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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Milí trojští a podhořští sousedé,

SLOVO STAROSTY

ve čtvrtek 24. června se bude opět konat Trojská buchta.v
Mám velikou radost, že uvolnění protiepidemických opatření nám 

znovu umožní se ještě před prázdninami společně potkat. Zahradní slav-
nost Trojská buchta je nejen oslavou dobrého jídla a pití, ale hlavně velice 
příjemným sousedským setkáním, proto mi dovolte Vás všechny co nejsr-
dečněji na tuto tradiční trojskou akci pozvat. Doufám, že na konci června 

se i počasí umoudří a my si společně užijeme příjemné letní odpoledne 
a večer.

Mám pro vás dnes ještě jednou dobrou zprávu. Po našem několika-
letém úsilí byla těsně před nájezdem na Trojský most umístěna světelná 
odbočovací šipka pro směr do ulice Nová Povltavská. Toto nepřehledné 
odbočovací místo, které bylo na celém území Prahy 7 a Troje v posled-
ních dvou letech vyhodnoceno jako křižovatka s nejčastějším výskytem 
dopravních nehod, se tak konečně stane bezpečným.

Milí trojští a podhořští sousedé, nap ečte, navařte a dorazte na Troj-
skou buchtu. Tomáš Bryknar

4. 5. 2021
Závěrečný účet MČ Praha -Troja za rok 2020
Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání:
a) bere na vědomí
1. důvodovou zprávu k výsledku hospodaření (závěreč-
nému účtu) MČ Praha -Troja za rok 2020
2. Zprávu Magistrátu hl. m. Prahy, odboru kontrolních
činností, o výsledku přezkoumání hospodaření MČ 
Praha -Troja za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 s tím,
že na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ 
Praha -Troja za rok 2020 je konstatováno, že nebyly zjiš-
těny chyby a nedostatky (příloha č. 1 Závěrečného účtu
za rok 2020)
b) schvaluje
1. výsledek hospodaření (závěrečný účet) MČ Praha-
-Troja za rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
v těchto objemech:
příjmy po konsolidaci 21 100 735,95 Kč
výdaje po konsolidaci 14 860 685,12 Kč
rozdíl příjmů a výdajů 6 240 050,83 Kč
2. finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpoč-
tem HMP, ze kterého vyplývá odvod ve výši 26 212,66 Kč 
do státního rozpočtu a odvod ve výši 20 000,00 Kč do
rozpočtu hl.m.Prahy podle přílohy č. 4 Závěrečného
účtu za rok 2020
3. výsledek hospodářské činnosti MČ Praha -Troja uve-
dený ve zprávě o hospodářské činnosti za rok 2020 dle
přílohy č. 5 Závěrečného účtu za rok 2020
4. výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvko-
vé organizace Mateřská škola Nad Kazankou: hospodář-
ský výsledek –
přebytek ve výši 192 334,10 Kč
převod do rezervního fondu 192 334,10 Kč
5. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Zá-
kladní škola, Praha 7, Trojská 110: hospodářský výsle-
dek – přebytek ve výši 47 055,29 Kč
převod do rezervního fondu 47 055,29 Kč
c) souhlasí s celoročním hospodařením MČ Praha-
-Troja v roce 2020, a to bez výhrad.
d) ukládá tajemnici úřadu městské části informovat 
příspěvkové organizace o výsledku finančního vypořá-
dání. Usnesení č. 112 bylo schváleno.
K nabídce společnosti JRD s.r.o. jako investora 
projektu „Rezidence Troja Pod Hrachovkou“ na 
poskytnutí investičního příspěvku MČ Praha -Troja 
ke krytí nákladů veřejných služeb vyvolaných zámě-
rem investora

Pan starosta seznámil s nabídkou společnosti JRD
na investiční příspěvek pro městskou část, který by měli
poskytnout za určitých podmínek. Pro nás je nepřekro-
čitelný počet bytů 24, to dává možnost rozdělit byt 4+1
na dva byty. Navržený termín uzavření dohody 31. 5.
je možné posunout do 30. 6. 2021, aby dohodu stihlo

projednat zastupitelstvo městské části. V návrhu je pří-
spěvek rozdělený do dvou částek. Na minulém jednání 
zastupitelstva zaznělo, že by za část prostředků mohli 
vybudovat hřiště, s čímž nesouhlasil pan Hostaš. Pan Hos-
taš se na dnešní jednání omluvil a připomínky k nabídce 
poslal písemně a zastupitelé je mají vytištěné k dispozi-
ci. Hřišti se nebráním, ale v okamžiku kolaudace bytů 
domu by mělo být postavené hřiště. Pan Hájek – počtu 
bytů odpovídá počet parkovacích stání, který by se při 
rozdělení bytů navyšoval. Pan starosta – při osobním 
jednání zástupci společnosti řekli, že by se při rozdě-
lení bytů nenavyšoval počet parkovacích stání. Pan 
Hájek – dokumentace projektu je již definitivní? Paní 
Karlíková – požadavek HPP je legitimní. Pan starosta íí – 
budeme trvat na počtu bytů. Paní Karlíková – souhlasím 
s připomínkami pana Hostaše, nebudeme dělat jen to, 
co nám dovolí. Budeme hledat nějaký kompromis. Není 
zřejmé, proč příspěvek rozdělují. Pan Hájek –íí není de-
finováno, co musíme dělat. Paní Karlíková – rozumím, 
že mohou mít hřiště postavené rychleji. Když najdeme 
společnou řeč, mohli bychom využít i jejich projektanty. 
Aby bylo hřiště v takovém záměru, který chceme. Paní 
Tůmová – tím, že nám postaví hřiště, budou to chtít 
i prezentovat, tak to budou muset udělat kvalitně. Pan 
starosta – je dohoda, že chceme peníze a je možné, že 
během dojednávání je oslovíme pro zpracování pro-
jektu. Paní Tůmová – bylo by dobré, kdyby nám vypro-
jektovali a postavili hřiště. Pan místostarosta – s tímto 
postupem nesouhlasím. S architekty, kteří se podíleli na 
tomto projektu, nemám dobré zkušenosti a myslím si, 
že to neudělají dobře. Bylo by dobré, aby se to soutěžilo. 
Aby se to udělalo podle podmínek městské části. Ur-
čujícím závazným parametrem projektu bytů je výška 
a objem. Trval bych na tom, že všechna parkovací stání 
rezidentů budou pod zemí. Paní Karlíková – nabídka na 
mě nedělá dobrý dojem. Pan místostarosta – nabídka 
výše finanční kompenzace odpovídá, ale podmínky, za 
kterých se získá, jsou pro nás neakceptovatelné. Probí-
há diskuse k formulaci návrhu usnesení.
Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání:
a) bere na vědomí důvodovou zprávu k nabídce spo-
lečnosti JRD na finanční kompenzaci za rušenou veřej-
nou vybavenost sportovního areálu.
b) konstatuje že, nabídka finanční kompenzace rám-
cově odpovídá doporučené výši dle Pravidel schvále-
ných SMCHMP
c) nesouhlasí s navrhovanými podmínkami investor-
ského příspěvku ze dne 19. 4. 2021
d) požaduje Smlouvu o spolupráci uzavřít po před-
ložení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
odpovídající parametrům architektonické studie ze dne 
9. 11. 2020.
e) požaduje poskytnutí investorského příspěvku jed-

norázově v okamžiku nabytí právní moci vydaného 
územního rozhodnutí

Usnesení č. 115 bylo schváleno.
Informace starosty:
n v areálu Botanické zahrady se plánuje přemostění 
úvozu, MČ odeslala připomínky, a nakonec jsme se do-
hodli na tom, že stavba bude splňovat požadavky Bota-
nické zahrady i MČ. n schůzka s panem ředitelem Zoo
Miroslavem Bobkem – dohoda o tom, že bychom se měli 
scházet častěji a vzájemně se informovat. Názor můžeme 
mít na některé věci různý. n od podzimu loňského roku 
působí v Troji nový velvyslanec Slovenské republiky pan
Rastislav Káčer – dnes proběhla seznamovací schůzka 
s panem starostou a panem místostarostou. n ateliér 
Rusina Frei předal dokumentaci ke sloučenému územ-
nímu a stavebnímu řízení na rekonstrukci základní 
školy. Dostaneme také soubory v pdf, které obdrží zastu-
pitelé pro informaci. n hřiště v Podhoří – architekti če-í
kají na vyjádření Povodí Vltavy s. p., které již pan starosta 
urgoval.
Informace z průběhu brigády – paní Pokorná děkuje 
za občerstvení a materiální pomoc. Vysbíralo se hodně 
odpadků. Žádá o to, jestli by se mohl na pusté vinici 
umístit koš. Pneumatiky zatím nebyly odvezeny, řeší to šš
Ing. Novotný. Paní Karlíková – u mne bylo cca osmnáct 
lidí. Přišly i rodiny s malými dětmi, nešikovný byl ter-
mín společně s přistavením velkoobjemových kontejne-
rů. Mohla být lepší propagace. Pan Petkov – informoval 
o průběhu brigády u tramvaje. Pan místostarosta – in-
formuje o úklidu v lokalitě Salabka, účastnil se sám. 
Pan starosta – tuto akci budeme organizovat na podzim 
a mohly by se vytipovat dvě místa s černými skládkami, 
kam by se přistavily kontejnery a tato místa by se vy-
čistila důkladně. Paní Tůmová – zúčastnily se všechny 
třídy, ale pro poslední třídy již nebylo co sbírat. Příště 
by bylo vhodné vybrat větší lokalitu.
Pan místostarosta podal následující informace:
n výstava Trojské plány XIV. je prodloužena do 31. 5. 
a budou komentované prohlídky n protipovodňo-
vá ochrana zoologické zahrady n přesun pomníku 
před ZŠ – přepracovanou verzi představil zastupitelům. 
Připomínka ke stěně před školou, která by mohla být 
nižší n tramvajová tangenta od Prahy 6 přes Podhoří do 
Bohnic – pan místostarosta představuje řešení IPR. Dva 
tubusy ražené, v části Pod Hrachovkou a v Bohnicích jsou 
hloubené. Vhodnost portálu před ulicí Pod Hrachovkou 
nemůžeme jen na základě půdorysu posoudit. MČ s trasou 
souhlasí a navrhuje prověřit její vyústění. Troja preferuje 
trať pod řekou. Nejvíce MČ preferuje metro n studie Či-
mické radiály. K podrobnějšímu seznámení se s připra-
vovanými stavebními i dopravními projekty se zastupitelé 
dohodli na termínu pracovního jednání 25. 5. 2021 od 
17.30 hod.

Ze zápisu z 20. zasedání ZMČ Praha -Troja
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vydrž…

Sobota 19. 6. 13–16 h
n  Dvůr ZŠ + TGSČ 

Trojská 110/21
n  V Podhoří proti č. p. 280 

(bývalá octárna)

Neděle 20. 6. 13–16 h
n  Pod Salabkou x Trojská

BIOODPAD MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
Společné přistavení čtyř kontejnerů –
na objemný odpad, bioodpad, staveb-
ní odpad (suť) a dřevo

Neděle 27. 6. 9–15 h
n  Sádky, u stanoviště tříděného 

odpadu

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zahradní chemie, pesticidy, zářivky, 
teploměry a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, ředidla, barvy, tiskařské barvy, 
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí a odmašťovací pro-
středky), léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány 
v pevně uzavřených nádobách (jedlé oleje a tuku v uzavřených PET lahvích)!

Sobota 26. 6. n V Podhoří (točna autobusu) 11.10–11.30 h
 n křižovatka ul. Trojská x Pod Havránkou 11.40–12.00 h

(Následně 29. 9.)

Kdy do OC Krakov
 Lodžská 850/6 Praha 8 – Bohnice

Pošta: po–pá 9–20 h, so–ne 9–14 h,

Obchody: po–ne 9–21 h, KFC: po–ne 8–22 h,
pekařství: po–pá 7–20 h, so–ne 8–20 h
Billa: po–so 7–22 h, ne 8–22 h,
Fitness: po–pá 8–22 h, so–ne 9–21 h

Infolinka: +420 272 048 950 (9–17 h)
 www.centrumkrakov.cz

Velkoobjemové kontejnery

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ

VE ČTVRTEK 24. ČERVNA 2021 OD 17 HODIN
NA OBECNÍ ZAHRADĚ V TROJSKÉ ULICI 230/96

22. 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

Soutěžit můžete maximálně ve dvou
uvedených kategoriích.

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).

Akce se uskuteční za každého počasí 
za dodržení aktuálně platných 
hygienických předpisů.

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

Linka bezpečí z. s.

M ĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -TROJA PODPOŘILA v le-A
tošním roce provoz bezplatné telefonické kri-
zové Linky bezpečí částkou 4 000 Kč. Posláním 

Linky bezpečí, z.s., je poskytovat kvalitní a snadno dostup-
nou pomoc dětem, mladým lidem do 18 let (studentům do 
26 let) a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí 
pomáhá s řešením náročných životních situací i každoden-
ních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a po-
radenství pro klienty z celé Českénty z celé České
republiky prostředdnictvím
telefonu, chatu a emmailu.

Linku bezpečí mohou kontaktovat děti a studenti do 26 let 
na telefonním čísle 116 111 a to zcela bezplatně (bez nutnos-
ti kreditu) a anonymně. Telefonická krizová linka funguje 
v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, také během víken-
dů a svátků. Linka je určena především pro děti, které se 
ocitnou v obtížné životní až krizové situaci a mají pocit, že 
neexistuje řešení a že jsou na své trápení samy. Přestože se 
nám daří pomoci stovkám dětí denně, stále je mnoho těch, 
které se k nám nedovolají, protože kapacita Linky bezpečí 
je omezená. Dětem proto nabízíme pomoc také přes e -mail 
(pomoc@linkabezpeci.cz( ) a chat. Chat je v provozu kaž-zz
dý den od 9.00 do 13.00 hodin a od 15.00 do 19.00 hodin. 
Na e -mail odpovídáme do tří pracovních dní. Více informa-
cí, včetně odkazu na chat či podcasty a videa, naleznete na 
www.linkabezpeci.cz.

Nabízíme podporu a pomoc také rodičům, učitelům 
a všem dospělým, kteří mají starost o dítě či mladé lidi do 
26 let, a to prostřednictvím naší Rodičovské linky. Telefo-
nická linka je dostupná na čísle 606 021 021 od pondělí do 
čtvrtka od 9.00 do 21.00 hodin a v pátek od 9.00 do 17.00 ho-
din. Pomoc poskytujeme bezplatně, volající hradí pouze část-
ku za hovor dle tarifu svého operátora. Nabízíme pomoc také 
přes e -mail (pomoc@rodicovskalinka.cz( ) a chat. Chat je zz
v provozu v neděli od 18.00 do 22.00 hodin, na e -mail odpo-
vídáme do tří pracovních dní. Nejčastěji se na nás obracejí 
dospělí, kteří hledají radu při výchově dítěte, nebo jsou svěd-
ky, kdy je dítě v nesnázích a hledají způsob, jak mu pomoci. 
Více informací, včetně odkazu na chat, podcasty a videa, na-
leznete na www.rodicovskalinka.cz.
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N A VYBRANY�CH PLOCHÁCH v chráně-
ných územích můžete do konce červ-
na potkat stádo koz a ovcí, zajišťující 

spásáním jejich údržbu. Prosíme respektujte klid 
zvířat (zejména pokud okolo půjdete s pejskem), 
a nekrmte je (i dobře míněná snaha zpestřit jim 
stravu může skončit vážnými zdravotními problé-
my až ohrožením jejich života). Děkujeme.

J IŽ O MĚSÍC DŘÍVE, 27. 3. se do úklidu
lesních pozemků Na Farkách zapojilo
Komunitní centrum L.E.S. (co nasbíral

L.E.S. v lese můžete vidět na jedné z fotogra-
fií). Na začátku května, konkrétně v neděli 9. 5.
na jejich práci ve stejné lokalitě navázala parta 
„zvířat bez obalu“, kterým se podařilo kromě

obvyklých PETek, plechovek, lahví a dalších 
materiálů z lesa vynosit také pěknou hromadu 
vybouraného asfaltu (jak se tam něco takové-
ho mohlo dostat???). Odvoz a likvidaci nasbí-
raného odpadu zajistily v obou případech Lesy 
hl. m. Prahy. Za výše uvedenou aktivitu chci 
moc a moc poděkovat zejména Vlaďce Bendové 

(Ekocentrum L.E.S.), Tiffany Jágrové (Svět zví-
řat bez obalu) a Gabrielu Balážovi (Lesy hl. m. 
Prahy), ale samozřejmě také všem nejmenova-
ným účastníkům obou akcí. A doufám, že jim 
vydrží elán, neboť tato ve všech směrech pro-
spěšná činnost se zdá býti nekonečnou…

Ing. Milan Novotný, referent životního prostředí

Bio -sekačky  opět
v akci
Pastva ovcí a koz je součástí režimu ochrany ento-
mologicky a botanicky významných přírodních
lokalit, vesměs zvláště chráněných
území h

Ukliďme Troju pokračuje

Velice rád konstatuji, že úklid nepořádku na veřej-
ných prostranstvích probíhal a snad bude i pokra-
čovat také mimo „hlavní“ jarní brigádnický termín, 
kterým byla sobota 24. dubna, a o jehož průběhu 
jsme informovali v minulém vydání.

Vltava nám v květnu připomněla, že když 
z potůčku potok, z říčky řeka…
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Pražská paroplavební společnost
Z Rašínova nábřeží do Zoo (na Císařský ostrov)
denně 9.00, 12.00, 15.30 h

Od Zoo na Rašínovo nábřeží denně 10.30, 13.30, 17.15 h
Jednosměrná jízdenka z Rašínova nábřeží: Dospělí: 190 Kč, děti: 140 Kč, zvýhodněná 
zpáteční jízdenka: Dospělí: 290 Kč, děti: 180 Kč, rodinná jízdenka (2+2): Jednosměrná: 
490 Kč, Zpáteční: 690 Kč
20% sleva na plavby z Rašínova nábřeží pro seniory nad 65 let, skupiny nad 20 osob, studenty (dr-
žitele platných studentských průkazů). Držitel ZTP má 50% slevu a ZTP/P má 50% slevu + jeden 
doprovod zdarma. Děti do 3 let zdarma. Dětské jízdné platí pro děti od 3 do 11 let. Přeprava kola 
50 Kč, kočárky zdarma. Slevy se nesčítají. Uplatnit veškeré slevy a koupit zvýhodněné vstupenky 
lze pouze v kanceláři PPS na Rašínově nábřeží, nástupiště č. 2. Pes musí být na vodítku a s náhub-
kem. Malá a střední plemena je možné si vzít na palubu zdarma.
Plavby probíhají v režimu 3 R – respirátory, rozestupy a ruce (tj. dezinfekce).

Plavební řád do 31. 8.

V li ád k t t ji ž úklid řádk ř j

hovek lahví a dalších (Ekocentrum L E S ) Tiffany Jágrové (Svět z

, vesměs zvláště chráněných
hl. m. Prahy.
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TJ SOKOL PRO DĚTI OD SEDMI LET

Zápis za námi: dvacet šest prvňáčků
Letošní zápis do prvního ročníku proběhl v termínu 14.–15. 5.

Sešlo se dvaapadesát žádostí o přijetí, z toho dvacet dvě s bydlištěm ve
spádové oblasti Praha -Troja. Ostatní místa patřila sourozencům žáků
a dětem, které chodí do školky na území městské části Praha -Troja. Do 

první třídy tedy v září nastoupí dvacet šest prvňáčků, což zcela naplní kapacitu
školy. Už se na ně moc těšíme. Kateřina Tůmová

Co žákům nabídne zahrada při ZŠ
Jistě jste si při své procházce Trojou všimli, že na pozemku 
u základní školy pomalu roste dřevěná stavba. Každý den, 
když jdu do školy a ze školy, s radostí sleduji, jak přibývají 
trámy na střeše, a tvaruje se nový dřevěný altán, který bude 
našim žákům sloužit jednak jako venkovní učebna a zároveň 
místo pro hraní v době školní družiny.

Co se děje v Ekocentru Podhoubí?
EKOŠKOLKA ROZÁRKA
Zdravíme vás z Ekoškolky Rozárky. Jsme moc rádi, že už jsou zase všechny děti zpátky ve
školce, takže opět můžeme společně zkoumat svět a zažívat naše každodenní dobrodružství.

A co jsme v květnu zažili? Chystali jsme překvapení pro maminky k svátku. Vyrobili jsme 
papír a obarvili ho. Pak jsme šli na rozkvetlou louku, vybrali květiny, vylisovali je a vyrobili
z našeho papíru přáníčka. Zároveň jsme začali tvořit náš společný herbář a zjišťujeme, jaké
květiny okolo naší školky rostou. Také malujeme, slavíme narozeniny a pečeme, naposledy 
třeba šeříkový koláč. Na kroužku Malý zahradníček jsme vysadili hrášek a dýně, tulipány,
modřence i netřesky.

Vyrážíme na výlety do botanické zahrady a užíváme si krásy záložní zahrady Trojského
zámku.

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU?
Pojedeme na školku v přírodě, vyrazíme na výlet s přespáváním s našimi předškoláky, těšíme
se na letní slavnost v zahradě trojského zámku, na které se rozloučíme se školním rokem a dět-
mi, které půjdou po prázdninách do školy. A zároveň oslavíme již osmé narozeniny naší školky!

V neposlední řadě nás čeká audit Ekoškoly, na kterém si s dětmi a rodiči z Ekotýmu připo-
meneme, co všechno se nám povedlo ve školce zlepšit v oblasti jídla a odpadů.

NOVÉ DĚTI DO EKOŠKOLKY ROZÁRKY
Máte zájem naši školku blíže poznat? Uvažujete o tom, že by 
Rozárka mohla být tím pravým místem pro vaše dítě? Ozvěte 
se nám. Do školky je možné nastoupit do naplnění kapacity 
v průběhu celého roku. Pro zjištění aktuální situace můžete 
kontaktovat Martinu Hoferovou na tel. 777 123 690 či emailu 
martina.hoferova@podhoubi.cz. Těšíme se na vás!

NA STOPĚ! Letní příměstské tábory 
pro děti v Troji
O letních prázdninách opět chystáme příměstské 
tábory určené mladším školákům (z 1.–5.  třídy). 
Jeden turnus už máme obsazený, na druhém se 
ještě nějaké místo najde. Tak neváhejte. Termín 
2.–6. srpna 2021. Kontakt: Jana Knappová, tel. 
776 356 959, email jana.knappova@podhoubi.cz. 
Více na http://www.podhoubi.cz/tabory/.

S TAVBA JE S POVOLENÍM MČ
Praha -Troja financována 
s prostředků Spolku rodičů

při ZŠ Trojská a měla by být dokon-
čena ještě před koncem školního
roku. Stavba vzniká ve spolupráci
s rodiči žáků a na její realizaci se
budou podílet i sami žáci. Nechte
se konečnou podobou příjemně
překvapit.

Společně se snažíme o propo-
jení výuky s praktickým životem,
k výuce nám často slouží i venkovní 
prostory. Na školní zahradě se ob-
jevily nové truhlíky na pěstování 
a hmyzí domečky, které děti samy 
zaplní přírodním materiálem.

Kateřina Tůmová
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Podrobné informace ke všem našim aktivitám najdete na
www.podhoubi.cz, zz www.ekoskolka -rozarka.cz.

Letní Studánka í 2021
Pro děti starší sedmi let pořádá Sokol Troja o letních
prázdninách v termínu od 21.–28. 8. 2021 na své hor-
ské chalupě v Peci pod Sněžkou turistické soustředění.

Bližší informace a přihlášku získáte u náčelníka 
Sokola Troja Tomáše Bryknara, t.bryknar@volny.cz
nebo 603 460 164.
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AKTUÁLNĚ z projednávaných staveb

ÚČOV – Nová vodní linka, v pozadí kalové hospodářství a stará vodní linka
určená k rekonstrukci

Do kompenzačních opatření stavby požadujeme zahrnout okružní cestu 
po valu a toto kompenzační opatření realizovat co nejdříve, ještě před 
započetím rekonstrukce stávající VL ÚČOV. Uvolněné dosazovací nádrže 
v severním cípu ostrova požadujeme z cela odstranit a prostor parkově 
upravit, zároveň přičlenit alespoň část nově upravené plochy k veřejně 
přístupnému koridoru.
Uvažované řešení odvozu kalů by mělo co nejméně zatížit rekreační 
potenciál trojské kotliny, zejména nesmí omezit plánovanou přestavbu 
levého břehu na intenzivně využívaný pěší a cyklistický koridor, aby se 
tak odlehčilo přetíženému pravému břehu s cyklotrasou A2. Preferujeme 
odvoz mimo intravilán města.

Lužní park pod valem
V pondělí 31. 5. se uskutečnila schůzka s projektanty parku, kde jsme 
mimo jiné požadovali:
n provést dopracování krajinářského řešení parku v souvislosti s úpra-
vami původní studie z roku 2018, které byly vyvolány připomínkováním 
projektu k DUR,
n současně provést revizi aktuálního stavu hodnotných dřevin, dodateč-
ných výsadeb a nutného kácení,
nMČ Praha -Troja se územím pod valem dlouhodobě zabývá a záleží nám 
na udržení přírodního charakteru lužní krajiny, sladění stávajících aktivit 
a hlavním městem navrhovaného nového využití území. Městská část je 
připravena poskytnout aktivní součinnost při dopracování krajinářského 
řešení v rámci projektu DUR.

Protipovodňová ochrana v Troji
Za účasti zástupců Národního památkového ústavu a MČ Praha -Troja 
prověřuje Institut plánování a rozvoje Prahy možné varianty další proti-
povodňové ochrany v Troji. Návrh uvažuje zvýšenou ochranu zoologické 
zahrady a organizační nebo technická opatření k lepší ochraně Trojského 
zámku, mlýna a pivovaru.

Zborcená zeď zahrady Trojského zámku po povodni v srpnu 2002

Povodeň 14.–16. května 2021

Průtok 550 m³/s, stav hladiny 15. května v 19:00 hodin

Při vyhlášeném 1. stupni povodňové aktivity v Troji zřizujeme povodňové 
hlídky, které sledují stav hladiny řeky. První kritický průtok je 700 m3/s, 
kdy dochází k zaplavení ulice Vodácká pod lávkou a také cyklotrasy 
v Bosně pod zoo. Maximální průtok letos v květnu dosáhl 550 m3/s.

Projekt rekonstrukce stávající vodní linky ÚČOV

Vyhnilé kaly z čistírny odpadních vod jsou v současné době odváženy v kon-
tejnerech trasou z ostrova podél plavebního kanálu přes Trojský most

Děkujeme panu řediteli Botanické zahrady, že akceptoval naše připomín-
ky k přemostění úvozové cesty. Územní a stavební řízení na OÚR Prahy 7 
pokračuje s upravenou dokumentací stavby.

Děkuji obyvatelům Troje za zaslané podněty k řešení v oblasti nepovolených
staveb, parkování návštěvníků mimo vyhrazená stání i náměty k úklidu veřej-
ně přístupných ploch. Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

Unikátní skleník Fata Morgana
opět vítá návštěvníky
Od 25. května je opět možné navštívit vnitřní expo-
zice botanické zahrady.

Nové vzdušné zahrádky ve Fata Morganě
V expozici tropické flóry Jižní Ame-
riky – na nových, z betonu vytva-
rovaných kmenech – se začínají 
rozrůstat vzdušné zahrádky z bro-
mélií, kapradin, anturií, orchidejí 
a dalších typických rostlin. Nejcen-
nějším druhem je jediný epifytně 
rostoucí druh cykasu Zamia pseu-

doparasitica. Je to vzácná rostlina, 
která v přírodě obývá jen malou 
oblast v Panamě poblíž hranic s Ko-
lumbií. Její krátký kmínek dorůstá 
velikosti fotbalového míče a tento 
cykas přichycený kořeny kolmo na 
kmenech zdánlivě popírá fyzikální 
zákony.

Celá botanická zahrada v plné jarní kráse
Celá botanická zahrada zažívá vrcholné období květu. Do krásy se rozvila 
Pivoňková louka v Horní zahradě a je plná barev a vůní. Jen pár metrů od 
ní postupně rozkvétají kosatce. Japonská zahrada přímo svítí květy rodo-
dendronů a azalek. Svou sezónu zahájila již i expozice Středozemí, kterou se 
šíří vůně rozkvetlých rozmarýn a po zimním období se do ní vracejí i myrty, 
olivovníky a granátovníky.

Stavba chodníku a autobusové točny
Probíhá druhá etapa stavby, spojená s rekonstrukcí ulice Pod Hrachovkou. Průjezd z a do
Podhoří je tak aktuálně možný jednosměrně na světelnou signalizaci. ke všem památkám.

Vstupenky je možné zakoupit přímo v pokladnách, s ohledem na komfort ná-
vštěvníků však botanická zahrada doporučuje zakoupit vstupenky on -line pro-
střednictvím webových stránek www.botanicka.cz. Z tiskové zprávy Bz 21. 5. 2021

Do Botanické zahrady Praha lze vstupovat pouze hlavními vchody, které jsou 
otevřené denně od 9 do 19 hodin. Tropický skleník Fata Morgana bude otevřen 
vždy od úterý do neděle od 9 do 19 hodin. Na základě aktuálních opatření 
může být v prostorách skleníku v jeden okamžik maximálně stovka osob (jed-
na osoba na 15 m² vnitřní plochy). Pro návštěvníky se také otevřelo posezení 
u občerstvení, a to jak na vinici sv. Kláry u vinotéky, tak u rostlinného bistra 
Botanická na talíři. Provoz botanické zahrady se bude řídí aktuálně platnými 
pravidly.
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BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY PŘINÁŠÍ svým příznivcům Y
skvělé zprávy. Kromě venkovních expozic, které jsou přístupné už 
od dubna, se opět pro veřejnost otevřely vnitřní expozice a s nimi 

i tropický skleník Fata Morgana, který patří mezi evropské unikáty. Návštěv-
níci se tak zase mohou těšit na procházku tropickým rájem. Během období, 
kdy skleníky byly nepřístupné, prošly expozice řadou změn. Největší nastala 
v expozici tropické flóry Jižní Ameriky, kde staré a rozpadající se dřevěné 
kmeny byly nahrazeny padlými kmeny vytvarovanými z betonu. Na nich už se 
začínají rozrůstat vzdušné zahrádky z bromélií, kapradin, anturií, orchidejí 
a dalších rostlin. Fata Morgana si pro návštěvníky nachystala i kvetoucí pře-
kvapení. Lidé se do skleníku dostanou zcela novým vstupním areálem, ve 
kterém bude v brzké době otevřena i restaurace. K prohlídce zvou i další 
vnitřní expozice botanické zahrady, tedy Svět sukulentů nebo skleníček Emei 
Shan, který představuje flóru Číny.

Celý areá l Botanické zahrady hl. m. Prahy byl na základě nařízení vlády 
České republiky uzavřený od 18. 12. 2020.

„Už šestnáct let je tropický skleník vybudovaný na prosluněné trojské 
stráni chloubou trojské botanické zahrady. Uplynulé období bylo od slav-
nostního otevření v roce 2004 tím nejdelším, kdy byl skleník Fata Morgana 
dlouhodobě nepřístupný pro veřejnost. Uzavřený byl navíc i v době, kdy se 
pravidelně konají oblíbené akce, jako je výstava orchidejí či exotických 
motýlů. Ta nakonec bude uspořádána od 9. června. Na orchideje se ná-
vštěvníci mohou těšit na podzim.“ uvedl Bohumil Černý, l ředitel Botanické zahrady

u,
vede
kámke všem památk

Obtáhněte trasu
která turisty dov
ke všem památk
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Pražské vinice
Letošní červnový ročník puto-
vání vinicemi hlavního města, 
(včetně ochutnávky vín) se ne-
koná. Určitou kompenzací by 
pro případné zájemce mohl být 
kalendář Galerie Art Francesco 
s reprodukcemi určenými k za-
rámování:

Kalendář 2021 51x54 cm
Šest velkých reprodukcí obrazů 
Ivana Svatoše na šířku, na kva-
litním křídovém papíře
s těmito motivy:
  1–2  Vinice u Starého purkrabství, 

Vyšehrad

  3–4  Svatováclavská vinice na Opyši

  5–6  Vinice pod Pražským hradem

7–8 Vinice u Strahovského kláštera

 9–10 Svatojánská vinice

11–12 Vinice sv. Kláry v Tróji

cena: 1 200 Kč (včetně DPH) https://
eshop.artfra.cz/VIP -kalendar-
-Prazske -vinice-2021-d205.htm
Galerie Art Francesco Jungma-
nnova 749/32, 110 00 Praha 1,
www.artfra.cz
galerie@artfra.cz, tel: 244 466 626

Středočeské 
muzeum
v Roztokách u Prahy nabízí kromě 
stálých expozic (Vrchnostenská sprá-
va panství a Život v letovisku) i pane-
lovou, volně přístupnou výstavu před 
Ateliérem Zdenky Braunerové: Ame-
rický klub dam (aktivity z přelomu 
předchozích staletí).
středa–neděle 10–18 h,
panelová výstava denně 10–18 h

1.  pokladna muzea, kavárna
2.  zámek – expozice, výstavní prostory, IC
3.  výstavní prostory
4. ateliér Zdenky Braunerové
5. bus č. 340, 350 (Praha – Vítězné náměs-

tí, metro Dejvická), č. 359 (Suchdol)
6. vlak S4, S41 (Praha – Masarykovo

nádraží, Libeň, Holešovice, Podbaba)
7.  parkoviště

Vážení členové KTH, snad se nám podaří se sejít 

po dlouhé době ve čtvrtek 17. června 2021 od 

17 hodin v Domě spokojeného stáří. Prosím vez-

měte s sebou  respirátory (roušky) abychom učinili za 

dost zdravotním předpisům. Rozestupy udržíme. Když to 

dobře dopadne, tak nám přijde zazpívat a zahrát na flaši-

net pan Viktor Fatka, který složil „Píseň o spadlé trojské 

lávce“. Bude to doprovázeno i obrázky. Pro ty, kteří ještě 

“

nemají poslední publikaci Ztracený Ovenec Nalezená Tro-

ja publikace přinesu. Těším se na Vás. František Malý

Vyobrazení Troje na vojenské mapě z r. 1757
Zatímco se pomalu zotavujeme z první pohromy 21. století, tak se můžeme 
zeptat, kdy vlastně byly ty „staré zlaté časy“. Při pohledu do historie lze na 
různá nešťastná období narazit v každém století.

J EDNOU Z NEJVĚTŠÍCH, JIŽ ZAPOMÍNANYCH KATASTROFYY pro Prahu, bylo pruské obléhání v roce 1757. To 
začínala sedmiletá válka a k Praze dorazil král Bedřich Veliký. Usadil se ve Hvězdě na Bílé Hoře, převedl 
vojska přes pontonový most u Selce. A svedl vítěznou bitvu s Karlem Lotrinským u Štěrbohol. Poražený 

rakouský princ Karel se uzavřel v Praze a začala velká blokáda a dělostřelecké bombardování Prahy. Prusové 
neměli obléhací děla, která by mohla rozmetat pražské hradby. Na Vítkově, na Sklenářce, na Pankrácké pláni 
a několika dalších místech vybudovali dělostřelecké pozice, nepodařilo se jim však získat kontrolu nad Letnou. 
V posledních květnových dnech roku 1757 zahájila pruská armáda systematické ostřelování nevojenských objektů, 
aby zlomila vůli obyvatel k odporu. Podle svých záznamů Prusové během obléhání vypálili 58 376 dělových kulí, 
přes 23 063 granátů a 548 zápalných střel. Zničeno nebo těžce poškozeno bylo na 880 městských domů, tj. více než 
čtvrtina celkového počtu. Z církevních staveb nejvíce utrpěly katedrála svatého Víta a klášter na Karlově. Obyvatelé 
se stěhovali do sklepů. Z ulic byla odstraněna dlažba, aby se od ní neodrážely pruské střely. Škody po ostřelování 
se odstraňovaly po několik desetiletí. Ani padesát tisíc mužů tehdy Prahu nedokázalo dobýt, ale obléhání je ozna-
čováno za nejničivější v pražských dějinách. V Troji tábořil 3. batalion anhaltského regimentu, na Sklenářce měli 
umístěnou dělostřeleckou baterii. Ing. arch. Václav Valtr

Prusové  1757 – na sever od Prahy

Bloká da Prahy 1757 – rozlož ení  pruský ch
vojsk s pontonovým mostem u Selce
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Toyen – Snící rebelka
VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA 9. 4.–15. 8. 2021
NG představuje největší lákadlo letošní sezóny, chronologicky po-
jatou výstavu prací Marie Čermínové – Toyen s důrazem na jednot-
livé etapy vývoje její tvorby, a to ve velkolepé spolupráci s Hamb-
urger Kunsthalle a Musée d’Art Moderne de Paris – Paris Musées.

Vstupenky na výstavu je nutné předem zarezervovat skrz rezervační sys-
tém. Výstava je přístupná pouze s předchozí rezervací. Vstupenka 
je platná po dobu 80 minut. Zaplacené vstupné a ani ostatní poplatky 
se nevrací, vstupenku není možné vyměnit.
Otevírací doba: Út–ne: 10.00–19.00, st: 10.00–20.30 h

Autorka sama o sobě prohlašovala, že není malířka. Zásadní pro ni 
byla poezie a pomocí koláže, ilustrace a malby ji jen vyjadřovala. 
Důležitý pro její inspiraci je vliv děl markýze de Sade, A Rimbaudea, 
A. Bretona, J. Heislera, R. Ivšiće a v neposlední řadě S. Freuda. Společ-
ná potřeba poezie a revolty.
Toyen známe především jako čelní představitelku surrealismu, i když 
vytvořili s J. Štýrským vlastní nové hnutí – Arteficialismus, na které 
kladli zásadní důraz. (Ztotožnění malíře a básníka, svobodné zacháze-
ní s technickými prvky, přičemž hlavní slovo má fantazie, vzpomínky, 
obraznost a realita je v klidu.)
Nejsrozumitelnější z vystavovaných děl Toyen jsou soubory kreseb, 
jež vznikly jako reakce na válku – Střelnice. Pomocí poničených hra-
ček v pusté krajině vyjadřuje konec dětských snů. Ty jsou nahrazeny 
krutostí a násilím. Rovněž v cyklu Schovej s e válko! autorka ukazuje 
na hlubokou ránu zasazenou přírodě a životu jako takovému (zvířata 
např. zobrazuje jako kostry.).
Mezi nejkrásnější díla dozajista patří cyklus poetických kreseb Střepy 
snů jako výtvarný doprovod k básni R. Ivšiće, Studna ve věži a cyklus 
černobílých koláží Tváří v tvář, které se nepodobají ničemu z její před-
chozí tvorby. Výtvarný jazyk zde zredukovala na minimum, v rovině 
významových asociací kombinuje mikroskopické měřítko s makrosko-
pickým, detailní záběry s celkovými a nás diváky úplně znejistí.
Nejzajímavější je tvorba Toyen z jejího pozdního období, kde hraje 
nejdůležitější roli světlo, stín a analogické vnímání člověka, rostlin, ži-
vočichů. Každý předmět či bytost může představovat jiný předmět či 
vlastnosti bytosti.
Pro Toyen bylo nejdůležitějších pět atributů: svoboda, tajemno, eroti-
ka, cestování, noc, ale hlavně Rimbaudovo: „Já jsem někdo jiný“.

L. Popovská

Na zá mku La Coste, olej, plá tno, hold J. Š tý rské mu, inspirová né  jeho foto-
gr. sí dla marký ze de Sade

Sen, olej, plá tno
dů lež itá  role je stí n 
a analogické  vní má ní 

Smutný  den, zemř el Š tý rský , na jeho poč est

Vystavené fotografi e zobrazují viadukt Negrelli 
většinou v krátkém časovém úseku léta 2017, kdy 
byly likvidovány dodatečné vestavby oblouků 
vlastního viaduktu.

Negrelliho 
viadukt jako t
artefakt

PETR & PAVEL HRON
Galerie u lávky, Povltavská 21

podle aktuálních nařízení
Autoři: Petr Hron a Pavel Hron studovali výtvarnou fotografii na FAMU (prof. 
Ján Šmok), absolvovali 1981, respektive 1989, žijí v Praze, kde také v roce 1993 
založili firmu FOTO DESIGN, (tel. 607 973 944), která se zabývá průmyslovou
fotografií, knižními publikacemi, fotografováním architektury, kulturních pa-
mátek atp. Autoři pracují většinou společně.

Galerie otevřena v pátek 13–17 h, v sobotu a neděli 10–18 h, do 1. 8. 2021

VERNISÁŽ PROBĚHNE VE ČTVRTEK 10. 6. OD 17 HODIN
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

PRO INFORMACI
Obnova Výstaviště

Z ačala rozsáhlá revitalizace Výstaviště v Ho-v H
lešovicích. Kromě rekonstrukcí objektů proů p
konference, výstavy atp. vzniká i zázemí ze

pro sportovce (půjčovna, sprchy, WC)…a letos do-s d
jde i na zahájení dostavby shořelého levého křídla ří
Průmyslového paláce.

Ve spodní části, na konci Bruselské cesty, eká če
na své hosty, kromě hřišť, i Skate park (skateboard,oa
kolečkové brusle, BMX kolo) a v úseku podél ratitr
až k viaduktu vzniká území pro odpočinek i sp rty.por

.p.a.s.

„Skate Plaza“ v provozu jen za sucha, v létě: 8–20 h,
v zimě 9–16 h

V dřevěné konstrukci najdete samoobslužný servis:

Od 11. do 13. června
se v Praze -Troji uskuteční úvodní zastávka Světového 
poháru ve vodním slalomu. Na trojské slalomové drá-

ze se opět představí ti nejlepší slalomáři světa, včetně všech 
českých olympioniků a úřadujícího trojnásobného mistra 
Evropy na kajaku Víta Přindiše.

Pátek 11. června
8:45 Předjezdci čtyři lodě
9:00–12:50 Kvalifikace K1 ženy + K1 muži interval 1 min.
14:00 Předjezdci čtyři lodě
14:15–17:20 Kvalifikace C1 ženy + C1 mužiy interval 1 min.
Sobota 12. června
8:45 Předjezdci čtyři lodě
9:00–11:25 Semifinále K1 ženy + K1 muži interval 2 min.
12:03–13:15 Finále K1 ženy + K1 muži interval 3 min.
13:18–13:31 Vyhlášení vítězů K1 ženy + K1 muži
15:00–16:51 Extrémní slalom K1 ženy + K1 muži (Time Trial)y
Neděle 13. června
8:45 Předjezdci čtyři lodě
9:00–11:05 Semifinále C1 ženy + C1 muži interval 2 min.
11:33–12:45 Finále C1 ženy + C1 muži interval 3 min.
12:48–13:01 Vyhlášení vítězů C1 ženy + C1 muži
14:45–15:57 Kvalifikace, Extrémní slalom K1 ženy + K1 muži
16:03–17:10 Finále, Extrémní slalom K1 ženy + K1 muži
17:20–17:45 Vyhlášení vítězů Extrémní slalom K1 ženy + K1 muži
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Festival muzejních nocíFestival muzejních nocí
…se v Praze letos nekoná, nicméně od 18. června (Meziná-
rodní den muzeí) do 19. září se XVII. ročník festivalu usku-
teční průběžně v jednotlivých krajích ČR. Případní zájemci 
najdou termíny muzejních nocí zúčastněných institucích na: 
https://www.cz -museums.cz/web/festival_muzejnich_noci.

Světový pohár ve vodním slalomu
odstartuje v Troji
úvodní zastávka Světovéhoávka Světové
d

důvodu aktuálních epidemických opatření se ovšem oblíbená sportovní akce v Troji musí Z 
bejít bez diváků, a to už druhým rokem po sobě. Fanoušci mohou závody sledovat prostřed-ob
ictvím přímých přenosů. Veškeré informace jsou k dispozici na ni www.slalomtroja.cz.

„ Je skvělé, že Světový pohár letos odstartu-J„„
e právě v Troji, protože doma se nám jezdí je

úplně nejlíp. Věřím, že po neskutečném mis-úp
rovství Evropy se nám podaří formu prodat tr
na domácí vodě. Už se na to moc těšími .“

říká Přindiš

V RÁMCI SVĚTOVÉHO po-
háru nebude chybět závod 
v extrémním slalomu – 

atraktivní disciplíně, která je nově 
zařazena do programu Olympijských 
her v Paříži 2024 a v níž čeští kajaká-
ři patří mezi světovou špičku.

ZE SPORTOVIŠŤ
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

TJ SokolTJ S k Troja zve na cvičení
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)
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

Sokolská všestrannost
MILÍ SPORTOVNÍ PŘÁTELÉ, po dlouhé době pro vás máme 
radostnou zprávu. Od 10. 5. 2021 obnovil TJ Sokol Troja ně-
která cvičení, která probíhala na venkovním hřišti. Od 18. 5. 
jsme se už mohli vrátit i do tělocvičny a cvičit bez roušek. 
Počet cvičenců je limitovaný a každý se musí prokázat ne-
gativním testem ne starším, než sedm dní, nebo ukončeným 
očkováním, nebo prodělaným onemocněním COVID-19 ne 
déle něž tři měsíce. Děti do šesti let nemusí být testované.

Sokol Troja v době pandemie nezahálel. Hlavně odbor všestrannosti připravoval a roze-
sílal svým členům návody na individuální domácí cvičení, zorganizoval online dětský karne-
val a v květnu nacvičil na základě výzvy ČOS cvičení v akci „Rozhýbejte Česko“.
n Všechny výsledky naší výše uvedené činnosti si můžete prohlédnout na
www.TJ Sokol Troja – všestrannost.
S postupným rozvolňováním covidových opatření začínáme opět cvičit. Viz příspěvek Od-
dílu všestrannosti.
n Od 24. 4. 2021 trenují také všechny naše týmy kopané. Pro připomenutí máme tři
mládežnická družstva pro kluky narozené od roku 2006 až 2014, a dále dva týmy dospě-
lých. Starší žáky (2006, 2007, 2008), mladší žáky (2009, 2010, 2011), a nejmladší přípravku
(2012, 2013 a mladší). Stále nabíráme nové zájemce o kopanou. Na hřišti jsme po celý 
týden. Starší žáci – pondělí, středa a pátek od 17 hodin, mladší žáci – úterý a pátek od 16.30
a stejně tak přípravka. Přijďte se podívat na trénink a přihlásit (informace na tel.: Petr Filip
728 213 254. Na základě rozhodnutí Pražského fotbalového svazu se vzhledem k pandemii
soutěže kopané v sezoně 2020/2021 již nebudou dohrávat.
n Oddíl orientačního běhu pořádá ve středu 2. 6. 2021 tradiční Trojský orienťák –k
bližší informace a přihlášky – Milan Paukert tel.: 605 290 121.
n Restaurace v objektu Sokolovny bude v červnu snad již otevřena, viz samostatná infor-y
mace vpravo dole. Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

n Oddíl kopané TJ Sokol Troja pořádá v termínu 14.–21. 8. 2021 fotbalové soustředění pro 
děti ve věku 9–16 let, v blízkosti Rakovníka. Soustředění se mohou zúčastnit i zájemci o fotbal 
mimo členskou základnu trojského sokola. Zájemci o další informace oznamte svůj zájem na 
mail: tj -sokol -troja@volny.cz, předmět: soustředění.
n Začátkem září plánuje oddíl kopané TJ Sokol Troja oslavit 60. výročí svého vzniku. Termín 
bude upřesněn dle termínové listiny již probíhajících soutěžních zápasů mužů. Žádáme bý-
valé hráče, aby se přihlásili na mail: tj -sokol -troja@volny.cz, protože chceme připravit 
setkání i pro ně.

Oddíl kopané TJ Sokol Troja připravuje pro své žáky 
(8–15 let) na poslední týden prázdnin (23.–27. 8. 2021) tré-
ninkový týden s doplňkovým programem.
Náplň jednotlivých denních programů bude zaměřena na sportovní aktivity se zábav-
nými soutěžemi. Program bude přizpůsobován předpovědi počasí. Dětem bude zajiš-
těn oběd v restauraci CAMP Sokol Troja, dopolední a odpolední svačina a pitný režim. 
Pokud bude zájem i pro děvčata, upravíme program a dozor i pro ně.
Předpokládaná cena: n pro člena TJ Sokol Troja je 500 Kč za den
 n pro nečlena TJ Sokol Troja je 600 Kč za den
V ceně je zahrnuta odměna cvičitelům a dozoru, pojištění, strava a pitný režim a ostatní 
provozní náklady spojené s pořádáním akce. Případné vstupné do muzeí, Zoo, koupa-
lišť atd. bude placeno na místě.
Zájemci o účast třeba i na jeden den prosím oznamte svůj zájem na email: 
tj -sokol -troja@volny.cz a to do 15. 6. 2021, předmět zprávy: trojský sportovní tý-z
den. Konání akce s programem a konečnou cenou oznámíme do 30. 6. 2021.

Trojský sportovní týden

INFO – fotbal

Od pondělí 24. 5. proto obnovujeme další cvičební hodiny 
dětí a také seniorů v tomto rozsahu:

Pondělí
18–19 PILATES

19–20 AEROBIK

Úterý 18–19 Zdravotní cvičení – senioři

Středa

18–19 JÓGA

19–20 AEROBIK

20–21 PILATES

Čtvrtek

15–16 Rodiče a děti

16–17 Předškolní děti

17–18 Sportování: 1.–5. třída

17–18 Cvičení na židlích – senioři

Kromě těchto cvičebních hodin se již scházejí také volejbalis-
té, stolní tenisté a malá kopaná. Všechny potřebné informace
se dozvíte od jednotlivých cvičitelů. Informace také na
http://www.tj -sokoltroja.cz/,//
https://www.facebook.com/TJ -Sokol -Troja -vsestrannost.tt

n Na přelomu května a června si můžete projít sokolskou 
procházku ke dni dětí plnou úkolů na rozhýbání těla i na 
zamyšlení. Zúčastnit se mohou děti, dospělí i senioři. Všech-
ny informace najdete v mailu, nebo na facebooku TJ Sokol 
Troja. n Dále bychom všechny členy TJ Sokol Troja, kteří ješ-
tě nezaplatili členské příspěvky za rok 2021, chtěli požádat 
o jejich zaplacení na účet 35-9626610207/0100. Žactvo do 
18let a senioři od 65 let = 200 Kč, dospělí 19–64 let = 500 Kč. 
Uveďte jméno cvičence a druh cvičení. Členské známky jsou 
k dispozici u cvičitelů. Kdo si nepožádal o vrácení oddílových 
příspěvků za rok 2020, automaticky se převádějí do roku 
2021. V případě dotazů kontaktujte své cvičitele.

Odddíl všestrannosti TJ Sokol Troja
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Restaurace v objektu Sokolovny má nového nájemce.
Již v brzké době po uvolnění protiepidemiologických
opatření dojde k otevření provozovny

HOSPŮDKA CAMP SOKOL TROJA
v Trojské ulici

vření plánujeme od 2. 6. 2021.
PROZATÍM OD 16 DO 21 HODIN

Kromě dobrého piva a příjem-
ného posezení zde budete moci
nakoupit sýry, víno a delikatesy
o které je tento provoz rozšířen.

Těšíme se na Vaší návštěvu.
Nájemce – ricips, p. Šplíchal

j
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 1. 6. 2021 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 18. 6. 2021. 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, Martina 
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

Hudební
procházky

 6. 6. Wichterle kvintet (J. Haydn, L. van Beethoven, D. Milhaud)
13. 6. Musica vocale (J. Mysliveček, Ch. Gounod, F. Schubert)
20. 6. Hudba Kalich (G. Verdi, B. Smetana)
27. 6. Pražské saxofonové kvarteto (G. Miller, G. Gerschwin)

Bz připravila
www.botanicka.cz

Otevřeno: venkovní expozice denně 9–19 h,
Fata Morgana úterý–neděle 9–19 h,
vinotéka sv. Klára pondělí–pátek 13–21 h,
sobota–neděle 11–21 h

do 11. 7. Motýli – Jedovatá krása
Letos se výstava zaměří na tajuplné stránky života 
motýlů: jjací motýli jsou jedovatí, jak se jed dostává 
z rostliny přes housenku až do motýla, jak motýli
hledají potravu, co všechno jedí. Proč se lesknou
křídla některých motýlů. Jak se poznají ti správní 
partneři. Život motýlů je zkrátka plný překvapení!
10. 6. Jedovaté houby – on -line přednáška
V Botanické zahradě Praha výstavu hub nenajdete,
ale jsme národ houbařů, někdy ovšem spíš více nad-
šených než poučených. Otravy houbami vedou každý 
rok k více než stu hospitalizacím a bohužel i k něko-
lika úmrtím. Můžeme jim předejít tím, že zkrátka bu-
deme dávat pozor na to, co sbíráme a konzumujeme.
11. 6.–11. 7. Co Maryša ještě neznala aneb
Jedovaté sukulenty a cykasy
Těšit se můžete na zabijácké pryšce, adénie, a pa-
chypodia, ale i na méně jedovaté sukulentní starč-
ky, aloe a tlusticovité rostliny. Zahajovat budeme
výstavou sukulentů, jejíž součástí bude i pěstitel-
ská poradna a prodej. (druhý termín 16. 7.–5. 9.).
25. 6.–31. 10. Ďáblova zahrádka v Orna-
mentální zahradě Objevte rozdíl mezi jedem
a lékem. Řada rostlin je významným zdrojem lé-
čiv a zároveň se při nevhodném dávkování nebo
způsobu použití mohou stát nebezpečným jedem.

Zoo pro vás
www.zoopraha.cz

Zoologická zahrada – v současnosti bez programu
Otevřeno denně, v červnu 9–19 hodin
Od pondělí 17. května je navýšen limit na 10 000
návštěvníků v jeden čas a otevřeny budou zahrádky 
restaurací. Přístupné jsou venkovní prostory 
zoo, prodejny se suvenýry, zmíněné zahrád-
ky a toalety.
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN je vstup na zahrádku
povolen pouze osobám (s výjimkou dítěte do šesti let 
věku), které jsou schopné se na místě prokázat: a) po-
tvrzením o negativním antigenním testu na SARS -CoV-2
ne starším 72 hodin nebo negativním RT -PCR testem ne
starším sedmi dní, nebo b) potvrzením o očkování proti 
SARS -CoV-2 ukončeném před více než čtrnácti dny, nebo
c) jsou schopné prokázat imunitu po prodělaném one-
mocnění SARS -CoV-2.
A jaká další opatření platí? V zoo připravili souhrn
nejčastějších otázek a odpovědí:
1. Jaký je limit? 10 000 návštěvníků v jeden moment 
(v záhlaví webu je dostupná aktuální návštěvnost).
2. Co když se zoo zavře? Nevadí. Každý odchozí ná-
vštěvník okamžitě uvolní místo novému.
3. Dá se u vás najíst? Ano. Restaurace jsou sice za-
vřené, ale výdejních okének je dostatek po celém
areálu. A nově jsou otevřené také zahrádky restau-
rací (viz výše).
4. Respirátor/rouška? Nošení ochrany dýchacích
cest se řídí aktuálním nařízením MZ ČR, respiráto-
ry jsou tedy povinné ve vnitřních prostorech (tedy 
v prodejnách se suvenýry a na WC). Venku ochra-
nu nosu a úst mít nemusíte, pokud si od ostatních
lidí udržíte vzdálenost dva metry (neplatí pro členy 
jedné domácnosti/rodiny). Odstup si prosím udržuj-
te zejména při čekání ve frontách. Rychlou infor-
maci o tom, jak je zoo aktuálně naplněna, nalezne-
te v pravé horní části webu zoopraha.cz.

Letošní cyklus se přesouvá do oázy Pivoňkové louky v Horní zahradě.
Doporučený vstup: Pokladna Sever Po roční pauze máte opět možnost poslechu každou 
neděli od 30. 5. do 3. 10. vždy od 17 hodin.

Přes Okoř do Zákolan
Milí čtenáři a turisté, počasí i epidemio-
logická situace pěším výletům přeje, tak 
vás pozvu na pohodový výšlap v délce 
asi osmi km.

V SOBOTU VYRAZÍME TRAMVAJÍ 26 na konečnou 
do Divoké Šárky a přesedneme na autobus č. 323 
(10.18 h). Pojedeme až do zastávky Okoř. Pokochá-

me se impozantním hradem z 13. století, přejdeme přes lávku 
nad Zákolanským potokem a vydáme se po červené značce 
až na Budeč. Cestou míjíme krásně zrekonstruovaný bývalý 
mlýn, dále chatovou osadu Colorado a Višňovku. Dojdeme 
k tzv. brodu, přejdeme přes zajímavou lávku a pokračujeme 
ke krásně zrekonstruovanému Novému mlýnu se soustavou 
rybníčků, drobných plastik a krásnými zákoutími. Za mlý-
nem podejdeme impozantní železniční viadukt z r. 1873 (trať 
Hostivice – Podlešín). Pokračujeme přes Podholí s dalším í
krásným mlýnem, až dojdeme k rozcestí Kováry u viaduk-
tu. Držíme se červené značky, projdeme malým viaduktem 
a stoupáme hned vpravo nad železnici až k Budči. V její blíz-
kosti ještě uvidíme „Včelí boží muka sv. Václava„ “. Jsou 
z bílého betonu, pochází z roku 2018 a je zde umístěn úl. 
Autorem je Jan Trejbal. Další zastávka bude Budeč, přemy-
slovské hradiště z 10. stol. s rotundou sv. Petra a Pavla. 
Ta představuje jedinou zachovalou předrománskou stavbu 
a nejstarší stojící kamennou architekturu v Čechách. Podle 
svatováclavských legend pobýval v mládí na Budči kníže Vác-
lav a učil se ve zdejší škole. Hned naproti na louce si všimnete 
dochovaných základů druhého budečského kostela Narození 
Panny Marie z 10. století.

Vrátíme se na cestu, kterou jsme přišli a naproti hřbitovní 
zdi odbočíme úzkou cestičkou dolů do Kovár. Dál půjdeme 
doleva po zelené značce podél Zákolanského potoka až do 
Zákolan. Tady narazíme na sochu bývalého komunistické-
ho prezidenta Antonína Zápotockého (1953–1957), zdejšího 
rodáka. Občerstvit se můžeme v hostinci U Libuše a z návsi 
odjet do Prahy zase busem 323 (13 a 17 h) anebo pokračovat 
ještě kousek po červené dál k nádraží a s navazujícím přestu-
pem v Kralupech dojet do zast. Holešovice (14.56, 15.56 h).

Renata Zajícová
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