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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Tomáš BryknarTomáš Brykna

Milí trojští a podhořští sousedé,
Troja slaví dvě výročí.

Je tomu již neuvěřitelných sto let, kdy byla obec Troja připojena k hlavnímu městu Praze a současně si letos 
připomínáme i třicáté výročí vzniku samostatné Městské části Praha-Troja. Přijďte tedy tato dvě kulatá výročí 
spolu s námi oslavit v sobotu 4. června odpoledne do jižních zahrad Trojského zámku. Ani letos jsme neza-
pomněli na vámi velice oblíbenou pekařsko-cukrářskou soutěž „Trojská buchta“, která bude také součástí 
bohatého programu výročních oslav. V široké škále soutěžních kategorií budou letos opět zařazena i domácí 
vína, pálenky a likéry. Každý, kdo se soutěže zúčastní, dostane jako pozornost dvě sklenky dobrého vína 
a tácek sýrů. Dále se můžete těšit na malou výstavku o historii Troje, představení projektů Participativního 
rozpočtu Troja sobě, vystoupení trojských škol, hry a zábavu pro malé i velké děti a Houbařskou pohádku. 
Na podiu vystoupí jazzová zpěvačka Elena Sonenshine, a dívčí skupina Apples s trojskou rodačkou Helenou 
Machovou. Zajistili jsem pro vás i pestré občerstvení, a proto neváhejte a přijďte si užít sobotní odpoledne 
spolu s námi.

Vstup na zahradní slavnost je zcela zdarma.
Milí trojští a podhořští sousedé, moc se těším na setkání s vámi.

Ze zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Troja 10. 5. 2022

Stanovení počtu členů Zastupitelstva 
městské části Praha-Troja pro volební 
období 2022–2026
Pan starosta seznámil členy zastupitelstva s důvodovou

zprávou. Odůvodnil současný počet devíti členů zastupi-

telstva a doporučuje setrvat na devítičlenném zastupitel-

stvu. Pan místostarosta – pokud budeme chtít přistavovat 

školu, ponechat všechny stávající kulturní akce a více se

věnovat péči o krajinu, považuje devět členů za minimál-

ní. Paní Karlíková se dotazuje, zda se současné slouče-

ní kulturní a školské komise považuje za vhodné. Paní 

Tůmová – potřebovala bych někoho na pomoc v kulturní 

komisi, kdo by kulturu více podporoval. Školská část 

komise pracuje bez problémů. Pan starosta – v prvním

volebním období byl předsedou komise pro obecní ma-

jetek nečlen zastupitelstva. V příštím zastupitelstvu by se

to mohlo nastavit tak, že by se mohli v práci komisí více

zapojit občané. Pracovníci z úřadu by vykonávali pouze

administrativní práce pro komise, organizací akcí by se

neúčastnili. Pan místostarosta – stárnou nám členové ko-

misí. To je úkol pro příští zastupitelstvo. Probíhá diskuze

o fungování komisí a o organizaci jejich práce. Zastupi-

telstvo MČ Praha-Troja po projednání stanoví podle usta-

novení § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů

Zastupitelstva městské části Praha-Troja na volební obdo-

bí 2022–2026 na devět členů.

Usnesení č. 137 bylo schváleno

Připomínky MČ Praha-Troja ke změně 
územního plánu Z 3822 ÚP SÚ HMP
Pan starosta seznámil členy zastupitelstva se skutečností,

že připomínky byly zpracovány a vzhledem k termínu byly 

již odeslány na Odbor územního rozvoje MHMP s tím, že

po schválení v ZMČ bude usnesení dodatečně odesláno na 

Odbor územního rozvoje. Pan místostarosta – tyto připo-

mínky vycházejí ze schválených připomínek MČ k územní 

studii Bubny – Zátory. Dále podal podrobnou informaci

k předloženým připomínkám. Členové zastupitelstva se

krátce dotazují a pan místostarosta vysvětluje.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání schvalu-

je připomínky MČ Praha-Troja ke změně Z 3822/00 ÚP SÚ 

hl. m. Prahy ve fázi veřejného projednání dle § 52 zákona 

č. 183/2002 Sb., uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 138 bylo schváleno

K uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce venkovního 
schodiště a navazujících prostor objektu 
č. p. 230 k. ú. Troja“
Pan starosta seznámil s připravovanou investiční akcí, kte-

rá se týká severního vstupu do mateřské školy, rekonstruk-

ce západního schodiště do zahrady a prostor v suterénu, 

kde je archiv a denní místnost zaměstnanců pro úklid. Na 

stavbu je již stavební povolení. Seznámil také s financová-

ním této akce, kde z velké části bude využita účelová dotace 

z rozpočtu hl. m. Prahy a dále prostředky z rozpočtu MČ. 

V té souvislosti je třeba rozpočtovým opatřením zapojit do 

rozpočtu i prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ. Vybraná 

stavební firma již pracovala v Zoo a máme dobré reference. 

Pan místostarosta se dotázal na zkušenosti firmy s prací 

s kamenem. Pan starosta – práce s kamenem byla podmín-

kou ve veřejné zakázce. Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po 

projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společ-

ností P & M bau s.r.o. Dušní 906/8, Praha 1, IČ 27629252, 

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, schvaluje úpravu rozpočtu 

MČ Praha-Troja ve výši 272 400 Kč dle přílohy č. 2 tohoto 

usnesení a ukládá starostovi městské části uzavřít smlouvu 

o dílo dle bodu b) tohoto usnesení

Usnesení č. 139 bylo schváleno

Odejmutí vodohospodářského majetku 
kanalizace na pozemcích parc. č. 1284, 
1729 a 1741 k. ú. Troja v ulici na Pazderce 
ze svěřené správy MČ Praha-Troja
Pan starosta vysvětlil, že stavba byla ukončena již v roce 

2011, ale městská část měla na její financování bezúročnou 

půjčku od hl. m. Prahy a ta byla splacena v roce 2017. Byla 

předána PVK a.s., ale zatím nebyla odsvěřena, proto se nyní 

předkládá návrh na odsvěření v ZMČ. Zastupitelstvo MČ 

Praha-Troja po projednání schvaluje odejmutí stavby splaš-

kové kanalizační stoky DN 300 v délce 141,1 m vybudované 

v rámci stavby „Odkanalizování ulice Na Pazderce“ v po-

řizovací hodnotě 6 184 070,31 Kč (zůstatková cena stavby 

k 30. 4. 2022 je 4 872 297,31 Kč) ze svěřené správy Městské 

části Praha-Troja. Usnesení č. 140 bylo schváleno

Závěrečný účet Městské části Praha-Troja 
za rok 2021
Pan starosta předal slovo paní Markové, která seznámila 

s hospodařením MČ v roce 2021 a se závěrečnou zprávou 

o přezkoumání hospodaření. Paní Foitlová poděkovala paní 

Markové za příznivý výsledek přezkoumání hospodaření. 

Paní Marková sdělila, že je výsledek i ostatních pracovní-

ků úřadu, zvláště ekonomického oddělení. Pan starosta – 

vstřícnost ekonomického oddělení i ostatních pracovníků 

potvrzují i kontrolorky z MHMP, které přezkoumání prová-

dějí. Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:

a) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu k výsledku hospodaření (závěreč-

nému účtu) MČ Praha-Troja za rok 2021

2. Zprávu Magistrátu hl. m. Prahy, odboru kontrol-

ních činností, o výsledku přezkoumání hospoda-

ření MČ Praha-Troja za období od 1. 1. 2021 do 

31. 12. 2021 s tím, že na základě výsledků přezkoumá-

ní hospodaření MČ Praha-Troja za rok 2021 je konsta-

továno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (příloha 

č. 1 Závěrečného účtu za rok 2021)

b) schvaluje

1. výsledek hospodaření (závěrečný účet) MČ Praha-Troja 

za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v těchto 

objemech: příjmy po konsolidaci 20 548 209,60 Kč, 

výdaje po konsolidaci 15 345 216,04 Kč, rozdíl příjmů 

a výdajů 5 202 993,56 Kč

2. finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpoč-

tem HMP, ze kterého vyplývá odvod ve výši 29 631,02 Kč 

Kč do státního rozpočtu a odvod ve výši 30 000,00 Kč 

do rozpočtu hl. m. Prahy podle přílohy č. 4 Závěrečné-

ho účtu za rok 2021

3. výsledek hospodářské činnosti MČ Praha-Troja uvede-

ný ve zprávě o hospodářské činnosti za rok 2021 dle 

přílohy č. 5 Závěrečného účtu za rok 2021

4. výsledek hospodaření a převody do fondů příspěvkové 

organizace Mateřská škola Nad Kazankou: hospodář-

ský výsledek – přebytek ve výši 41 184,57 Kč, převod 

do rezervního fondu 24 585,57 Kč převod do fondu od-

měn 16 599,00 Kč

5. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základ-

ní škola, Praha 7, Trojská 110: hospodářský výsledek 

– přebytek ve výši 50 328,13 Kč, převod do rezervního 

fondu 50 328,13 Kč

c) souhlasí s celoročním hospodařením MČ Praha-Troja í

v roce 2021, a to bez výhrad.

d) ukládá tajemnici úřadu městské části informovat pří-á

spěvkové organizace o výsledku finančního vypořádání.

Usnesení č. 141 bylo schváleno
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ÚŘAD MČ INFORMUJE OBJEMNÝ ODPAD
Sobota 25. 6. 9–13 hodin

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská
Pod Salabkou x Trojská
V Podhoří proti č. p. 280 
(bývalá otárna)

Tel. dispečink: 724 244 105,
724 846 719
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH 
ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Sobota 25. 6.

V Podhoří (točna autobusu) 10.10–10.30 h
křiž. ul. Trojská x Pod Havránkou 10.40–11.00 h

Následný termín svozu: úterý 27. 9. 2022 …sledujte in-
formace v měsíčníku a www.mctroja.cz

Při tomto sběru mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat 
ZDARMA níže uvedené odpady: rozpouštědla, kyseli-
ny, zásady, fotochemikálie, zahradní chemie, pesticidy,
teploměry a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk,
ředidla, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, de-
tergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí a odmaš-
ťovací prostředky), léčiva. Kapalné nebezpečné odpady 
musí být předány v pevně uzavřených nádobách (jedlé
oleje a tuku v uzavřených PET lahvích)! NELZE ODE-
VZDÁVAT: stavební odpady, objemné odpady, elektro-
zařízení apod. Ostatní druhy nebezpečných odpadů
prosím odevzdávejte na příslušných místech zpětného
odběru, případně ve sběrných dvorech. V případě, že
svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle
harmonogramu, kontaktujte řidiče na telefonních čís-
lech 739 412 393 nebo 604 705 036.

Podrobnější informace a harmonogram mobilního sbě-
ru ostatních městských částí na https://portalzp.praha.
eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/mobilni_sber_nebezp_
odpadu_vPraze_2022.html

Mimo uvedené termíny můžete využít Sběrný dvůr 
Voctářova, Praha 8 – Libeň, pro uložení nejen bioodpa-
du a objemného odpadu, ale lze odevzdat také většinu
nebezpečných odpadů, stavební odpad a suť (do 1 m3 / 
měsíc), elektroodpad, a za úhradu pneumatiky (otevře-
no pondělí –pátek 8:30 až 18:00, sobota 8:30 až 15:00,
telefon 731 909 653).

Všechny jsme představili a seznámit se s nimi můžete trvale na webu www.trojasobe.cz.
Některé bylo potřeba upravit, aby byly realizovatelné pro městskou část. Všechny úpravy jsme
konzultovali s jejich navrhovateli. Nakonec máme šest nápadů, které by mohly být přínosem
pro naši MČ. O jejich realizaci rozhodnete nyní vy.

S konečnými návrhy se můžete seznámit i na Slavnosti k třicátému výročí založení MČ
Praha-Troja v zahradě Trojského zámku, kde bude také zahájeno hlasování.

Od 4. 6. až do 30. 6. máte možnost vybrat, které z nich budeme realizovat z půlmilionu 
korun vyčleněných na TROJA SOBĚ.

Jak na to? Otevřete webové stránky www.mctroja.cz nebo www.trojasobe.cz a vy-
berete hlasování. Zde najdete všech šest nápadů seřazených pod sebou. U každého z nich
je možnost dát kladný nebo záporný hlas. Každý z vás má možnost využít dva pozitivní hlasy 
a jeden negativní. Tzn. vybrat až dva návrhy, které by se realizovat měly a jeden, který si podle
Vás podporu nezaslouží. Po rozdělení jednotlivých hlasů nám můžete odpovědět na několik 
doplňujících otázek a pod nimi zadáte na konci stránky číslo svého mobilního telefonu, na 
který vám přijde číselný PIN. Po zadání PINu potvrdíte a máte hotovo.

K tomu, aby bylo hlasování platné, potřebujeme minimální počet hlasujících, a to je v na-
šem případě sedmdesátšest obyvatel MČ Praha-Troja. Proto prosím hlasujte. I návrh, který 
je úspěšný, ale získá více jak 25 % negativních hlasů nemůže být realizován, protože je příliš
kontroverzní. Pokud vyhraje návrh, který je levnější, postupuje k realizaci i další v pořadí, 
dokud není vyčerpána částka 500 tisíc korun. Nenechte si ujít příležitost spolurozhodnout 
o této investici. TROJA SOBĚ nemá jen vtáhnout více občany naší městské části do rozhodová-
ní o části rozpočtu, ale je i velmi významnou zpětnou vazbou pro vedení městské části. Může
se stát, že i návrh neúspěšný v hlasování nakonec bude realizován z jiných zdrojů. Měřítkem 
pro nás je potom také to, že získá jen málo negativních hlasů.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Troja sobě – hlasování
Vážení spoluobčané, ve vánočním čísle roku 
2021 jsme vám představili participativní 
rozpočet TROJA SOBĚ, tedy půlmilionový 
rozpočet, o jehož využití rozhodujete přímo 
vy, občané. Do konce února jste poslali růz-
ných jedenáct nápadů, jak jej využít.

Informace starosty
harmonogram projednání návrhu Metropolit-

ního plánu v MČ – pan starosta předal slovo panu 

místostarostovi, který informoval, že 26. 4. byl zveřej-

něn upravený návrh Metropolitního plánu (dále MP) 

a občané i organizace mají možnost podat připomín-

ky do 30. 6. 2022. Městská část připravila harmono-

gram přípravy a projednání připomínek proto, aby 

byla dána možnost občanům připravit si připomínky 

a projednat je i v zastupitelstvu. Metropolitní plán je 

možné si prohlédnout na webu. Nad rámec toho, co 

nabízí hl. m. Praha, městská část nabízí pro občany 

konzultace – první byla v pondělí 9. 5., dále bude ve-

řejná schůze 16. 5. , kde chceme občanům vysvětlit, 

jak byl MP upraven a co by mohli připomínkovat. Naše 

minulé připomínky město vyhodnotilo – možno zaslat 

členům zastupitelstva odkaz. Město ty připomínky, kde 

došlo k dohodě s ministerstvem nebo Odborem ochra-

ny prostředí, berou jako závazné. Je dobré pochopit 

logiku plánu. K tomu pro ilustraci pan místostarosta 

uvádí veřejné prostranství před zámkem. Připomínky 

schvalovalo ZMČ v červenci 2018. Nyní navrhneme, 

které připomínky uplatníme znovu a budou tam i nové. 

Pan starosta – již jsme byli na vypořádání připomínek 

s městem – u velké části nám vyšli vstříc, rozhodující je 

Velká skála a třešňovka, které zůstaly nezastavěné. Při 

konzultaci jsme dostali i návody, jak připomínky podat. 

Paní Karlíková – k jakému datu směřuje platnost MP. 

Pan místostarosta – bude záležet na tom, jaké budou 

připomínky, kolik jich bude. V úpravě stavebního zá-

kona se navrhuje jednotná forma územních plánů, do 

které MP nezapadá, tak by se to muselo dělat znovu. Po-

kud by nebyly zásadní připomínky a nové zastupitelstvo 

HMP by tomu bylo nakloněno, tak by MP mohl být na 

konci 2023 nebo v roce 2024. Paní Karlíková – ptá se 

na stavební řízení, zda má Troja závazný dokument, ke 

kterému by se stavebníci vztáhli. Pan místostarosta – 

takový dokument je rozpracovaný, ale nikdy nebude 

pro stavební úřad závazný. Příkladem je Praha 7, má 

Pravidla pro vestavby a nástavby a komise pro rozvoj 

postupuje podle Pravidel a vyjadřuje se k záměrům, 

pokud návrh není v souladu s Pravidly. My to v komisi 

sdělujeme stavebníkům, ale nemáme to písemně. Od 

roku 2016 jsou platné Pražské stavební předpisy, kte-

ré jsou trochu přesnější. Závazně platí územní plán, 

PSP, nařízení o Přírodním parku, další předpisy. Paní 

Karlíková – lépe by se nám naše stanovisko hájilo, 

kdybychom měli stanoveny principy, podle nichž by 

stavebníci mohli být dopředu informováni. Dotazuje 

se, zda to má souvislost s MP. Pan místostarosta – MP 

je rozdělen na lokality. Celá lokalita je popsána podle 

našich připomínek a je příležitost ještě popis upřesnit. 

Tím by se naše pravidla dala vsunout do MP, ale ne

v té podrobnosti. Pan starosta – v MP je lokalita nad 

valem, kde výstavba zůstává, ale měla by být územní 

studie na toto území, která by byla pro území závazná. 

Paní Karlíková – určitě by to pomohlo i stavebnímu 

úřadu v Praze 7. Proto by to doporučovala zpracovat.

příprava zahradní slavnosti 4. 6. 2022 Troj-

ská buchta – připravuje se podrobný harmonogram 

odpoledne. Zůstává představení projektů participa-

tivního rozpočtu, panely z historie Troje, podium pro 

účinkující, občerstvení, soutěž výrobků, vystoupí školy, 

skupina Apples. Připravujeme upomínkové předměty – 

odznáček by byl vhodný, máme první návrhy, oslovíme 

firmy. Rozhoduje se mezi barevným a černobílým vzhle-

dem. Pan místostarosta – akce by se měla připravit jako 

trojská slavnost, pro trojské občany, aby bylo pro lidi 

lákavé přinést tam své výrobky. Paní Karlíková – takto 

to lidé nevnímají, tu výjimečnost této akce. Mělo by se 

to lépe komunikovat s občany, zdůraznit význam této 

akce jako oslava výročí. Pan starosta – připravíme dal-

ší plakát i malé pozvánky do schránek občanům. Pan 

místostarosta – ti, co přinesou výrobek, mohli by dostat 

nějakou výhodu.

oprava komunikace Trojská – 14. 5. by měla za-

čít oprava druhé jižní části komunikace. Náhrada pro 

parkování je parkování u tramvaje. Každá nemovitost 

dostane dvě povolenky k parkování. Část lidí může od-

jíždět ulicí Povltavská. Je možnost dále parkovat v ulici 

Nad Kazankou. Skončeno by mělo být 10. června.
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

TIP PRO VÁS

Šetřete místo ve
Sledováním obsahu nádob na komunál-
ní odpad bylo zjištěno, že 2/3 jejich ob-
sahu lze při správném třídění využít jako 
suroviny pro další zpracování, a nemusí 
tak skončit na skládce nebo ve spalovně. 
Největší podíl, až 38%, tvoří bioodpad 
(biologicky rozložitelný odpad, BRO). 
Pokud si jej nechcete nebo nemůžete 
zpracovat sami ať už v klasickém za-
hradním kompostu, nebo v domácích 
kompostérech, pořiďte si na něj hnědou 
popelnici. Kuchyňský nebo zahradní 
bioodpad, který tam vyhodíte, dá vznik-
nout užitečnému kompostu. Navíc každý 
občan – plátce poplatku za směsný ko-
munální odpad („černou“ popelnici) 
má na tuto službu nárok BEZPLATNĚ. 
Proč tedy ještě nemáte biopopelnici???
Bližší informace včetně možnosti vyplnit 
žádost na https://bioodpad.praha.eu/,
případně se můžete obrátit na společ-
nost Ipodec, tel. 493 647 931.

mladá evropská fotografi e
Výstava do 28. 8. 2022, Park Kampa,
Malá Strana, Praha 1

V rámci francouzského předsednictví Rady Ev-
ropské unie, Francouzské velvyslanectví v České
republice a Francouzský institut v Praze ve spo-
lupráci s jedenácti evropskými kulturními centry,
která jsou členy EUNIC Prague, a se společností 
Veolia, představují pohled čtrnáct mladých ev-
ropských fotografů na velkou ekologickou krizi,
postihující naši planetu: Margaux Senlis (F), Ru-
ben Martin de Lucas (E), Daniel Szalai (H), Ioana 
Cirlig (RO), Ada Zielińska (PL), Leontína Berková 
(SK), Tomáš Hrůza a Andrea Průchová Hrůzo-
vá (CZ), Marina Caneve (I), Jana Hartmann (D),
Maria Oliveira (P), Markus Guschelbauer (A),
Inka & Niclas (S).
Na téma ekologie kurátorsky připravil francouzský 
Collectif Fetart. www.fetart.org ÚŘAD MČ INFORMUJE

Ochrana přírody v MČ Praha-Troja
Veškerá příroda (živá i neživá) je v obecné rovině chráněna, a to zejména podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který v jednom ze svých ustanovení říká, že 
všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením a poškozováním, které by 
mohly vést k ohrožení těchto druhů, nebo ekosystému, jehož jsou součástí. Cílem je zacho-
vání funkčních i estetických hodnot životního prostředí, nezbytných pro přírodu jako celek, 
i člověka, jako jednu z jejích neoddělitelných součástí.

N ĚKTERÉ LOKALITY jsou pak chráněny 
přísněji a lidská činnost je v nich více 
omezována a regulována – v rámci ČR se 

jedná o tzv. Zvláště chráněná území (ZCHÚ), která 
mají několik kategorií: národní parky, chráně-
né krajinné oblasti (území velkoplošná), národní 
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památky a přírodní památky (území malo-
plošná). Dalšími kategoriemi zvláštní ochrany jsou 
Přírodní parky (PřP / PPk, ochrana krajinného rázu 
před činností, snižující jeho estetickou a přírodní 
hodnotu), významné krajinné prvky (VKP, hodnotné 
části krajiny, utvářející její typický vzhled), a památ-
né stromy (mimořádně významné stromy, jejich sku-
piny a stromořadí). Existuje také evropská soustava 
ochrany území, Natura 2000, s cílem zachovat sta-
noviště evropsky významných druhů v jejich přiroze-
ném prostředí. Na území ČR je Natura 2000 tvořena 
vymezenými ptačími oblastmi (PO) a vyhlášenými 
evropsky významnými lokalitami (EVL).

Z výše uvedených se na území MČ Praha-Troja 
nachází nebo do něj zasahují tyto chráněné oblasti 
(také viz mapka):

1) EVL Kaňon Vltavy u Sedlce 2) EVL Havránka 
a Salabka 3) PR Podhoří 4) PP Havránka 5) PP 
Salabka 6) PP Skály v zoologické zahradě 7) VKP 
Stepní trávníky a lesostep nad Sklenářkou 8) PřP 
Drahaň – Troja (zahrnuje téměř celé území MČ 
a navazující lokality na Praze 8. Oblasti se mohou 
částečně i zcela překrývat: např. Přírodní rezer-
vace Podhoří je součástí Evropsky významné lo-
kality Kaňon Vltavy u Sedlce, jednotlivé Přírodní 
památky jsou uvnitř přírodního parku, jak je vi-
dět i v orientační mapce. V katastrálním území 
Troja se nachází také 9) PP Velká skála a 10) PP
Trojská, které ale leží již na území MČ Praha 8. 
A v těsném sousedství (již k. ú. Libeň) také 11) PP
Jabloňka. Severně od Troje pak přírodní památ-
ky 12) Bohnické údolí, 13) Zámky a 14) Čimické 
údolí.

V Troji zatím není vyhlášen žádný památný 
strom. Nejblíže najdeme dub letní na Císařském 
ostrově (první památný dub v Praze), nebo nádher-
ný platan javorolistý v Podbabě. Máme zde alespoň 
jeden strom významný, a to moruši bílou u Bota-
nické zahrady (křižovatka Trojská / Nádvorní).

Více informací k tématu na webech https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen
http://www.praha-priroda.cz, https://natura2000.cz/Lokalita/Lokality 
https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/sumarizace/, http://www.prazskestromy.cz
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Na pekařskou soutěž se dostavilo i několik slimáčků, podí-
vejte se, kdepak asi jsou a spočítejte je.

Upozornění: Od května došlo k posunu 
svozového dne bioodpadu (hnědých popelnic)
z úterý na středu (pro svoz 1x za 14 dní vždy
v lichém týdnu).
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u příležitosti stého výročí připojení Troje ku Praze
a třiceti let od vzniku samostatné MČ Praha-Troja

V JIŽNÍCH ZAHRADÁCH TROJSKÉHO ZÁMKU
Program: tradiční pekařská soutěž  vystoupení 
trojských škol  hry a zábava pro malé i větší  divadélko pro děti

 výstavy – o historii Troje a projektů Participativního rozpočtu Troja
sobě jazzová zpěvačka Elena Sonenshine dívčí skupina The Apples

Soutěžní výrobky můžete nosit od 12 do 14 h do oranžerie u jižní brány.

Soutěží se v kategoriích:  sladké pečené  sladké nepečené  slané pečené  slané nepečené kynutá
buchta klasik  vína domácí výroby  destiláty a likéry, minimální množství 0,7 l

Soutěžit můžete maximálně ve dvou z uvedených kategorií. Každý soutěžící obdrží poukázku
na konzumaci vína a sýrů ve stánku Trojský sklep.

Starosta MČ Praha-Troja Tomáš Bryknar ve spolupráci s MŠ Nad Kazankou, Ekoškolkou
Rozárka, ZŠ Trojská, Trojským gymnáziem a TJ Sokol Troja Vás srdečně zve na 

V SOBOTU

4. 6. 2022

14–21 H

vstup zdarma www.mctroja.cz

MŠ NAD
KAZANKOU
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

www.plan.praha.eu
Upravený návrh Metropolitního plánu byl zveřejněn 26. 4. na úřední desce Magis-
trátu hl. m. Prahy
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/MPP/verejne_projednani.html

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který plán zpracovává, spolu s hlavním městem 
plánuje od 9. května do 28. června podobně jako v roce 2018 informační tour po 
městských částech, kde bude možné se s plánem blíže seznámit a zeptat se na otázky ke 
konkrétním lokalitám. Nejblíže k Troji bude kontejner v červnu umístěn:

283 – Troja
 Doplnění cílové charakteristiky 
lokality, stanovení 
individuálních regulativů pro 
jednotlivé ulice

 Transformační plochu mezi
valem a Trojskou ulicí zachovat 
jako čtvrťový park

 Před školou vytvořit veřejné 
prostranství

 Rozšířit sportoviště za 
sokolovnou

 Upravit výškovou regulaci pod
Jabloňkou

 Nevhodné umístění retenční 
nádrže v Rybářích

 Nerozšiřovat zastavěné území na 
hranu trojských svahů (horní 
část ulice Pod Havrankou)

318 – Salabka
 Doplnění cílové charakteristiky 
lokality, stanovení individuálních 
regulativů pro jednotlivé ulice

u metra Kobylisy
1. 6. středa 12:00–20:00

na Palmovce
22. 6. středa 12:00–20:00
23. 6. čtvrtek 14:00–18:00

na Strossmayerově náměstí
6. 6. pondělí 12:00–20:00
7. 6. úterý 14:00–18:00
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Aktuální informace naleznete na www.iprpraha.cz

harmonogram, který jsme pro vás připravili 
v Troji a další kroky v procesu pořizování:
30. květen – veřejné projednání:, CAMP + ONLINE
12. 6. – termín pro podání podnětů na ÚMČnebo info@mctroja.cz
k projednání v trojském zastupitelstvu, v případě odsouhlasení bude 
podnět zapracován do připomínek městské části, které odešleme na 
Magistrát hl. m. Prahy.
15. 6. – jednání Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu
21. 6. – jednání trojského zastupitelstva – schválení připomínek 
městské části
23. červen – veřejné projednání:, CAMP + ONLINE
30. červen 2022 – ukončení připomínkování: sedm dní po 2. veřej-
ném projednání:

Vážení trojští občané,éé
od 5. května za trojskou samosprávu projednáváme upravený návrh 
Metropolitního plánu, který v mnohém zapracoval naše připomínky 
k návrhu z roku 2018. Níže uvádím k jednotlivým lokalitám téma-
ta, o kterých se diskutuje a většinou vychází z našich nezapracova-
ných připomínek (2018):

Časový plán v Troji
Upravit výškovou regulaci na 2 
v celém bloku Trojská x Jiřího
Jandy
Vyznačit úvozovou cestu

319 – Podhoří
Doplnění cílové charakteristiky 
lokality, stanovení individuálních
regulativů
Domy pod ulicí V Podhoří 
zahrnout do lokality
Doplnit požadavek na zachování 
propojení ke kapli sv. Václava

511 – Sídliště Bohnice
V popisu lokality uvést, že 
součástí jsou rodinné domy Na 
Farkách, s podlažností 2
Ověřit rozsah zastavitelného 
území zahrad na Pazderkách

673 – Trojská brána
Rozšířit plochu pro koridor 
tramvajové smyčky
Doplnit požadovaná propojení 
pro pěší a cyklisty
Doplnit komunikaci k loděnici
Doplnit rezervu pro dopravní 
propojení Čimická – Městský 
okruh

804 – Trojský zámek
Do lokality zahrnout trojský 
mlýn a pivovar

805 – Botanická zahrada
Doplnit požadavek na propojení 
Havránka – úvoz

846 – Vltava IV.
Doplnit požadavek na pěší 
propojení podél řeky pod Zoo

894 – Nad Trojou
Upřesnit regulativy pro
transformační rekreační plochu 
v třešňovce
Doplnit požadavek na pěší 
propojení na hraně trojských 
svahů
Do lokality zahrnout usedlost 
Vavrouška jako samotu
v nezastavitelném území

961 – Vltava sever
Doplnit pěší cesty mezi 
Podhořím, Salabkou 
a Bohnicemi

Tomáš Drdácký, zástupce starosty

www.plan.praha.eu

Trojská kotlina s Císařským ostrovem, jedno z nejcennějších a největších 
přírodních pražských území, se postupně promění. Připravili jsme pro vás 
výstavu, na níž v pěti zastaveních představujeme projekty, které obnoví soužití 
s řekou a její přírodou, vrátí břehům přirozený tvar, ochrání před povodněmi 
pražskou Zoo a území nově propojí s městem. Staňte se spolu s námi „trojský-
mi chodci“ půvabnou a jedinečnou říční krajinou, její historií, současností 
a budoucností.

Výstavu připravil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) a ter-
mín zahájení bude zveřejněn na webu www.iprpraha.cz
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Kolovna j p vrací život Trojskému pivovarua

ŽIVOT V TROJI

ZAJÍMAVOST

Na začátek pojďme nahlédnout trochu 
do historie.

C ELY� PŘÍBĚH AREÁLUY o celkové rozloze U
3700 m  se datuje na konec 17. stole-
tí, Trojský pivovar byl tedy vybudován 

současně jako nedaleká stavba Trojského zám-
ku. Původní záměr si pivovar udržel téměř až do 
konce 19. století. Pivovar se tehdy mohl chlubit 
moderním provozem s parním pohonem a s pro-
dukcí téměř 11 tisíc hektolitrů piva se v roce 1885 
řadil mezi největší pivovary v Česku. Na sklonku 
19. století se zprovozněním pivovaru v nedalekých 
Holešovicích však došlo k postupnému úpadku 
a budova Trojského pivovaru musela změnit své 
zaměření, do roku 1903 pak sloužila jako likér-
ka.  Funkce areálu se pak v průběhu let ještě 
několikrát změnila, areál sloužil jako Rolnická 
družstevní mlékárna, základna stěhovací firmy 
nebo sklad obchodního domu Bílá labuť. Co si ale 
prostory pivovaru z minulosti určitě odnášejí, je 
jejich komunitní charakter. Vždy areál bývalého 
pivovaru sloužil jako místo pro setkávání obyva-
tel Troje a konání akcí různého charakteru, např. 
sokolské slavnosti.

1940 povodně  v Troji

Od roku 1964 byla budova pivovaru společně s bý-
valým mlýnem a Trojským zámkem zapsána jako 
kulturní památka. Nebyla však nijak udržována 
a provizorní přestavby její podobě spíš škodily. Po 
povodních v roce 2002 došlo k propadnutí jedné 
z kleneb a následujících deset let budova pouze 
chátrala a zarůstala zelení. V roce 2012 došlo ke 
změně majitele a k postupnému otevření venkov-
ního areálu.

Kolovna Zoona

Aktuálně část pivovaru prochází rekonstrukcí pod 
záštitou společnosti Kolovna, která se nyní chystá 
do areálu vrátit společenské dění a opět ho oživit.

Společnost Kolovna v Troji působí již od roku 
2018. V sousední budově Trojského mlýna hned 
vedle cyklostezky až doposud provozovala cy-
klistický showroom, servis a půjčovnu kol. Od 
druhé půlky června ji nově najdete o pár metrů 

výše, právě v prostorách bývalého Trojského pivo-
varu. V přední části areálu je plánována rozsáhlá 
cyklistická prodejna s půjčovnou kol a servisem, 
zatímco venkovní areál bude nabízet gastro zónu 
a multifunkční prostor, pro setkávání nejen mi-
lovníků cyklistiky, ale pro všechny, kteří si chtějí 
vychutnat dobré jídlo nebo si užít klidu v zázemí 
areálu.

Budova bývalého Trojského pivovaru v těsné blízkosti Zoologické za-
hrady a pobřeží Vltavy po několika letech opět ožívá. Během své his-
torie bývalý pivovar hned několikrát měnil své využití, jedno mu ale 
po celou dobu zůstalo společné, a to jeho komunitní charakter. Vždy 
sloužil jako místo pro setkávání obyvatel Troje a konání akcí různého 
charakteru, a to je nyní cílem i Kolovna Zoony (nový název areálu 
pod záštitou společnosti Kolovna).
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S Kolovnou Trojský pivovar ožije už 25. 6., kdy pro-
běhne slavnostní otevření pro veřejnost s bohatým 
doprovodným programem. Na své si přijdou nejen 
milovníci cyklistiky a rodiny s dětmi, ale i všich-
ni ostatní, kteří si užívají prostředí industriálních 
staveb s původním příběhem. V areálu bude pro-
bíhat celodenní program, plánované jsou organi-
zované vyjížďky s možností zapůjčení kol, vyzkou-
šení cyklotrenažérů, výstava fotek, různorodé „in-
fopointy“, program pro děti a tombola o hodnotné 
ceny. Více informací o plánované akci se dozvíte na 
stránkách: https://blog.kolovna.cz/calendar

Na závěr něco málo o Kolovně:
Kolovna vznikla již v roce 2015, kdy otevřela v pod-
hůří Kralického Sněžníku svůj první penzion. Ne-
dlouho poté následovala v jeho blízkosti výstavba 
Bikecentra s bistrem a první půjčovnou kol. Kolov-
na se zaměřuje na kvalitní a neotřelé značky, pro-
to nyní pod Kolovnu patří nejen český a slovenský 
e-shop ale i další kamenné prodejny v Brně a Ost-
ravě. Buduje komunitu kolem cyklistiky a lyžování 
a vítá mezi sebou stejné nadšence do aktivního ži-
votního stylu jako jsou její zaměstnanci. Pravidelně 
organizuje sportovní vyjížďky, víkendové kempy, 
ale i spoustu dalších off-bike akcí.

Vizualizace nové prodejny Kolovna v areálu býva-
lého Trojského pivovaru

v sobotu 14. května 2022
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ze stánku MČ Praha-Troja na Císařském
ostrově

Letošní Den pro Trojskou kotlinu přilá-
kal zájemce o kulturní a krajinné hodno-
ty naší části vltavského údolí a díky vodní 
tramvaji propojil Císařský ostrov s Podba-
bou. Programem na Císařském ostrově, ve
Staré čistírně odpadních vod a u kotviš-
tě v Podbabě byl zaměřen na vztah města 
a řeky. Děkuji všem sousedům ze spolku
Troja Trojou za zajištění obsluhy trojského
stánku a reprezentaci Troje!

Tomáš Drdácký
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

D 18. 5. 2022 SE OPĚT
sešel Klub trojské historie 
v Domě spokojeného stá-

ří. Sešlo se nás jednadvacet včetně 
pana starosty Ing. Tomáše Brykna-
ra. Pan starosta informoval o při-
pravované výstavě o životě našich 
slavných Trojáků Daně a Emilovi 
Zátopkových. Shání se pamětníci, 
kteří se se Zátopkovými znali a byli 
by ochotni o nich poskytnout rozho-
vor. Na příští schůzce si o tom s pa-
nem starostou ještě promluvíme.

Setkání se vydařilo, protože paní 
Helena Klíčová s našimi dalšími 
členkami KTH udělaly bezvadné ob-
čerstvení.
Další schůzka Klubu trojské historie 
bude 22. června 2022 od 17 ho-
din v Domě spokojeného stáří.

Obrátila se na mne paní MgA. Dominika An-
tonie Pfister z Institutu plánování rozvoje Pra-
hy. V létě plánují uspořádat výstavu o historii, 
přítomnosti a budoucnosti území Trojské kot-
liny. Poslala mně označené fotografie z našich 
publikací, které by na výstavě využili. Budu jí 
posílat skeny vybraných fotografií a případně 
jejich autorství. Toto je akce do konce měsíce 
května.

Jedna smutná informace na konec: Dne 
7. května 2022, ve věku nedožitých 76 let, zemřel 
pan Jan Weber. Jeník Weber se jako grafik a umě-
lec podílel na realizaci devíti publikací, které jsme 
vydali od roku 2010 s ním a s panem Bohumilem 
Kuderou. Všechny publikace nesou jeho umělecký 
rukopis a známky péče, se kterou se jednotlivým 
knihám věnoval i když nebyl trojským rodákem. 
Jsem rád, že se mi s ním podařilo vytvořit ucele-
nou místopisnou řadu o historii Troje. Vzpomínám 
na Jeníka a na desítky hodin dlouhých a poučných 
diskuzí, které jsme vedli k fotografiím a grafické-
mu uspořádání každé publikace. Tato ztráta se na-
hradit nedá. František Malý

Klub trojské historie
Vážení přátelé trojské historie, jsem rád, že se po delší od-
mlce mohu ozvat a podělit se s vámi o aktuální informace.

Ekoškolka Rozárka
Co jsme ve školce zažili? Zaujal nás hmyz, který se s teplým počasím objevuje více a více. 
Zkoumali jsme život včel, povídali si o jejich vývoji, popisovali tělo včely a stavěli plástve i úly. 
Napodobovali jsme včelí tanec, vyzkoušeli si role včelek a rojení. Bavilo nás také zjišťovat, 
jak to chodí u mravenců, zahráli jsme si na ně a vytvořili si vlastní mraveniště. Zajímali nás 
i další drobní živočichové, při výletech po okolí jsme je hledali a určovali. Na kroužku 
Zahradníček jsme pleli, seli semínka, sázeli kytičky i sazeničky a označili si je vlastnoručně 
vyrobenými zápichy. Krásně nám už roste hrášek, tak jsme do truhlíků přidali klacíky, aby 
se měl kde pnout. A nezapomínáme na zalévání.  Venku trávíme stále více času, i naše 
odpolední svačiny probíhají na zahradě. Ven vyrážíme k potoku na Havránce, do zámecké či 
botanické zahrady, do Stromovky nebo Ďáb lického háje.  Vypravili jsme se do Zemědělské-
ho muzea, navštívit expozici Voda v krajině, zemědělství a gastronomii. Pozorovali jsme vodní 
vír, vsakování vody nebo jezy na Vltavě. Moc jsme si to užili, a protože v programu Ekoškola 
pro MŠ nadále zkoumáme vodu ve školce i jejím okolí, každá nová informace se hodí.

S rodiči a dětmi proběhla brigáda na zahradě, při které se nám ji podařilo zvelebit a záro-
veň opravit, co bylo ve školce potřeba. Těšíme se na červnovou školku v přírodě i přespá-
vání předškoláků pod širákem.vání předškoláků pod širákem

Co je nového v Ekocentru 
Podhoubí a Ekoškolce 
Rozárce?

Chcete se přijít podívat k nám do školky?
Návštěvu si domluvte s Veronikou Iljuchinou, 
ředitelkou školky, tel. +420 777 123 690, 
email: reditelka.skolka@podhoubi.cz
Více o školce zde https://ekoskolka-rozarka.cz/
Kde se s námi můžete potkat?
 4. 6. Zahradní slavnost – 30 let MČ Praha-Troja, program pro 

děti, zahrada Zámku Troja, 14–18 hod
 5. 6. Rodinný den Prahy 7, program pro děti, Výstaviště 

Holešovice, 13–18 hod
21. 6. Letní slavnost Ekoškolky Rozárky, pasování předško-

láků, oslava narozenin školky a rozloučení se školním
rokem, zahrada Zámku Troja

Příměstské tábory pro děti 1. stupně ZŠ v Troji
Hledáte letní příměstské tábory pro děti 1. stupně ZŠ? 
Za příběhy Trojské kotliny, se děti mohou vydat v termí-
nech 11.–15. 7. a 18.–22. 7. Kontakt: Jana Knappová, tel. 
+420 776 356 959, email jana.knappova@podhoubi.czj pp p
Více informací o našich aktivitách na Více informací o našich aktivitách na www.podhoubi.cz

19. 5. 2022
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

po stopách Emila Zátopka

U NIKÁTNÍ TRAŤ, kudy mnoho sportovců ještě dosud 
neběželo, a doprovodný program pro celou rodi-
nu. Tak by se daly výstižně popsat hlavní myšlenky 

akce „Poznej město jinak – PROSTĚ BĚŽ!“, která bude mít 
svůj první ročník v Praze-Troji v neděli 5. června 2022. Akce 
navazuje na velmi úspěšně fungující koncept „Urban Trailů“. 
V Evropě tyto akce mají i desetitisíce účastníků, populární 
jsou zejména v Belgii, Holandsku, Německu a Francii.
Trasa – to je oč tu běží
Jedním z hlavních cílů akce je zavést běžce tam, kam by je 
běžně nenapadlo (nebo jim dokonce nebylo umožněno) se jít 
proběhnout. Trasa je pečlivě volena tak, aby se každý trochu 
zapotil, ale zároveň ji zvládli všichni, a to včetně odhodlaných 
„neběžců“. Měří 7,5 km s převýšením zhruba 130 m. Pro ně-
koho pohodový výklus, pro jiné výkon roku. Na trase účastní-
ci minou Trojského koně a po krátkém zahřátí kolem Vltavy 
začnou postupně nabírat výškové metry po cestách a pěši-
nách Přírodní památky Havránka. V druhé části si můžete 
užít hlavní lákadla trasy – seběh skrz pražskou Botanickou 
zahradu, unikátní Vinici sv. Kláry s krásnými výhledy na Vl-
tavu až do areálu Trojského zámku. Poběžíte v lokalitě, kde 
svůj čas trávil i Emil Zátopek, který by letos oslavil 100 let.
Na start po vlnách
Závodníci mají trať změřenou, dostanou medaili v cíli, přesto 
se oproti jiným závodům tato akce liší. Čas startu si kdokoliv 
může vybrat dle chuti, na výběr je více než deset vln, kde 
v každé se objeví maximálně padesát účastníků. Cílem je 
zbavit se předstartovní nervozity, nekonečné fronty na toa-
letu a chvátání do dávno přeplněného startovního koridoru. 
Navíc na všechny čeká běžecká snídaně.
Doběhem nic nekončí
Doběhem do cíle to zdaleka nekončí. V zázemí závodu přímo 
u vodáckého kanálu v Troji na všechny čeká bohatý dopro-
vodný program. Budete se moci například zúčastnit nevšední 
outdoorové módní přehlídky, která v Česku zatím nemá ob-
doby. Bude představeno několik sportovních a outdoorových 
značek. Dále je pro celé rodiny připraveno bludiště, herní 
koutek pro děti či prezentace sportovního vybavení s mož-
ností nejrůznějšího testování za využití řeky Vltavy, přilehlé 
cyklostezky nebo horolezecké stěny.
Ve zkratce:

 Akce je vhodná pro začínající i zkušenější běžce  Pořa-
datelem je časopis a web Svět běhu Startovné pro novináře 
je zdarma  Veškeré informace najdete na www.bez.cz

Představí se také medailisti z Tokia Jiří Prskavec a Lukáš 
Rohan. Oba se již tradičně zapojí i do příprav závodu. 
Lukáš Rohan bude pomáhat také s organizací Pádlojízdy 
v neděli 5. června.

V neděli 15. 5. 4 Č Čna 4. Českém poháru Skupiny ČEZ se rozhodlo o novém slo-
žení reprezentačního týmu vodního slalomu. Tereza Fišerová bude první 

slalomářkou, která bude hájit české barvy jak na slalom
anoi, tak na kajaku. Mezi kajakáři si místo ka
vedle Prskavce vybojovali Vít Přindiš a Ond-v
řej Tunka. Naopak Hradilek je po 13 letech 
mimo tým. Jediné misto mezi kanoisty patří 
favoritovi Vojtěchu Hegerovi.

Víkend
v Troji

Světový pohár (ICF)
ve vodním slalomu

10.–12. ČERVNA 2022 V PRAZE-TROJI Kanoistický areál Vodácká

DENNĚ OD 9 HODIN

Podrobný program: www.slalomtroja.cz
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pátek 10. 6.
kvalifikace od 9 h

sobota 11. 6.
Finálové jízdy
K1 ženy
a muži od 12 h

neděle 12. 6.
Finále C1 ženy a muži od 11.30 h
Finále CSLX od 16.30 h
Kategorie: Muži K1, C1, CSLX
Ženy K1, C1, CSLX

Letní kino 
v Trojském 
sklepě
Povltavská 20/44, pro vás opě-
tovně připravujeme letní kino. 
Každé úterý dokument – každý 
pátek filmový zážitek v příjem-
ném prostředí. Začínáme 19. 7. 
Program v příštím čísle a v poš-
tovních schránkách.

Zažít Troju JINAK
Třetí sobotu v září opět proběh-
ne sousedská pouliční slavnost 
ZMJ – Zažít Troju JINAK 2022.
Bohatý program pro každého se začíná tvořit! 
Kdo má zájem se podílet na organizaci, s něčím 
pomoct, vystoupit, něco vlastního vymyslet, pro-
sím ozvěte se na níže uvedený kontakt!
Těšme se na pohodové odpoledne.

Zdeněk Joachim Majzner, 731 078 660, 
zde.maj@centrum.cz

14. 8. uplyne dvacet let od ničivé povodně v Troji. V tento den se bude konat 
vzpomínková akce s promítáním dokumentu sestříhaného z autentických filmových
záběrů. Kdo by měl zájem poskytnout nějaké materiály k zapůjčení, třeba vlastní 
fotografie, nebo má nějaký nápad či podnět, prosím o co nejdřívější kontaktování:
zde.maj@centrum.cz, 731 078 660

ŽIVOT V TROJI

Běžecký závod 
Botanickou zahradou 
a Trojským zámkem
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

ZAJÍMAVOST

ŽIVOT V TROJI

TIP PRO VÁS

Umělci a jejich tvorba
napříč generacemi

V Y� STAVA ATELIÉRY před-Y
stavuje šestnáct českých
uměleckých osobností. 

Nahlédnout můžete k Emilu Fillovi,
Otakaru Nejedlému, Janu Bauchovi, 
Josefu Lieslerovi, Františku Jiroud-
kovi, Arnoštu Paderlíkovi, Ladislavu
Čepelákovi nebo Josefu Jírovi. Dru-
há polovina výstavy nám představu-
je pohledy do ateliérů současných
umělců. Máte tak možnost srovnání, 
zda se změnil prostor, pohled a um
nebo přirozeně navazují na odkazy 
generací před nimi. Výstava vás
zavede do ateliérů Jaromíra Rybá-
ka, Markéty Jírové, Ivana Exnera,
Jana Řeřichy, Jiřího Housky, Lenky 
Falušiové, Tomáše Honze a sochaře 
Martina Žáka.

Vernisáž v rytmu techna a slavnostní křest „bibliografi cké“ sbírky auto-
ra „Doufám, že zešílím“ zahájily výstavu našeho předního, úspěšného, 
všestranného, originálního umělce Jiřího Davida v Smetana Q Gallery.

Noc kostelů
V PÁTEK 10. 6. 2022
Také letos nabídnou stovky otevře-
ných kostelů bohatý kulturně-du-
chovní program. Myšlenka otevřít 
kostely v noci vznikla před lety ve
Vídni, kde také v roce 2005 první 
Noc kostelů – „Lange Nacht der 
Kirchen“ proběhla. Od roku 2010 
se Noc kostelů koná v celé České
republice.

V Y� TVARNÍK, JEHOŽ HLAVNÍ domé-
nou je cílená nezařaditelnost zde 
vystavuje téměř čtyři desítky ob-

razů a jiných artefaktů z posledního roku 
tvorby, a jelikož netouží být zařazen ani 
jako autor básní či textu, pojal svou novou 
sbírku bibliografií.  Obrovskou škodou 
pro výstavu je absence popisek. Ty v tom-
to případě jednoznačně pomáhají laickému 
divákovi srozumitelně pochopit autorovy 
vzletné imaginace. Vždyť byly by popisky 
přítomny, zaplesalo by i srdce mého oblí-
beného spisovatele Kurta Vonneguta, jenž 
spatřoval velikou chybu v nedokonalém až 
prázdném názvu děl a vybízel proto výtvar-
níky, aby požádali o účinnou pomoc zdatné 
literáty, a tím kýženě dospěli k smyslupl-
nosti svých děl. Osobně jsem se radostně 
dostala k soupisce vystavovaných děl, kte-
rých tu dokonce putovaly dva kusy, a tím pá-
dem mohla naplno obdivovat um a fantazii 
exponátů. V neposlední řadě mi tím bylo 
umožněno plně dosáhnout alespoň nonsen-
sové erekce oka, možná i více, neboť mé oko 
pobaveně slzelo, či se spokojeně hmouřilo 
i překvapeně vyvalovalo z bulvy. Ale vážně, 
Jiřímu Davidovi nejde tentokráte o žádné 

politizování, což je dobrá zpráva, neboť 
všichni víme, že přinejmenším od dob Ma-
chiavelliho je politika věc špinavá. Jeho
obrazy zhmotňují vzpomínky, přetvářejí 
zkušenosti a vytvářejí tím nové fantazie 
plné rozjitřených emocí křehké umělcovy 
duše. Jde o jakési plánování experimentu 

Jiří Erekce oka 
David

Tabule z cyklu Vázy 2, kombinovaná technika,
s autorem v pozadí

Z cyklu Svatí, mix médium na plátně (vlevo)
Když pole začala páchnout benzínem a naftou, olej
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Nálady úsvituy
Za zvuku country hudby v podání kapely Kristian, která s chutí 
hrála až do večerních hodin, byla zahájena v Galerii u lávky vý-
stava Libora Beránka – Nálady úsvitu. Samozřejmě nechybělo
obligátní úvodní slovo pánů Kavana a Bryknara, následované
působivým veršovaným zasvěcením Karla Žižkovského. Vše za
skromné přítomnosti autora. Libor Beránek pro nás přichystal 
rozmanité pojetí nálad úsvitu za použití kresby uhlem na bílý 
a modrý papír přes vzpomínky z dovolených až po zobrazení 
flóry a fauny či geometrizujících kompozic. Pozitivně vyznívají 
kumštýřsky brilantní, jednoduché, barevné drobné sítotisky,
jež by měly být prodejné. Výstava potrvá až do 26. 6. 2022.

Ladislava Popovská

SmetanaQ Gallery – Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1, denně 9–21 h, vstup zdarma

Galerie
Kooperativy 
Pobřežní 21,
Praha 8 – 
Karlín
út–pá:
14–18,
so–ne:
10–18,
po: zavře-
no, vstup
zdarma

do 30. 6. 2022
www.kooperativa.cz/galerie

Ateliéry:
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jak reprodukovat vnímání, pocity, instinkty 
při porušení všech pravidel. Názvy děl jen 
nastiňují základní směr k bohaté komuni-
kaci s divákem prostřednictvím následují-
cích technik: oleje na plátně, kombinované 
techniky a nejčastěji mix médií (míchání 
různých materiálů). Nejpůsobivěji vyznívá 
cyklus Svatí, především svojí srozumitel-
ností. Mě osobně zaujaly obrazy jednodu-
ché (např. Když pole začala páchnout ben-
zínem a naftou), vtipné (Když je nachcáno ((
u vlčích doupat), čarovné (tt Když bílá paní ((
není jenom smrt), erotické (tt Když v milosti ((
milování je rytmus srdce propojen s ves-
mírem). Naprosto excelentní tečkou výstavy 
je Tabule z cyklu Vázy II. Erekci oka srdeč-
ně doporučuji a připomínám, že potrvá jen 
do 19. 6. 2022. Ladislava Popovská

Za vysvědčení
do světa hvězd
Pražská tržnice, hala 17
Bubenské nábř. Praha 7
po–pá 9–18 h
so, ne 10–20 h
do 3. 7. 2022

artmovement.cz
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TJ Sokol T Troja zve na cvičení
jďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžití řijPř

o všechny věkové kategorie. propr Přijďte se podívat. Kancelář: Trojská 171a, 
Praha-Troja (Sokolovna)Pra

Úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 hodin.
Vchod do kanceláře vlevo vedle vchodu do restaurace.

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

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

0–9 km: Podhoří, Klecany, Roztoky, výstava Včely a jejich 
svět ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
9–19 km: Tiché údolí, Únětice, Černý Vůl, Statenice, Velké 
Přílepy – oběd v restauraci Špejchar
19–23 km: Noutonice, Okoř, podle zájmu prohlídka zříceniny 
hradu Okoř

Na výletě bere každý zodpovědnost
sám za sebe.

Cyklistický výlet na Okoř v sobotu 11. 6. 2022
sraz v 8.45 na trojské straně lávky na Císařský ostrov délka trasy asi 53 km

23–34 km: Malé Číčovice, Tu-
choměřice, Statenice, sv. Juliána, 
Přední Kopanina – odpočinek 
v restauraci U Drahušky
34–53 km: Divoká Šárka, Šárecké 
údolí, Podbaba, Troja.

Výlet se uskuteční
za každého počasí.
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TJ SOKOL TROJA – SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST A MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA POŘÁDAJÍ JIŽ TRADIČNÍ

1. Cvičení odboru všestrannosti probíhají dle rozvrhu v tělocvičně v plném rozsahu.
2. 30. 4. 2022 jsme pálili čarodějnici, kterou nám vyrobila p. Zdeňka Ehrlichová. Za to jí moc děkujeme. 

Velký zájem dětí upoutal skákací nafukovací hrad, ale i možnost si zazávodit a projít se čarodějnickou 
stezkou. Děti si mohly projít několik stanovišť, které připravil oddíl všestrannosti a kopané: Vyrobit 
si papírovou sklenici s „Čarodějným lektvarem“, „Proletět na koštěti“ opičí dráhu, poskládat si „Zá-
hadné obrázky“ a zapamatovat a vyjmenovat „Čarodějná zvířata“.

Zveme vás na vernisáž výstavy

Eva Heřmanská
PŘÍBĚHY LIDÍ
30. 6. v 17 hodin v Galerii u lávky
Autorka pracuje převážně technikou
smaltu na měděném a ocelovém plechu, 
často i v reliéfní podobě. Jejím oblíbeným
tématem je vždy člověk vystavený mez-
ním situacím, překonávající své možnosti
a nevzdávající svůj boj s nepřízní osudu.
Výstavu uvede Alena Laufrová, zahraje a za-
zpívá Vladimír Merta.
Otevřeno: pá 13–17 h, so a ne 10–18 h, Po-
vltavská 21, výstava potrvá do 4. září 2022.

Dále hod míčkem na cíl a závod v paralelním slalomu s překážkami. Za to bylo cca šedesát zúčast-
něných dětí odměněno cenami. Dospělí si mohli popovídat a občerstvit se nápoji a klobásami. Za 
organizaci a přípravu této akce bych chtěl poděkovat Jardovi Flieglovi a Janě a Kateřině Šrámkovým.

3.  V červnu pořádáme 1. 6. tradiční Trojský orienťák (viz plakátek), dále k 11. 6. Cyklovýlet na Okoř. t
Sraz zájemců cyklistů v 8.45 na trojské straně lávky na Císařský ostrov. V programu se počítá s návště-
vou výstavy „Včely a jejich svět“ v“ muzeu v Roztokách.

4. Oddíl kopané v červnu končí soutěže PFS. Stále přijímáme zájemce o kopanou hlavně 
v dětských kategoriích. Tréninky mládeže probíhají každé úterý a pátek od 16.30 hodin.

Za TJ Sokol Troja – Petr Filip a Jana Šrámková
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5. Restaurace v Sokolovně má od května 2022 
otevřeno šest dní v týdnu.

Restaurace
v Sokolovně
16–21 hodin
kromě soboty

Čtvrtým závodem Žaket Pražského poháru žactva ze série pěti závodů v orientačním běhu
Dny s mapou v pražských lesoparcích (pořádající orgán Pražský krajský svaz orientačních sportů),
které se konají každé středeční odpoledne od 11. května do 8. června v pražských lesoparcích je

Trojský orienťáký 2022
ve středu 1. června odpoledne na Císařském ostrově
a několik kategorií se podívá také do zámecké zahrady
(pro zájemce jsou připraveny tréninkové tratě různé obtížnosti).
Závod proběhne za podpory Magistrátu hl. města Prahy, úřadu MČ Praha-Troja, Galerie hl. m. Prahy 
a nakladatelství Žaket.
Prezentace v kempu Sokol Troja od 15.00 hod., startuje se do 18.00 hod.
Občané MČ Praha-Troja a členové TJ Sokol Troja startují zdarma.
Na přípravě a organizaci závodu se podílejí členové oddílu orientačního běhu TJ SOKOL Troja.
Přijďte i vy vyzkoušet pěkný sport! Za oddíl OB TJ Sokol Troja Milan Paukert
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9. 6. 19.30 Michal Hrůza Symphonica /

0

zahrada Trojského zámku (vstup od 18 hodin)n

Jedná se o unikátní projekt, kdy kapela odehraje celý koncertní set 

za doprovodu čistě ženského symfonického orchestru Bon Art Pops 

Orchestra a Kühnova dětského sboru. Celý koncert se uskuteční pod 

taktovkou dirigenta Martina Hyblera.

Trojský zámek

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP PRO VÁS

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 27. 5. 2022 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 
17. 6. 2022. Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja, 
tel.: 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: M ART print, s.r.o. Příspěvky 
nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou být kráceny. Názory pište na: redakce@mctroja.cz

Botanická zahrada pro vása
www.botanicka.cz v červnu je otevřeno: Venkovní expozice 
denně 9–19 h, skleník Fata Morgana kromě pondělí,íí
vinotéka sv. Kláry 10–19.30 h

1. 6. Den dětí s městskou policií 
bohatý program ve spolupráci s MP 
hl. m. Prahy 9–19 h Vstup za 1 Kč 
pro děti do 15 let
4. 6. Za koňmi Převalského na 
Dívčí hrady Letos uplyne třicet let 
od prvního transportu koní Převal-
ského do Mongolska – výročí při-
pomeneme v rámci komentovaných 
vvycházek na Dívčí hrady. Vycházka 
je zdarma, je však potřeba se na ni
objednat. Začátky prohlídek: v 11,
12, 13 a 14 h. Sraz u vstupní brány 
do objektu.
5. 6. Symbolické loučení se sta-
rým Pavilonem goril Gorilí skupi-
na se v brzké době přestěhuje do no-
vvého pavilonu. 10.30, 11.30, 12.30
a 13.30 Komentovaná setkání u goril, 
10–16 h Doprovodný program
11. 6. Nezapomenutelný den 
s vombaty v Zoo Praha Hravé 
seznámení s životem vačnatců 
z příbuzenstva koal. 10–16 h inter-
aktivní program na Veselovského 
llouce – provází Deník badatele
12. 6. Lachtan Meloun slaví 20 let
13.30 komentovaný trénink

 Kamenné poklady
 pražských zahrad
Dlouhodobá expozice v podzemí Zámku Troja představuje originály kamen-Dl h d bá zi dz mí Zámk Tr j ř d t j ri inál k m n
ných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, kon-
krétně z výzdoby zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného 
parku usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně. Vystavené originál-
ní vlysy bratří Hermannů, mytologické sochy z Braunovy dílny nebo Číňani 
Václava Prachnera budou v instalaci doplněny velkoformátovými archivními 
fotografiemi z počátku minulého století.

MICHAL ŠKODA – INDOOR / ČESTMÍR SUŠKA – OUTDOOR
V sezóně 2022 kombinujeme opět dva autory, kteří mají mnoho společných té-
mat založených na interakci s prostorem. Jelikož Michal Škoda vytváří díla té-
měř výhradně pro interiér, dostane Čestmír Suška prostor v zahradách a v sadě 
Zámku Troja, přičemž některá díla komponuje přímo na vybraná místa.
Otevřeno út–čt 10–18 h, pá 13–18 h, so–ne 10–18 h, bezbariérový přístup:
suterén a přízemí, vstupné: 150 Kč/ 60 Kč, obě dvě výstavy do 30. 10. 2022

4. 6. Workshop Akryl a suchý pastel kombinace technik. Naučte se ma-
lovat akrylem v krásném prostředí botanické zahrady! Pro úplné začáteč-
níky i mírně pokročilé.
Hotový obraz si můžete rovnou odnést a vystavit jako chloubu Vašeho domo-
va. Po skončení workshopu je možné zúčastnit se prohlídky skleníku Fata 
Morgana. Kurz vede zkušená lektorka MgA. Michaela Petrů. Více o její autor-
ské tvorbě tvorbě naleznete na www.misapetru-art.com Program kurzu 
a info k registraci na Facebooku Výtvarné kurzy Prostor 39.
10.–19. 6. Festival bonsají a japonské kultury Letošní výstava bonsají y
ukáže to nejlepší nejen od tuzemských pěstitelů. Vystaveny budou zajímavé 
lokální i exotické dřeviny. Návštěvníci spatří více než sto let staré strom-
ky ze sbírek trojské zahrady. y Bohatý program přiblíží jak asijské umění 
tvarování stromů, tak i japonské kulturní tradice a připraven je také prodej 
bonsají a doplňkových rostlin.í

Ohayo Dobré ráno

Konnichiwa Dobrý dena

Oyasuminasai Dobrou noc

Onegaishimasu Prosím

Arigato Mockrát děkuji

11.–12. 6. Japonské dny doprovodný program k výstavě bonsají, zaměřený y
na japonskou kulturu

Hudební
procházky

 5. 6. Amis de la musique (W. A. Mozart, A. Dvořák)
12. 6. Trio Boema (F. X. Dušek, W. A. Mozart)
19. 6. Pražské saxofonové kvarteto (G. Miller, G. Gerschwin)
26. 6. Wichterle trio (J. Haydn, D. Milhaud)

Cyklus hodinových koncertů pod širou oblohou každou neděli:
13 h Zoo 15 h nádvoří trojského zámku 17 h Bz Pivoňková louka (areál Sever)

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

plné příběhů nejen o Moje, prv-
ním mláděti gorily narozeném
v zoologických zahradách v Čes-
ku, ale i dalších gorilách, z nichž
mnohé budete moci již brzy 
pozorovat v novém Pavilonu goril.
19. 6. Workshop zaměřený 
na výrobu enrichmentových 
prvků pro širší návštěvnickou
veřejnost, zahájení ve 12.30 h
ve Vzdělávacím centru. Je 
nutné se předem přihlásit na 
lavicka@zoopraha.cz
23. 6. Vernisáž výstavy Na po-
moc Austrálii Snímky aktivit Zoo
Praha na pomoc tamní fauně – te-
rasa před Vzdělávacím centrem
26. 6. Vernisáž výstavy Sklíp-
kani – galerie Gočárovy domy
ve 13 h, hudební doprovod
26. 6. Zooškola pro dospě-
lé – téma: Jak se dělá zoo
zážitkový program pro všechny, 
kteří již odrostli školním lavicím
30. 6. Prázdniny začínají, 
aneb pozorujte a poznávejte 
zvířata kolem nás začátek pro-
hlídek: 12, 13 a 14 h doprovodný 
program u Vzdělávacího centra: 
10–16 h Prohlídky zaměřeny na 
pátrání po volně žijících ptácích, 
savcích, plazech, obojživelnících
ale i hmyzu v areálu zoo.
Výstavy: Galerie Gočárovy 
domy: Pavel Procházka: ilus-
trátor Zoo Praha / od 26. 6.
Sklípkani, Jurta: Koně Pře-
valského na Dívčích hradech, 
Terasa před Vzdělávacím cent-
rem: Něžní obři / od 23. 6. Na 
pomoc pro Austrálii

27. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
Výstaviště Praha Holešovice, čestný host: Itálie
Motto: „Žijeme pro knihy a je to sladké poslání 
ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“

Umberto Eco, Jméno růže

18. 6. Křest knihy Gorilí pohád-
ky – nové vydání oblíbené knihy 
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