka 
Troja právě probíhá zápis na 
nový školní rok, domluvte si 
s námi schůzku a přijďte se 
podívat. Těšíme se na vás.

redakčně kráceno

Ekoškolka Rozárka Myška a Rozárka na dálku
V čase, kdy byla Rozárka z důvodu epidemiologické situace uzavřena, 
vznikla spontánně tzv. Rozárka na dálku. Z našich učitelů se stal kreativní 
fi lmařský tým a na každý den připravili pro děti video doplněné dopisem, 
obrázky k vymalování, texty písniček, rozličnými úkoly a inspiracemi.

Naše krásná zahrada
Před rokem jsme na výstavě Troj-
ské plány představili náš velký 
sen o revitalizaci školkové zahra-
dy. Děti plánovaly, co jim na za-
hradě nejvíce chybí.

P AK SI V EKOŠKOLE S UČITELI a rodiči poví-
daly, co je proveditelné. Výsledné nápady 
Jan Cindra, který projekt realizoval, zahr-

nul do projektu a pomohl přání dětí naplnit. Rodi-
če, děti i tým Rozárky se pod vedením Honzy také 
účastnili dvou brigád, kde například skládali cih-
lový chodníček nebo sázeli vrbové proutky. Děti 
tak prakticky zažily, že je možné měnit prostředí 
kolem sebe k lepšímu.

Střecha na dvoupatrovém domečku obrůstá, vrbo-
vá chýše i jedlá část zahrady se zelená. Ve venkovní 
dílně děti tvoří a cihlový chodníček se stává nejen 
jezdeckou dráhou. Také vodní kaskáda a podzem-
ní tunel přináší mnoho radosti. V srdci zahrady 
jsme společně zasadili třešňový stromek, okolo 
kterého je umístěna kruhová lavička. Při jeho 
sázení jsme si představovali, jak bude stromek 
v budoucnu dávat plody a v jeho stínu bude možné 
posedět. Děti stromku napsaly přání, která jsou 
v láhvi zakopaná u jeho kořenů.

Rozkvetlá a zelená zahrada je teď opravdu 
krásná A všichni máme radost, že se naše sny 
a přání plní a ožívají J

Rozárka slaví v červnu již sedmé narozeniny

P OKUD HLEDÁTE PŘÁTELSKOU ŠKOLKU, KDE BUDOU VAŠE DĚTI ŠŤASTNÉ a odpoledne se jim 
nebude chtít domů, jste u nás správně. Děti u nás tráví hodně času venku za každého počasí, 
zároveň zde nachází zázemí rodinného domu se zahradou. Nechybí prostor pro individuální 

tempo, zkoumání přírody okolo nás a zdravé jídlo. Jsme akreditovaná školka pro děti od 2 do 7 let. 
Zápisy probíhají po celý rok dle volné kapacity. Školka je otevřená i v letních měsících. 
Těšíme se na nové děti a rodiče!

Kontakt: Petra Charvátová, tel. 774 448 123, email: petra.charvatova@podhoubi.cz. , , p p Adresa: Ekoškol-
ka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja www.ekoskolka -rozarka.cz, www.podhoubi.cz
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ZAJÍMAVOST

Z přírodní lékárny zahrad a strání
V ČR roste převážně ostružiník řasnatý (křovitý). Je to 
keř s dvouletými až víceletými prýty – šlahouny, které 
dřevnatí. Větvičky jsou poléhavé nebo plazivé a dobře 
zakořeňují. Kvete od května do srpna. Plodí od druhé 
poloviny léta téměř do podzimu. Ostružiny jsou úžas-
né ovoce s nesčetnými blahodárnými účinky. Jsou přímo 
zázrakem na klouby, krásu i rakovinu, takže tento dar 
přírody je velmi doporučováno co nejvíce využít.

O STRUŽINY OBSAHUJÍ 70 AŽ 80 % vody, 
vysoké množství vitaminů, minerálů, 
draslíku, hořčíku, železa, mědi, man-

ganu, vlákniny, kyseliny listové a dalších životu 
prospěšných látek. Plody ostružiníku s tmavě fi-
alovými až černými plody obsahují vysokou hla-
dinu léčivých bioflavonoidů s velkým antioxidač-
ním účinkem. Chrání před poškozením volnými 
radikály, zpomalují stařeckou degradaci mozku, 
pomáhají léčit zápal plic a jiné záněty, snižují ná-
sledky ozáření a chemoterapie, působí detoxikač-
ně a řadíme je k látkám chránících játra. Chrání 
i zrak a další orgány před volnými radikály. An-
tioxidační účinek jejich léčivých rostlinných bar-
viv se sčítá s antioxidačním účinkem vitaminu C 
a někdy s ním spolupůsobí např. v rámci prevence 
nádorových a srdečních onemocnění a onemoc-
nění dýchacích cest. Účinnost barviva se zachová-
vá i konzervací a barvivo nemá nežádoucí vedlejší 
účinky. Odborníci je doporučují také k tomu, aby 
člověk předešel artróze. Toto vynikající ovoce totiž 
účinně chrání chrupavky a klouby. Ostružiny ale 
mají i další pozitivní účinky – zpomalují stárnutí, 
chrání rovněž kůži před účinky slunečního záření 
a podporují regenerační procesy. Ostružiny jsou 
vhodné pro všechny, kdo trpí na otoky a pocit 
zadržované vody v těle. Stejně tak se uplatní při 
rozhozeném zažívání, průjmech nebo zácpě. V ne-
poslední řadě výborně poslouží ženám jako jedna 

z bylin upravujících průběh menstruace a je vhod-
ným doplňkem také v období vyrovnávání potíží 
v menopauze. Také pecičky ostružin představují 
pro organismus užitečnou balastní látku. Obsah 
salicylátů je výhodou při léčbě zánětů, nachlazení, 
některých forem revmatismu a v prevenci trom-
bóz, u osob s nesnášenlivostí k acylpyrinu však 
mohou stejnou alergii vyvolat i ostružiny.

Pokud hodláte pěstovat ostružiny, tak tam, kde
jsou z jedné strany chráněny před větrem. Takže 
je vysazujte k dřevěnému plotu, ke zdi, ke stěně 
altánu či k vyšší zídce. Prostě tam, kde na ně ne-
bude příliš foukat. Beztrnný zahradní ostružiník 
je vhodnější sázet na jaře, protože má nízkou odol-
nost vůči mrazům. Po sklizni posledních ostružin 
můžeme keře ořezat. Odstraníme především od-
plozené větévky a nově vyrostlé výhony zkrátíme 
asi o jednu třetinu délky. Podpoříme tak jejich 
vyzrávání a odolnost vůči mrazu

Z ostružin můžeme vařit džemy, marmelády,
rosol, šťávu i víno. Z mladých listů je možné při-
pravit chutný čaj. Ostružiníky zároveň plní funkci 
okrasných rostlin, ozdobných listy, květy a plo-
dy. Ostružiník by podle uvedeného neměl chybět 
v našich zahradách. Patří mezi velmi cenné ovoc-
né druhy a jeho pěstování je celkem nenáročné. 
Přesto nám přinese nejen výbornou pochoutku, 
ale i mnohostranný užitek pro zdraví.

Otka Stavovčíková

Jaro ve škole je již tradičně 
spojeno se zápisem nových 
žáků k povinné školní docház-
ce. Letos jich do trojské školy 
podalo přihlášku rekordních 
padesát osm.
Trojských dětí bylo dvacet devět. Dalších 
osm dětí splnilo některé z kritérií k při-
jetí. I když nakonec všichni trojští k nám 
do školy nenastoupí, protože si vybrali 
školu mimo naši spádovou oblast nebo si 
nástup povinné školní docházky nechali 
odložit, bylo jasné, že buď vznikne jed-
na velmi početná třída, nebo by mohly 
vzniknout dvě malé s počtem žáků kolem 
dvaceti. n Začali jsme si pohrávat s myš-
lenkou otevření dvou prvních tříd. Někte-
ří trojští rodiče nám začali fandit a pod-
porovali nás v tomto nápadu. Hlavní slovo 
měla ale městská část, náš zřizovatel. Po 
vzájemné poradě jsme dospěli společ-
ně k závěru, že se nám otevírá mož-
nost zkvalitnění základního vzdělávání.
Rádi bychom Vám tedy oznámili, že od 
1. září 2020 vzniknou v trojské škole dvě
první třídy s menším počtem žáků. Věří-
me, že to bylo správné rozhodnutí a moc 
se na všechny budoucí prvňáčky těšíme.

Za ZŠ Trojská Kateřina Tůmová

z Rašínova nábřeží do zoo
sobota, neděle 9.00, 12.00, 15.30 h

ze zoo k Rašínovu nábřeží
sobota, neděle  10.30, 11.00*, 

13.30, 17.15
*Končí v přístavišti u Čechova mostu

Paroplavba na Mělník a zpět:
neděle 21. 6., 19. 7. a 23. 8.
(celkově 15 hodin, z toho 2,5 hod.
pauza v Mělníku).

www.paroplavba.cz

Přivítejte léto stylově
Počasí je ideální na piknik v přírodě
V Královské oboře neboli Stromovce jsou hned za mostem 
z Císařského ostrova /tedy poblíž Troje/ k dispozici čtyři pik-
niková místa, denně 8–20 h.
Rozdělávání a udržování ohně v přenosném grilu je možné za 
těchto podmínek:
a) oheň v přineseném grilu jen pod dohledem osoby starší 

18 let
b) spalovat se smí výhradně dřevěné uhlí
c) vychladlý popel po grilování vložte do odpadkových košů
d) v případě dlouho trvajícího sucha může být provoz pikni-

kových míst dočasně omezen

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

TIP PRO VÁS

SEZONNÍ NABÍDKA

Lodní doprava
Plavební řřád PPS platný do 31. 8. 2020
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Letní výlety 
na parníku

Přístaviště
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ŽIVOT V TROJI

PPPRRROOODDDEEEJJJ   LLLUUUXXXUUUSSSNNNÍÍÍ VVVIIILLLYYY

RE/MAX G8 Reality

NA PRODEJ

Prodej architektonického skvostu v Troji!

FM Členové Klubu trojské historie se 
na pokračování pravidelných schů-
zek velmi těší. Problém je v tom, že 
všichni patříme do té nejvyšší rizi-
kové skupiny. Téměř všem členům 
všem členům KTH je kolem osmde-
sáti a více let. Nemá smysl zbytečně 
riskovat zdraví a bude nejlepší, když 
se sejdeme po prázdninách v září, 
pokud nenastanou další covidové 
komplikace. Datum ještě upřesním.

Klub trojské historie
Koronavirová pandemie a ochrana proti ní přinesly 
mnohá omezení. Jedním z nich bylo i přerušení pra-
videlných setkávání příznivců Klubu trojské histo-
rie. Oslovil jsem proto iniciátora těchto setkávání, 
pana inženýra Františka MALÉHO, aby nám řekl, jak 
budoucnost činnosti klubu ve světle dnešního vý-
voje vidí, zda a kdy se klub opět sejde:

Podílel jste se na vzniku již při-
bližně šestnácti publikací, které 
vydává Nadace Quido Schwan-
ka – Troja, město v zeleni. Chys-
táte v blízké době něco dalšího:

FM V roce 2009 vyšla publikace 
Trojské pohledy 1898–1945, kterou 
jsme vytvořili s panem Otakarem 
Doubkem a která dala základ uce-
lené řadě publikací o Troji a lidech 
z Troje. Na dalších publikacích spo-
lupracoval pan Bohumil Kudera a Jan 
Weber. V současné době je těchto 
jednotných publikací devět a desátá 
je před dokončením. Její pracovní 
název je „Ztracený Ovenec a Naleze-
ná Troja“. Zabývá se stručným pře-
hledem historie Troje asi od roku 
880, kdy o krajině na pravém břehu 
Vltavy byly první písemné zmínky. 
Stěžejními kapitolami poslední pub-
likace jsou čtyři dokumenty: 1. Člá-
nek v časopisu Světozoru z 3. 7. 1874 
o Zadním Ovenci, 2. Darovací dopis 
pana Aloise Svobody prvnímu česko-
slovenskému prezidentovi T. G. Masa-
rykovi z roku 1920, 3. Historie statku 
Troja, kterou sepsal Alois Svoboda 
pro své dědice v roce 1926, 4. Histo-
rie rodu Tomanů v Podhoří. Termín 
vydání se posouvá asi ke konci tohoto 
roku s ohledem na zdravotní problé-
my našeho grafika a také na korona-
virovou pandemii.

Má současná situace nějakou 
obdobu v historii Troje? Myslí-
te, že se stane „milníkem“ vý-
voje anebo bude spíše z paměti 
lidí vytěsněna jako většina ne-
příjemných událostí v životě:

FM Asi nejtěžší období pro obyvatele 
Troje byly obě světové války. I z ta-
kového malého území jako je Troja 
narukovaly desítky mladých mužů 
(jenom Sokolů bylo třicet devět) do I. 
světové války a mnoho z nich se ne-
vrátilo (padli, byli nezvěstní). Rodiny, 

které zůstaly doma, v Troji, sháněly 
těžko obživu. To my staří si ještě pa-
matujeme z vyprávění našich rodičů 
a prarodičů. Za Protektorátu Čechy 
a Morava odváděli Němci mladé lidi 
na práci do Německa. Někteří Trojáci 
skončili i v koncentračních táborech. 
Další nezaviněné katastrofy byly „vel-
ké vody“. V novodobé historii jsou 
dvě, a to v roce 1940 a 2002. Ta v roce 
2002 má mnoho pamětníků, událo 
se hodně malých i velkých tragedií 
a prověřily se tak charaktery lidí. Na 
některé špatné události člověk vzpo-
míná v dobrém, protože ho posílily 
a některé, se kterými se nesrovnáte, 
zůstávají v paměti jako špatné do kon-
ce života.

rozmlouval Ing. arch. Václav Valtr

In
ze

rc
e

Fo
to

: a
rc

hi
v 

Ú
M

Č



11

ČERVEN 2020 248

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)

ZE SPORTOVIŠŤ
1. Opět jsme zahájili cvičení a tréninky od 11. 5. 2020 v omezeném rozsahu viz podrobnější 

informace níže.
2. Restaurace v Sokolovně byla v květnu částečně otevřena (prodej přes okénko). 16. a 17. 5. 2020 a

byla obnovena zahrádka a k dostání je i točené pivo. Podrobnější informace níže.
3. Tradiční cyklovýlet na Okoř se bude konat 6. 6. 2020. Podrobnější informace u Jany Krejčové – 

tel.: 737 121 577.
4. Valná hromada TJ byla z důvodu koronavirové infekce odložena a plánujeme ji na září 2020.
5. Zrušené akce (dětský karneval, naučný autobusový zájezd, Trojský orienťák atd.) se budou konat 

v náhradních termínech ve druhém pololetí. Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

Soutěže startují
S koncem mimořádných opat-
ření se pomalu rozbíhají sou-
těže trojských softballistek 
a baseballistů. Vůbec poprvé 
v novodobé historii klubu bu-
dou A týmy žen i mužů hrát 
nejvyšší soutěže. Zatím co 
A tým žen je tradičním účastní-
kem softballové extraligy, tým 
mužů do Extraligy postoupil po 
dlouhých dvaadvaceti letech.

EXTRALIGA ŽEN V SOFTBALLU začíná U
v sobotu 13. 6., kdy na hřišti v Troji
začíná v 11:00 hodin úvodní zápas se

třetím týmem loňského ročníku Snails Kunovi-
ce. O den později, 14. 6., se ženy utkají od 
15:00 se soupeřkami s Tempa Praha. n Tým
žen v letošním roce posílil zkušený novozéland-
ský trenér Lawrence Allen, který si v zahranič-
ních softballových soutěžích získal značné reno-
mé. SaBaT Praha si od jeho angažování slibuje
oživení hry, zapojení mladých hráček do týmu
a postup do play -off soutěže. Lawrence týmu věří 
a očekává dobré výsledky: „Přes zimu jsme tvr-yy
dě pracovali na kondici a zlepšení útočné 
fáze, přerušení soutěží nám umožnilo delší 
individuální přípravu, takže věřím, že s tý-
mem SaBaTu odehrajeme dobré zápasy“.

Extraligový tým mužů má své úvodní 
zápasy již za sebou, v červnu se můžete
přijít podívat na zápasy v tyto dny:
neděle 7. 6. od 16:00 h proti Technice Brno
sobota 13. 6. od 16:00 h proti Kotlářce Praha
sobota 20. 6. od 16:00 h proti loňským mis-
trům Arrows Ostrava
sobota 27. 6. od 16:00 h proti Olympii Blansko

Sportovním cílem A týmu mužů je udržet 
Extraligu v Troji i v roce 2021. Štěpán Hasal,
manažer týmu, k tomu poznamenal: „Víme, že
sezóna bude velmi obtížná, většina našeho 
týmu nemá s extraligovým baseballem zku-
šenosti, takže si klademe reálné a dosažitel-
né cíle. Sportovní tým v SaBaTu budujeme 
systematicky a stavíme na vlastních odcho-
vancích. Víme, že to není cesta jednoduchá 
a má svá úskalí, ale dává nám hluboký smysl 
opřít se o vlastní odchovance a tvrdým tré-
ninkem je dovést až k nejvyšší baseballové 
úrovni. Tomu věříme“. Každý víkend v troj-
ském ballparku je na programu nějaký ze 
soutěžních zápasů, proto budete -li mít cestu
kolem, přijďte nás podpořit. Go SaBaT! ŠH
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

TJ Sokol zve na cvičení

Znovu zahájení cvičení po epidemii koronavirem
Vážené dámy, vážení pánové, na základě usnesení vlády ČR č. 490 
z 30. 4. 2020 je možné od 11. května 2020 začít pořádat tréninky 
a cvičení ve venkovních i vnitřních sportovištích s maximální účastí 
jednoho sta osob. Cvičenci nemusí mít roušky.

O DBOR VŠESTRANNOSTI SOKOLA TROJA obnovil veškerá cvičení dospělých v tělocvičně 
od 11. května 2020. V tělocvičně bude připravena dezinfekce na mytí rukou i na následnou 
dezinfekci použitých cvičebních pomůcek. Šatny a sprchy budou i nadále uzavřeny. WC u ša-

ten budou plně k dispozici.
Cvičení probíhá za následujících podmínek:
1. Cvičenec přichází na cvičení převlečený
2. Cvičenec si před vstupem do tělocvičny umyje ruce a použije na ruce dezinfekci, která bude k dispozici
3. Po skončení cvičení na základě pokynů od cvičitele vydezinfikují použité náčiní a nářadí.
Od 25. 5. 2020 se cvičí již bez dalších podmínek.
Dětská cvičení všestrannosti se obnoví až po prázdninách v září 2020. Přesný termín sdě-
líme v dostatečném předstihu. Všechny cvičence prosíme, aby před cvičením zvážili svůj zdravotní stav. 
Cvičencům se zdravotními omezeními a ve vyšším věku cvičení nedoporučujeme. Cvičení v malé tě-
locvičně jsou omezena počtem cvičenců. Je proto nezbytně nutné se před každým cvičením přihlásit 
svému cvičiteli, nejlépe SMS nebo telefonicky. V případě potřeby či bližších informací se obraťte na své 
cvičitele nebo na předsedu OSV Vojtěcha Valtra na vojtech.valtr@gmail.com

Těšíme se na Vás v tělocvičně OSV Sokol Troja

Oddíl kopané zahájil tréninky mládeže od 11. 5. 2020
Tréninky starší přípravky (rok narození 2009 až 2011) jsou y každé úterý a pátek od 
16.30 hodin a předpřípravky (nar. 2012 až 2013)y úterý a pátek od 17 hodin. Starší 

žáci v pondělí a v pátek. Podrobnější informace u trenérů P. Filipa 728 213 254, L. Toboly 702 408 255 
a Martina Fořta 731 480 155. Stále hledáme děti narozené v letech 2006 až 2013 se zájmem 
o kopanou pro doplnění našich týmů. Přijďte vyzkoušet naše tréninky a přihlásit se.
Těšíme se na vás na hřišti. Za oddíl kopané Petr Filip

R ESTAURACE v prostoru Sokolovny TJ Sokola 
Troja již otevřela zahrádku i své vnitřní pro-
story. Denně zde najdete široký výběr z jídel 

české kuchyně (15–20 druhů), stejně jako točený 
Pilsner Urquell a minimálně jedno další pivo (Vel-
kopopovický Kozel, Svijany, Bernard Chotěboř aj.). 
Milovníci nealko nápojů zde najdou mimo tradičních 
značek i točenou Poctivou Malinovku. Otevírací 
doba zatím 12 až 20 hodin.

Otevření restaurace

Art & Food ZOOna v bývalém trojském pivovaru opět otevřela brány celého areálu 
U Trojského zámku 4. Vstoupit a relaxovat můžete každou sobotu a neděli mezi 
10.00 a 19.00 hod.



TIP NA VÝLET

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Zoo pro vás připravila
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v červnu 9–19 h*

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 1. 6. 2020 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 15. 6. 2020. Vydavatel měsíčníku:
Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, 
IČO: 45246858. Redakční rada: Tomáš Drdácký, Irena Marková, Petr Filip, Václav Valtr, Renata Zajícová, Ladislava Popovská, Mar-
tina Samsonova-Umlaufová. Zlom: Michal Špatz, Maketa: Grafos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce 
a mohou být kráceny. Názory pište na: redakce@mctroja.cz
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„Kdo nebyl na Řípu, 
není Čech!“
Tuhle větu už jste možná také 
slyšeli. Po osobní návštěvě hory 
jsem s úžasem zjistila, že na cha-
tě Říp z r. 1907, kde se prodává 
občerstvení, je nápis: „Co Moha-
medu Mekka, to Čechu Říp.“

Z NÁMOU ZAJÍMAVOSTÍ JE FAKT, že
z hory Říp byl slavnostně dopraven
jeden ze základních kamenů ke stav-

bě Národního divadla. Je třeba se také pře-
nést přes vtip o legendárním praotci, který 
byl příliš líný na to, aby došel k moři…

n Na zdolání Řípu (455 m) lze vyrazit vla-
kem (9.46 hod. z nádraží Praha Holešovice)
do Vraňan s navazujícím přestupem a pak 
vystoupit v zastávce Ctiněves. Zbývá zdolat 
2,5 km po červené turistické značce.

n Na vrcholu vás čeká románská rotunda sv.
Jiří z roku 1126. Zpět můžeme jet vlakem ve
12.59 nebo 16.59 zase na nádraží Holešovice.

Renata Zajícová

Románská rotunda na vrcholu Řípu byla zbudo-
vána na místě staršího dřevěného kostela v roce
1126. Nejstarší zmínka o zasvěcení kaple sv. Jiří,
patronu orby, pochází z počátku 16. století.

Botanická zahrada

Zajímavosti z údolí slonů

S LONÍ SAMIČKY, Z NICHŽ PRVNÍ se na-
rodila koncem března a druhá v sobotu 
8. 5. , bývají často bok po boku a vzá-

jemně se dotýkají choboty. Obě jsou velmi vitál-
ní a pravidelně pijí mléko od svých matek. V zá-

vislosti na počasí je návštěvníci mohou vidět ve ven-
kovním výběhu již od poloviny měsíce května. Video 
obou slůňat z druhého dne po porodu je k dispozici 
na YouTube kanálu Krátce ze zoo: https://www.
youtube.com/watch?v=U65KcM15QgQ

Obě slůňata spolu navzájem interagují a často se
dotýkají choboty. Březnová samička (na snímku
ležící) navíc udělala skokový pokrok v používání 
chobotu – umí jím již například sbírat granule.

Sloní samičky od sebe dělí šest týdnů, již nyní 
jsou však skoro stejně velké (mladší slůně je na
snímku vlevo).

Do sloního stáda v Zoo Praha přibyla letos na jaře hned dvě mláďata. Starší samička (vpravo) se naro-
dila 27. března, mladší (vlevo) 9. května. Celá skupina tak nyní čítá již devět členů.
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Foto © Miroslav Bobek, Zoo Praha

www.botanicka.cz
denně 9–19 h

od 11. 5. Otevření vinotékového okénka…
konečně si tak budete moci vychutnat jedineč-
né víno z vinice sv. Kláry. Otevřeno pro vás 
bude každý den 11–21 h.

Skleník Fata Morgana od úterý do pátku
29.–31. 5. Muškátová burza Ornamentální 
zahrada, 9–18 h
Členové Specializované zájmové organizace České-
ho zahrádkářského svazu Pelargonie již posedmé 
nabízí návštěvníkům botanické zahrady možnost 
pořídit si nevšední pelargonie. V prodeji budou 
pelargonie páskaté, břečťanolisté, velkokvěté, an-
dělské, pestrolisté, vonné, sukulentní i zcela rarit-
ní, a kromě nich i další zajímavé sbírkové rostliny. 
Při nákupu na naší burze odborníci poradí s výbě-
rem, zásadami správného pěstování a ošetřování, 
ochranou proti nejčastějším chorobám…
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