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TIPY NA LÉTOZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SLOVO STAROSTY

Tomáš Bryknar

2

Z 23. zasedání Zastupitelstva MČ
n Závěrečný účet MČ Praha-
-Troja za rok 2017
Zastupitelstvo městské čás-
ti Praha -Troja projednalo 
a schválilo výsledek hospoda-
ření (závěrečný účet) Městské 
části Praha -Troja za rok 2017 
bez výhrad. V hlavní činnosti 
hospodařila městská část s fi-
nančními prostředky na pří-
jmové straně ve výši 30 814 tis. 
Kč a na výdajové straně ve 
výši 16 828 tis. Kč. Přebytek 
hospodaření je převážně tvo-
řen nedočerpanými dotacemi 
z rozpočtu hl. m. Prahy na Re-
konstrukci ZŠ, Kanalizaci Pod 
Havránkou, vybudování Fitpar-
ku Troja a Vytvoření vodních 
prvků při křižovatce Trojská-
-Pod Havránkou, které byly po-
nechány k čerpání v roce 2018. 
Zdaňovaná činnost městské t
části skončila v roce 2017 hos-
podářským výsledkem po zda-
nění ve výši 2 013 tis. Kč. Tyto 
prostředky jsou v následujících 
letech používány dle potřeby 
pro posílení rozpočtu městské 
části v hlavní činnosti.

Součástí závěrečného účtu 
je i vyúčtování finančních vzta-
hů ke zřízeným příspěvkovým 
organizacím. Základní škola 
Trojská 110 měla v roce 2017 
vyrovnané hospodaření, Ma-
teřská škola Nad Kazankou 30 
hospodařila se ziskem 131,7 tis. 
Kč, který zastupitelstvo rozděli-
lo do rezervního fondu a fondu 
odměn mateřské školy.

Jako každoročně i v roce 
2017 prošlo hospodaření měst-
ské části přezkoumáním ze 
strany Magistrátu hl. m. Prahy. 
Kontrolní orgán ve své zprávě 

konstatoval, že v hospodaření 
městské části nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky, proto moh-
lo zastupitelstvo městské části 
schválit závěrečný účet bez vý-
hrad.

Usnesení č. 147
bylo schváleno 7 hlasy.

n Změna Organizačního řádu 
ÚMČ Praha -Troja v souvislosti 
s nařízením Evropského par-
lamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a v sou-
vislosti s realizací projektu 
ProteCHt2save fi nancované-
ho z Operačního programu 
Interreg CENTRAL EUROPE
Paní Marková vysvětlila, z ja-
kých důvodů se navrhuje změna 
Organizačního řádu. Jedním 
z důvodů je začlenění pově-
řence na ochranu osobních 
údajů do org. struktury úřadu 
a druhým důvodem je zrušení 
jednoho systemizovaného mís-
ta – pokojská v rezidenci Korea 
(již není potřeba) a vytvoření 
nového pracovního místa – pro-
jektový pracovník projektu OP 
Interreg ProteCHt2save. Zastu-
pitelstvo MČ již dříve vyslovilo 
souhlas s účastí MČ v projektu 
ProteCHt2save. 

Zastupitelstvo městské části 
Praha -Troja po projednání s c h v a -
l u j e  s účinností od 1. 6. 2018 
změnu Organizačního řádu Úřadu 
městské části Praha -Troja, dle přílo-
hy č. 1 tohoto usnesení

Usnesení č. 150UU
bylo schváleno 7 hlasy.

n Stanovisko k návrhu Ge-
nerelu územního rozvoje Bo-
tanické zahrady hl. m. Prahy, 
aktualizace 2017
Po široké diskuzi bylo rozhod-
nuto, že všechny připomínky 
občanů a zastupitelů budou za-
pracovány do stanoviska, o kte-
rém chce MČ s Botanickou za-
hradou ještě dále jednat.

n Informace starosty
– Metropolitní plán – pan sta-
rosta seznamuje s termíny pre-
zentací a konzultací k Metropo-
litnímu plánu v Domě spokoje-
ného stáří, které byly zveřejněny 
v časopise. Pan starosta navrhu-
je uskutečnit v červnu jednání
ZMČ ke schválení stanov spolku
Příměstský park Trojská kotlina 
a pracovní jednání k Metropo-
litnímu plánu. Pan Drdácký in-
formuje o připravovaných pre-
zentacích a konzultacích.
− Studie proveditelnosti lanové
dráhy Bohnice – Podbaba – sta-
novisko MČ má dvě roviny –
uškodí to hist. stavbám, Zoo,
krajině, ne druhou stranu je
levnější než tramvaj, dá se po-
stavit za dva roky, do roku 2030
nemá město v návrhu tramvaj.
− Pan starosta informuje o stav-
bě hřiště Mateřské školy. Pozvá-
ní na Trojský den 9. 6. od 13.00
v areálu HG sportu.
− Příprava koncertu k 28. 10.,
kdy by předtím mohlo být vítá-
ní občánků.
− Na Trojském vinobraní je
možno si místo sklepů pro de-
gustaci pronajmout místnost 
bývalé kavárny

Úplné znění zápisu na
www.mctroja.cz

Doteky 
státnosti
v Jízdárně Pražského hra-
du denně 10–18 h, vstupné: 
100 Kč, snížené 50 Kč, rodin-
né 200 Kč do 28. 10. 2018
www.kulturanahrade.cz
prague.eu/ceskoslovensko,
brožury Praha 1918–2018 
zdarma v infocentrech 

Tramvaj 41
Od 30. března do 18. listopadu – 
o sobotách, nedělích a svátcích
odpoledne vyjíždějí na svou pravi-
delnou trať centrem města v hodino-
vých intervalech historické soupravy 
tramvaje linky číslo 41.
Trasa linky: VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠO-
VICE – Veletržní palác – Strossmay-
erovo náměstí – Vltavská – Štvanice
– Těšnov – Bílá labuť – Náměstí 
Republiky – Dlouhá třída – Čechův 
most – Právnická fakulta – Malo-
stranská –
– Pražský 
VOZOVNA
Odjezd od
13.00, 14.0
16.00 a 17
Jízdné je 
pro dospě
35 Kč, pro
do 15 let, 
rek s dítět
ZTP a důch
ce nad 70 
20 Kč.

Výročí vzniku Českosloven-
ské republiky je tématem řady 
akcí. Jednou z nich je výstava

ávnická fakulta – Malo-
– Královský letohrádek 
hrad – Brusnice – 

A STŘEŠOVICE, 
d Výstaviště:
00, 15.00,

7.00 h

ělé 
o děti 

kočá-
tem, 
hod-
let: 

Milí trojští sousedé, dovolte mi malé
ohlédnutí za 17. ročníkem Trojského dne – 
sportujeme jako před sto lety, který se nesma-
zatelně zapsal do paměti všech účastníků
i náhodných kolemjdoucích. Sobotní dopo-
lední příprava i zahájení akce bylo nejprve
ve znamení slunce a vysokých letních teplot,
pak následovalo prudké zatažení oblohy 
a poté se již na všechny soutěžící a návštěv-
níky areálu HG Sportu přihnala prudká 
lokální bouře. Během několika málo minut 
nám příroda opět ukázala svoji sílu a nevy-
zpytatelnost. Silný vítr úplně smetl všechny 
stany na jednotlivých stanovištích a nás do-
nutil schovat se do budovy loděnice. n Byli
jsme proto nuceni letošní Trojský den před-

časně ukončit. Naštěstí velká většina sou-
těžících již měla všechny disciplíny šťastně 
splněné a nic tedy nebránilo následnému 
vyhodnocení výsledků a vyhlášení vítězů, 
které proběhlo v pondělí 18. června na úřa-
dě MČ Praha -Troja. Chtěl bych zde tímto 
poděkovat všem organizátorům nejen za 
přípravu celé akce, ale především za úklid 
a pomoc při záchraně veškerých materiálů 
a pomůcek. Myslím, že na letošní Trojský 
den budou všichni návštěvníci dlouho vzpo-
mínat. n Zastupitelstvo MČ Praha -Troja na 
svém červnovém jednání schválilo návrh 
smlouvy s Pražskou vodohospodářskou 
společností a.s. na realizaci třetí etapy bu-
dování nového kanalizačního řadu v ulici 
Pod Havránkou. Konečně se tak v letoš-
ním roce dočkají i obyvatelé nejsevernější 

části Troje možnosti připojit své domy na 
veřejnou kanalizační síť. V rámci této akce 
proběhne i rekonstrukce vodovodního řadu 
a oprava komunikace. n Na konci července 
bude zastupitelstvo MČ Praha -Troja schva-
lovat připomínky k návrhu Metropolitního 
plánu, a proto vás prosím o zaslání vašich 
osobních připomínek a postřehů nejpozději 
do 23. července, tedy tak, abychom je ještě 
mohli zapracovat do našeho stanoviska.

 Milí trojští a podhořští sousedé přeji Vám 
příjemné léto, radostnou a klidnou dovo-
lenou a Vašim dětem krásné prázdniny.
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ÚŘAD MČ INFORMUJE TROJSKÝ KALENDÁŘ

Mimořádne ̌

 BIOODPAD
Sobota 30. 6. 9–12 h

n  Podhoří proti čp. 280

M(bývalá octárna)

Další kontejnery po prázdninách.

Termíny přistavení kontejnerů sledujte průběž-
ně v časopise Troja nebo na www.mctroja.cz

Velkoobjemové
KONTEJNERY

Z jednání komise 
pro školství dne 19. 6. 2018

Na jednání komise podali ředitelé škol zprávu o prů-
běhu školního roku, zvláště o druhém pololetí.

V
 Mateřské škole Nad Kazankou proběhl 
školní rok klidně. Do nového školního 
roku od září 2018 byly přijaty všechny při-

hlášené děti z Troje. Hlavním tématem byla 
v tomto roce Regenerace zahrady, kdy pootevře-
ní zahrady 20. 6. by mělo být poděkováním rodi-
čům za pomoc a finanční spoluúčast. MŠ se také 
účastní výzvy MŠMT Šablony, ze které financuje 
asistentku a vzdělávání pedagogů. Informací 
pro rodiče zatím využívá málo rodičů.

Základní škola bude muset řešit kapacitní pro-
blém s objekty, kam vyjíždí na školu do přírody, 
neboť školy v přírodě se účastní čím dále více 
žáků. Do první třídy bylo přijato dvacet pět žáků 
a tím je kapacita školy vyčerpána. Česká školní 
inspekce vysoce hodnotila klima školy, vztah pe-
dagogů k dětem, obětavost pedag. sboru a kvali-
tu výuky. Základní škola se chce také přihlásit do 
výzvy Šablony II a tyto prostředky sdružit s gran-
tem od MČ Praha -Troja a vybavit Čtenářský klub.

Od září 2018 nastoupí do primy Trojského gym-
názia dvacet pět nových studentů, z toho devět ze 
základní školy v Troji. Některé děti zvolili Trojské 
gymnázium před jinými školami, kam se dostali, 
právě kvůli dobré atmosféře ve škole. Pan ředitel 
Mgr. Jendřejas seznámil s průběhem maturit a vy-
jádřil svou nespokojenost se způsobem hodnocení 
v českém jazyce na celostátní úrovni. Na gymnáziu 
také dojde k personálním změnám, neboť odchází 
paní zástupkyně ředitele Mgr. Motýlová.

Jednání komise se zúčastnil pan Jan Zobal, 
který podal krátkou informaci o vzdělávacím 
kroužku Undergroud Club Troja. Pan starosta 
Ing. Bryknar seznámil členy komise s připravova-
nou architektonickou soutěží na rekonstrukci zá-
kladní školy, která by měla rozšířit prostorové ka-
pacity jak pro základní školu, tak pro gymnázium 
a je snahou vybrat vítězný návrh do října 2018.

Ing. Marková, tajemnice komise

Vážení rodiče, letos na podzim se opět bude konat „Vítání občánků“ – 
dětí, narozených od 21. 9. 2016 do 31. 7. 2018. Žádáme rodiče, aby v přípa-
dě zájmu zúčastnit se této akce nahlásili své děti emailem info@mctroja.
cz nebo osobně. Uveďte jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliš-
tě, jména rodičů a kontakt. Tyto informace je třeba zaslat do 31. 7. 2018. 
Formulář bude k dispozici na www.mctroja.cz nebo na úřadě.

R. Zajícová, evidence obyvatel

Podněty a připomínky, stížnosti i ná-
pady – nejen telefonicky, ale i for-
mou sms a mms posílejte na mobilní 
telefon Úřadu městské části:

601 574 514
(slyšíme a řešíme).

Vítání občánků 2018
výzva

Z jednání komise pro výstavbu 
a dopravu městské části 28. 5. 2018

K jednotlivým bodům jednání:
1. Pod Salabkou 7/832 -garáž s prosto-
rem pro relaxační zónu.
Komise souhlasí se stavbou garáže vč.
přístřešku bez nástavby dalšího podlaží.

3. Novostavba rodinného domu – rezi-
denční vila Troja“ na pozemcích parc.
č. 67/4, 67/6, 68/2, 86/1, 86/1, 86/2,
87/2 a 1670/1 k. ú. Troja.
Stavebník předal dodatek k souhrnné
technické zprávě, ve kterém konstatuje
v bodě 1, že stavba je v souladu s výš-
kovou regulací dle nařízení č. 10 § 25
a § 26 (výšková regulace). Dle Komise
stavba nesplňuje stanovené podmínky 
výškové regulace § 27 článek 2 b). Navr-
žená zastavěnost pozemku je ve vymeze-
né části OB = 42% a v části OB -A 31%.
Z předložených grafů, mapek a spočí-
tané míry zastavěnosti okolních pozem-
ků jasně vyplývá, že navrhovaná stavba 
překračuje všechny doposud umístěné
stavby. Ze zákresů do fotografie je zřej-
mé, že objekt je v rozporu s charakterem
okolní zástavby. Stavba uzavírá vilovou
zástavbu v ulici Na Salabce, je navržen
zcela odlišný objekt s výrazem a cha-
rakterem připomínající bytový dům.
Kamenný obklad vypadající jako gabio-
nové zdi, není pro stavby v Troji obvyklý.
Předložené doplnění včetně posouze-
ní zastavěnosti potvrzuje oprávněnost 
námitek a nesouhlasu MČ Praha-Troja 
s navrhovanou stavbou.

6. Novostavba rodinného domu Praha-
-Troja“ pozemky parc. č. 220/1, 221, 
332/3, 332/4 k. ú. Troja
Předložená dokumentace obsahuje 
objekt SO3 zahradní domek na po-
zemku parc. č. 221 k. ú. Troja. K ob-
jektu v dokumentaci chybí pohledy, 
které požadujeme doplnit. Teprve po 
doplnění bude vydáno požadované vy-
jádření.

7. Přístavba RD V Podhoří – MUDr. 
Kopecký
Žádost byla projednána v komisi pro 
výstavbu a dopravu dne 4. 4. 2018. Ko-
mise požádala o doplnění pohledu od 
západu s vyznačením výšek a použitým 
materiálem.

8. ZOO Arktida lední medvědi.
Na minulém jednání komise byla 
provedena prezentace autorů GL-
-ARCHITEKTI. Umístění pavilonu je 
v souladu s projednaným Generelem 
rozvoje Zoologické zahrady. Areál tvo-
ří objekty a bazény pro medvědy, led-
ní medvědy a tuleně, voliéra a bazén 
pro mořské ptáky, přípravna a zázemí 
restaurace. Po doplnění pohledu na 
restauraci z ulice Pod Hrachovkou Ko-
mise souhlasí se zpracováním dalšího 
stupně dokumentace.

Zapsal: Karel Novotný, tajemník komise
Kráceno: Ing. arch. Tomáš Drdácký, předseda 

komise pro výstavbu a dopravu
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NAPSALI JSTE NÁM

ÚŘAD MČ INFORMUJE KAM ZA OSVĚŽENÍM

TŘÍDĚNÝ ODPAD
● Povltavská 15, parkoviště zoo  Pod Havránkou
656–10 ▲ nové stanoviště Trojská 460/181
Omluvte záměnu v minulém čísle – tiskařský šotek.

Koupání v ‚okolí‘
AQUACENTRUM ŠUTKA
Čimická 848/41, Praha 8, bazén: po–pá 6–22 h, so, ne, svátky 10–22 h
aquapark: po–pá 14–22 h, so, ne, svátky 10–22 h, výukový bazén: 
pá 15–19 h, so 10–19 h, ne 12–19 h, sauna: denně* 10–21 h * Každou
středu jedna sauna určena pouze pro muže, druhá sauna pouze pro
ženy. Vstup do areálu je možný do 20.45 h (s permanentkou do 21.15).55
www.sutka.eu

KOUPALIŠTĚ STÍRKA
Pod Statky 14, Praha 8 – Kobylisy, v letní sezoně: denně: 9–20 h
od 16 h zlevněné vstupné, www.koupaliste-stirka.cz

PLAVECKÝ BAZÉN NA VÝSTAVIŠTI
25 x 12,5 m, hloubka1,2–3,8 m, šest plaveckých drah, bezbariérový pří-
stup po–pá 7–21.30 h, so–ne, svátky 10–20 h, než vyrazíte, projděte 
rozpis volných drah www.vystavistepraha.eu, přijít můžete nejpozdě-u
ji hodinu před koncem otevírací doby a z bazénu odejdete 15 minut 
před koncem otevírací doby.

KOUPALIŠTĚ PETYNKA
Otevřená 1072/4, Praha 6 – Střešovice, bazén 50 x 21 m, hloubka 
1,2–1,8 m, tobogán 103 m, dětský koutek, denně (do 15. 8.): 7–21 h, 
(16.–31. 8.): 7–20 h Dopravní spojení: bus 180, 184, 149 (zast. Na Petyn-
ce), tram 25 (zastávka Hládkov), 1 a 18 (zastávka Sibeliova), 22 (zastáv-
ka Malovanka) www.koupalistepetynka.cz

KOUPALIŠTĚ DŽBÁN
v přírodním areálu Šáreckého údolí, denně 8–21 h (za 90 Kč). Parkování 
pro návštěvníky koupaliště zdarma. www.koupalistedzban.cz

Pražské vlaštovky
V letošním a příštím roce proběhne mapování hnízdišť a nocovišť vlaštovky obecné na území Velké 
Prahy. Ačkoliv lze vlaštovku obecnou v Praze stále řadit mezi relativně běžně hnízdící druhy, i zde její 
početnost již několik desetiletí výrazně klesá. Praha v posledních desetiletích prodělala řadu změn, 
které ovlivnily hnízdní možnosti vlaštovky.

D
ílčí data nám ukazují, 
že hnízdní páry mizí 
z centra Prahy, naopak 

nejvyšší hustoty byly zjištěny 
v okrajových čtvrtích se sta-
rou zástavbou, kde vlaštovky 
pravděpodobně ještě nachá-
zejí dostatek potravy – létají-
cího hmyzu. Vedle hnízdní 
lokality je pro vlaštovky rov-
něž zásadní dostupnost vhod-
ného nocoviště. Společná no-
coviště jsou pro vlaštovky ty-
pická a na příhodných lokali-
tách se mohou soustředit je-
dinci ze širokého okolí. No-
coviště, obvykle větší zatope-
ná rákosina, slouží k nocová-
ní jak mladým ptákům po vy-
vedení z hnízda, tak dospěl-

cům, kteří nocoviště využíva-
jí ještě v době krmení mláďat.

Cílem našeho projektu je
zmapování hnízdních kolo-
nií a zjištění, kde v dnešní
době nacházejí pražské vlaš-
tovky svá útočiště. Znalost 
významných hnízdišť a no-
covišť napomůže efektivní
ochraně vlaštovčí p opulace.

K tomu je třeba zmapovat 
co největší část hnízdní popu-
lace a nalézt všechna význam-
nější pražská nocoviště. Na 
nocovištích se vlaštovky přes
den nezdržují, na lokalitu při-
létají často až před soumra-
kem již téměř po tmě a zale-
tují do rákosin, kde nocují.

Žádáme všechny kolegy or-

nitology i zájemce z řad laické 
veřejnosti o spolupráci. Svá 
pozorování můžete zadat do 
databáze pozorování ptáků 
České společnosti ornitolo-
gické birds.cz/avif/, nebo //
zasílat na e -mail prazske.vlas-
tovky@seznam.cz. U každé-
ho hnízdiště je důležité uvést 
počet hnízdících párů a typ 
prostředí (chov koní, průmy-
slová hala atd.). V případě no-
covišť je důležité pokusit se 
odhadnout počet nocujících 
vlaštovek. Z tohoto důvodu je 
dobré navštívit lokalitu něko-
likrát, počet nocujících jedin-
ců se v průběhu léta mění.

Karel Pithart,
koordinátor mapování

Vlaštovky jsou tažní ptáci a na 
konci léta odlétají do jižní a výchovní 
Afriky. Jejich hlavním nepřítelem je
déšť a chlad. 

Nové stanoviště 
separovaného odpadu
Vážení občané Troje, ráda bych vás informovala,
že od 20. 6. 2018 vzniklo nové stanoviště separo-
vaného odpadu č. 18, kde můžete třídit papír,
plast a sklo. Stanoviště se nachází v ul. Trojská 
460/181. Naším cílem je sem přidat ještě kontej-
ner na kov, který v této oblasti chybí.

Ing. Zuzana Havránková, referent životního prostředí

Ministerstvo ži-
votního prostředí 
zveřejnilo statisti-
ky, které se týkaly 
třídění odpadů ve
vztahu k ochraně
přírody a dřevin.
Jsme rádi, že také
Troja má obča-
ny, kteří správně 
třídí a můžeme tak 
přispět k lepšímu
životnímu prostředí 
a záchraně dřevin.
V loňském roce
každý z nás vytřídil 
v průměru 44,8 kg.
Nejvíce se podařilo
recyklovat papír 
(94%), sklo (75%),
plasty (68%), kovy 
(58%) a nápojové
kartóny 24 %.

Děkujeme vám, 
že třídíte!

Ing. Zuzana 
Havránková, 
referent ŽP 

Třídíme, 
protože máme 
zodpovědnost 
za životní
prostředí
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Trojská východiska územního plánu pohledem místní samosprávy
Primárně podporujeme utváření a rozvoj Troje 
jako Krajiny ve městě.

Krajinotvorná přítomnost řeky a výrazný re-
liéf trojské krajiny jsou podstatnou a nadřaze-
nou hodnotou formující vývoj a charakter všech 
lokalit (a civilizační venkovské a předměstské 
hodnoty) trojské kotliny.

Lokality uvnitř Přírodního parku by měly 
mít omezení další zástavby. S vědomím limitů 
z toho vyplývajících (omezená městská vybave-
nost a infrastruktura) toto respektujeme a po-
važujeme za podstatu identity Troje.

Lokalita Trojská brána naopak nabídne kva-
litní dopravní infrastrukturu, veřejnou vybave-
nost pro organizovaný i rekreační sport a vol-
nočasové aktivity.

Lokality Troja, Salabka, Podhoří potřebují í
jednoznačně stanovená pravidla územního roz-
voje, která podpoří osobitý charakter městské 
části a zamezí další rušivé výstavbě bytových 
domů a nepřiměřených budov administrativy, vý-
roby, halových pavilonů, a to uvnitř vilové čtvrti 
i ve volných plochách zeleně.

Dopravní dostupnost nesmí ohrožovat kra-
jinný ráz Troje (negativní příklad MO Blanka). 
S ohledem na kapacitu trojských ulic, obtížnost 
obsluhy městskou dopravou Trojskou ulicí i cha-
rakter rezidenční čtvrti je umisťování kapacitních 
parkovacích ploch uvnitř kotliny nepřípustné.

Pěší a cyklistická prostupnost krajiny je ele-
mentární nutností pro lepší využívání rekreač-
ního potenciálu kotliny (podélně i napříč mezi 
Prahou 6, 7, 8, Trojou; včetně prostupnosti ex-
tenzivně využívaných částí zaplocených areálů 
Zoo, BZ, ÚČOV, Císařského ostrova a mlýna).

Zoologická a Botanická zahrada jsou pod-a
řízenou součástí Přírodního parku, podmno-

žinou trojské krajiny. Ideový koncept těchto
městských organizací a rozvoj jejich tematic-
kých areálů by měl posilovat charakter trojské
krajiny!

Rozšiřování návštěvnického areálu Zoo přes
veřejnou komunikaci Pod Hrachovkou a zástav-
ba krajinné scenérie mezi historickými used-
lostmi Hrachovkou a Sklenářkou je nevhodné.

Přítomnost výzkumného a výukového sadov-
nického a pěstebního areálu ČZU v Podhoří po-
važujeme za hodnotu a cenné pokračování troj-
ské ovocnářské a zahradnické tradice a musí být 
v popisu lokality Podhoří jasně vymezen.

MČ nesouhlasí s navrženou mírou využití
transformačních ploch na území Troje a sou-
visejících ploch na Praze 8. Existence dožíva-
jících sadů a fragmenty venkovské kulturní
krajiny jsou příležitostí pro jejich revitalizaci
a společenské zhodnocení, nikoliv důvodem
pro jejich náhradu obytnou zástavbou. Tu je
v logice MPP (a zahušťování města) možné re-
alizovat v jiných, více devastovaných transfor-
mačních lokalitách Prahy, mimo plochy zeleně.

Zelené Trojské svahy a volný nezastavěný y
horizont až k jejich návrším jsou celoměstskou
hodnotou, chráněnou rámcem ochranného
pásma PPR, vyhlášeným Přírodním parkem.
Urbanisticky správný odstup Bohnického síd-
liště až za hranu stoupajících svahů a návrší
(Velká skála), kromě vizuální integrity trojské
krajiny, respektoval prostorové a funkční pro-
pojení mezi Velkou skálou a Čimickým hájem
(V širším kontextu nepřetržitý pás severních
parků Prahy od Divoké Šárky přes Troju, Či-
mický a Ďáblický háj). Toto propojení bylo
v 90. letech narušeno výstavbou obytného síd-
liště „Velká skála“.

Další plošná zástavba lokality Pusté vinice 
(plochy B, C, D) nevratně přeruší zelený pás 
mezi Trojou a Kobylisy. (viz Prověřovací stu-
die URM, 2007). Chybné a nelegální umístění 
domů na hraně svahu v ulici Pod Havránkou 
(pod loukou u Velké skály) dokládá problema-
tičnost regulace výstavby v této lokalitě. Dle 
Konceptu odůvodnění MPP (IPR,2014) trpí 
Praha 8 deficitem parkových ploch.

V lokalitě Troja (plocha A) – Mezi protipo-
vodňovou hrází a zástavbou u ulice Trojská 
navrhujeme parkovou plochu nebo případnou 
zástavbu formou rodinných domů v zahradách 
s vysokým podílem veřejných prostranství vč. 
parků (50%).

V Lokalitách vně městské části prostorově 
souvisejících – Bohnice, Pelc Tyrolka, Vltava 
IV, Bubny požadujeme prověření navrhova-
ných maximálních výškových hladin, které mo-
hou mít negativní vliv na vizuální a prostorovou 
integritu trojské kotliny i severního vymezení 
pražské památkové rezervace.

Požadujeme komplexní, vyvážený a jedineč-
ný popis charakteru lokalit. Požadujeme účast 
městských částí při formulaci charakteru a po-
tenciálu lokalit. Při stanovení potenciálu loka-
lit požadujeme využít všechny regulativy – UP, 
PP, VP, Občanská vybavenost vztažená k ploše, 
bodu…

Požadujeme vyznačení parkových ploch ve 
všech zastavitelných lokalitách.

V transformačních a Rozvojových plochách 
lokalit podmiňujeme stanovení potenciálu 
zpracováním Regulačního plánu nebo alespoň 
zapsané Územní studie (je nepřípustné zruše-
ní stavební uzávěry a VRÚ bez náhrady jedno-
značnou regulací).

Vážení občané, zajímá nás váš názor!
Podklad pro připomínky Městské části Praha-Troja k projednání na 
červencovém zasedání zastupitelstva městské části bude doplněn 
o konkrétní připomínky k lokalitám a zaslané připomínky občanů.

 Využijte prosím možnosti ovlivnit budoucí rozvoj Troje a pošlete 

nám vaše připomínky k lokalitám, kde žijete a také názor na využití 
transformačních ploch v lokalitách TROJA „A“ a PUSTÉ VINICE
„B“, „C“, „D“. Připomínky a názory zasílejte nejpozději do 16. čer-
vence 2018 na bryknar@mctroja.cz.

Za vaše příspěvky předem děkujeme
Tomáš Drdácký, předseda komise pro výstavbu a dopravu
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ŽIVOT V TROJI

Tématem letošního Trojského 
dne, podpořeného z rozpočtu 
hl. m. Prahy, byla nejen připo-
mínka výročí založení republiky 
(devět dobových disciplín aneb 
sportujeme jako před sto lety), 
ale i ukázka sletových skladeb 
a propagace zdravého životní-
ho stylu napříč generacemi (po-
radenství, přednáška a v ne-
poslední řadě nabídka pestré 
kuchyně). O zábavu pro nej-
menší bylo postaráno ve sta-
nu Ekoškolky Rozárka. Bouře 
v závěru odpoledne akci ukon-
čila a zároveň prověřila, nako-
lik je jejím účastníkům vlastní 
„okřídlené sokolské heslo– Tuž-
me se“.

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

Starosta
Městské části

Praha -Troja
ve spolupráci 

s tradičními
i novými partnery

vás srdečně zve
na sedmnáctý

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

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

skladeb, pro seniory turnaj 
v pétanque, živou hudbu

*kdo přijde v dobovém oblečení,
získává body navíc

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

Sportujeme jako před sto lety*

d
žTrojský orienťák ’18

Třetí závod Žaket Pražského poháru žactva v orientač-
ním běhu ze série Dny s mapou v pražských lesoparcích 
(pořádající orgán Pražský svaz orientačních sportů) za 
podpory MČ Praha -Troja, nakladatelství Žaket, Gale-
rie hl. města Prahy a Městské policie v Praze 7 proběhl 
ve středu 30. května na vltavském břehu.

T
réninková trať na pět km zavedla závodní-
ky do trojských kopců. Slunečné počasí na-
rušila v závěru závodu dešťová přeháňka.

O orienťák byl obrovský zájem – závodu se zú-
častnilo 607 závodníků. Závodníci ocenili výji-
mečnou možnost hledat kontroly i v zámecké
zahradě. Závodu se zúčastnili členové dětského 
kroužku oddílu orientačního běhu TJ SOKOL
Troja v nových dresech. Na přípravě a organiza-
ci závodu se podíleli členové oddílu orientační-
ho běhu TJ SOKOL Troja.

Závěrem chceme poděkovat za mimořádnou
podporu MČ Praha-Troja. Milan Paukert

Trojského orienťáku se zúčastnila i dětská skupina trojského
oddílu orientačního běhu, která pravidelně v Troji trénuje pod 
vedením trenérky OB Lucie Berglové. Některé děti si poprvé
vyzkoušely atmosféru opravdového závodu, zkusily si trať 
oběhnout samy a byly moc šikovné. Od září budou opět ka-
ždou středu probíhat pravidelné tréninky. Bližší informace na
emailu obsokoltroja@gmail.com.
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TROJSKÝ DEN 1918 2018

M
ilí trojští závodníci, vzhledem k nepříznivému počasí na Trojském dni, který se 
konal 9. 6. 2018, jsme nemohli vyhlásit výsledky soutěže. Ceny pro vás budou při-
praveny na úřadě MČ Praha -Troja, Trojská 96/230, kde si je můžete vyzvednout 

v úředních hodinách. Všem závodníkům děkujeme za účast a budeme se těšit na příště.

TÝM:
Dvě děti: 1. místo: Turbosnails KCN (Jan Skácelík a Tomáš Skácelík)

2. místo: Sloníci (Ema Petržíková a Tereza Tomášková)
3. místo: Lékaři p(Filip Tornikidis a Barbora Tomášková)

Dospělí + dítě: 1. místo: Yachtaři (Janis Tornikidis a Lukáš Tornikidis)
2. místo: Starwars (Martin Faltýn a Roman Faltýn)
3. místo: Horysovéy (Tomáš Horáček a Jonáš Horáček)J

Dva dospělí: 1. místo: Mlátičky (Honza Fiala a Vojtěch Bazgier)y
2. místo: AAVV (Anna Adamcová a Veronika Valtrová)V

JEDNOTLIVCI:
Muž nad 18 let: 1. místo: Martin Peka

2. místo:
1. místo:
1. místo:
2. místo:
3. místo:

ČERVENEC 2018 225

Muž nad 18 let: 1. místo: Martin Peka
2. místo: gOta Langer

Žena nad 18 let: 11. mmísto: Růžena Heřmánková
Dítě do 12 let: 1. mmísí toto:: Filip Langer

2.2. mmístoto:: Majda Kropáčková
3. mmísto: p j ý pKlára Podušková a Filip Kočí (stejný počet bodů)

Fota © Grafos
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Z VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Školní rok 2017/18
na Trojském gymnáziu
S blížícími se letními prázdninami bych se rád ve stručnosti ohlédl 
alespoň za tím nejdůležitějším, co se na Trojském gymnáziu v tomto 
roce událo. Uplynulý školní rok byl, kromě klasických výukových 
programů, nabitý i dalšími aktivitami. Ostatně v tomto směru se 
od minulých let nijak neliší.

K
aždoročně ve druhém zářijovém týdnu organizujeme pětiden-
ní adaptační kurz. Je určený pro první čtyři ročníky gymnázia, 
jeho stmelovací program se nám opakovaně osvědčil. Nově pří-

chozí primáni se přirozeně seznámí se staršími spolužáky, studenti 
upevní své třídní kolektivy a lépe se nastartují.

Předepsané osnovy tradičně vždy na podzim obohacujeme projek-
tovým týdnem, který svým programem spojuje studenty napříč roč-
níky. V letošním roce se nesl v duchu „Volání povolání“. Mezi další 
projekty, které na Trojském gymnáziu tradičně probíhají, patří Ev-
ropský den jazyků a zejména pak mezinárodní jazykově -kulturní pro-
jekt Edison, letos za přítomnosti stážistů z Číny, Indonésie, Tuniska, 
Indie, Gruzie a Ázerbájdžánu.

Samozřejmostí je každoroční Klub mladého diváka, s nímž skupina 
našich studentů během školního roku shlédne kolem sedmi vybraných 
divadelních inscenací, stejně jako i účast (mnohdy velmi úspěšná) jed-
notlivých studentů na nejrůznějších olympiádách, soutěžích, výstavách 
a sportovních turnajích.

Naši studenti v průběhu roku vyjíždějí za rozmanitými cíli v rámci 
výběrových školních akcí, ať už se jedná o lyžařské kurzy – v letoš-
ním roce konkrétně do rakouských středisek Ski Amade a Hochficht 
nebo kulturně -historické exkurze. Na podzim pobývali studenti tý-
den u svých partnerů z Euroškoly Berlín, aby pak přivítali své němec-
ké protějšky na oplátku u nás ve škole. Na jaře se pak naši (nejen) 
francouzštináři vypravili na výměnný pobyt do naší spřátelené školy 
ve francouzském Le Mans. Při této příležitosti nechyběla ani dvou-
denní návštěva Paříže.

Začátkem června sjížděla početná skupina našich studentů Vltavu 
v oblasti jižních Čech a v době redakční uzávěrky měsíčníku Troja pak 
další skupina studentů právě směřuje do rumunského Banátu, kde 
stráví dobrodružných 10 dní v prostředí českých vesnic v této oblasti.

 Přímo ve škole vedle samotné výuky rovněž nezahálíme. V letoš-
ním roce obnovil po tříleté odmlce činnost Studentský parlament, 
prostřednictvím něhož se naši studenti mohou vyjadřovat nejen 
k aktuálnímu dění na gymnáziu, nýbrž i společensko -politickým 
událostem, jež jim nejsou lhostejné. Pořádali jsme také různé akce 
a happeningy, jako např. filmovou půlnoc, sportovní den, vánoční 
jarmark a v neposlední řadě i zahradní slavnost, kterou se každoroč-
ně symbolicky loučíme s uplynulým školním rokem. S tím letošním 
jsme spokojeni. Děkujeme všem, kdož jste přispěli k jeho zdárnému 
průběhu a velmi těšíme se na výzvy toho nadcházejícího.

Mgr. Radim Jendřejas, Trojské gymnázium

Školní rok 2017/18 v ZŠ
Jaký byl? Mohlo by se zdát, že stejný jako ty pře-
dešlé – zahájení, škola v přírodě, vánoční jar-
mark, lyže, pololetí, zápis do 1. ročníku, kola 
a jeho ukončení, proložený prázdninami a ně-
kolika ředitelskými volny.

Když se ale podíváme na jeho průběh podrobněji, tak zjis-
tíme, že se v mnohém lišil. Abychom vyhověli co největšímu 
počtu zájemců, k zápisu přišlo čtyřicet pět dětí, máme v 1. tří-
dě třicet dětí. I když ve vedení školy nebyl názor na tento počet 
jednotný, rozhodlo, kdo bude třídní učitelkou. Rodiče žáků 
této třídy jistě potvrdí, že jsme se rozhodli správně.

Po roční přestávce jsme se opět sešli s rodiči na bowlingu
v hotelu Duo. Užily si ho především děti, ale i pro nás je toto 
neformální setkání velmi užitečné.

Školy v přírodě jsou naší dlouhodobou aktivitou. Začíná-
me se ale potýkat s problémem počtu zájemců a kapacitou 
míst v našich stálých objektech. Na Hubertce je již situace 
kritická, v Chlumu na hraně. Důvodem je nejen zvyšující se 
počet žáků školy, ale také počet dětí, které v předchozích le-
tech nejezdily. Stále platí, že z Hubertky neodjede žádný žák, 
který by nevyjel na vleku a nesjel sjezdovku. Počet kilometrů, 
které děti v Chlumu na kole ujedou, je pro mnohé neuvěřitel-
ný a se zlatou medailí, s uvedením jejich počtu, se děti rády 
všem pochlubí. Poděkování za organizaci škol v přírodě patří 
nejen pedagogickému sboru, ale také těm, kteří s námi jezdí 
jako doprovod. Věřím, že si všichni uvědomují, jak jsou tyto 
výjezdy pro pedagogy náročné, a to nejen z pohledu času, ale 
především z hlediska zodpovědnosti. Lyže i kola nejsou pro-
cházkou po rozkvetlých loukách.

Od dubna došlo ke změně provozovatele školní jídelny.
Firmu Sodexo, se kterou jsme byli dlouhodobě nespokojeni, 
nahradila Charly amusement – zařízení školního stravování. 
Na důkladnější hodnocení je ještě brzy, převládá ale se změ-
nou zatím spokojenost.

Třešničkou na dortu letošního roku byla kontrola ze stra-
ny České školní inspekce. Konstatovala, že viděla několik 
nadprůměrných vyučovacích hodin, vstřícný a respektující 
přístup pedagogů k žákům, pozitivní klima školy a kvalitní 
výsledky výchovně -vzdělávacího procesu. Mezi silné stránky 
školy dále patří plná kvalifikovanost pedagogického sboru 
a výjezdy na školy v přírodě. Nedostatky shledala především 
v administrativní oblasti.

Poděkování za práci celému pedagogickému kolektivu,
rodičům za příkladnou spolupráci a zřizovateli, MČ Praha-
-Troja, za zajištění provozu školy a vyřešení problémů se škol-
ní jídelnou. A ještě zbývá popřát odcházejícím žákům 5. roč-
níku, z nichž více než polovina odchází na osmiletá gymnázia, 
úspěšné pokračování v plnění školní docházky.

Mgr. Alois Pacík

Festival Za Dveřmi
10. ročník Pražského festivalu pouličního divadla

 PONDĚLÍ 16. 7.
 ČTVRTKA 19. 7.

viště Holešovice a centrum

Čtyřicítka představení, hudeb-
ních vystoupení, divadelních
instalací, workshopů a mnoho
dalšího (program pro děti, tan-
čírna, kabinet kuriozit) až na
drobné výjimky zdarma

www.zadvermi.cz/za -dvermi

OD PO
DO ČT

Výstav
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ZE ŽIVOTA V TROJI

ZAJÍMAVOST

Za krásného slunečného dne proběhl 
2. června druhý ročník Festivalu po-
hybu pro děti za účasti Mateřských 
škol z Troje – Nad Kazankou, Rozár-
ka, Trojská labuť a MŠ Na výšinách 
z Letné.

D
ěti si na jednotlivých stanovi-
štích vyzkoušely 
různé všestran-

né sportovní aktivity.
Zkusily si základní
softballové/baseballo-
vvé dovednosti odpalo-
vvání, házení a chytání 
míčků. Zaskákaly si na 
skákadle, zahrály si vy-
bíjenou, ale i si zaskáka-
ly v pytli, užily si hrátky 
s lanem, „opičí“ dráhy 
nebo cvičení na postřeh
a koncentraci. Akce se vy-
dařila a děti si ji dooprav-
dy užily. Přispělo jednak krásné
ppočasí a také profesionální vedení
a přístup cvičitelů a trenérů ze Se-
nior Fitnes, asistentek z řad kade-
tek a žákyň SaBaTu a učitelek 
a učitelů z Mateřských škol.

Festival pohybu
pro děti 
trojských MŠ
v areálu SaBaT

Festival pohybu se vydařil, děti
a učitelé byli nadšení a velkou ra-
dost máme z obrovské účasti sto
ppadesáti dětí. Těšíme se na další
akci v příštím roce.

Jan Měřička, SaBaT Praha

Rekonstrukce zahrady MŠ
Blíží se konec školního roku a s tím také finišují práce na zahradě mateřské školy. 
Všichni se snaží, aby v září mohly děti již naplno využívat zahradu s novým sportov-
ním povrchem, herními prvky, odpočinout si v houpacích sítích, vypěstované ovo-
ce a zeleninu upravit v kuchyňce. Prostě užívat si zahradu tak, jak si to všichni přejí.

Na zahradě ale nepracuje pouze stavební firma. Děti si došly za panem truhlá-
řem, který jim nařezal nová prkna na lavičky.

Mateřská škola v přírodě 2018
Každý rok odjíždí třída Barušek na Školu v přírodě. Penzion Poezie v Kořenově 
a jeho krásné okolí je přivítalo i v letošním roce. Po pěších túrách, sportovních 
hrách, práci v lese a také trocha poučení přišla zasloužená odměna jak v podobě 
voňavých buřtíků, tak velké medaile.

A pak už se vrhly na jejich opravu. Do práce se zapojili i rodiče.

A kdo chtěl vidět výsledek a pobavit se při divadle, bubnování, soutěžích, disko-
téce a pohádkovém zpívání, přišel ve středu 20. 6. 2018 po 16. hodině na Poote-
vírání zahrady. A proč pootevírání? Na úplné dokončení si ještě malou chvilku 
musíme počkat. Bc. Vladimíra Barešová, ředitelka MŠ

Zahrada na střeše
Kostelní 44, Praha 7 – Letná út–ne 9–17 h
nabízí kromě řady výstav (www.nzm.cz) i unikátní rozhled 
ze střešní piknikové terasy. Piknik půlhodinový: 100 Kč, na 
šedesát minut: 200 Kč; vybavení zapůjčí, prodej regionálních 
potravin přímo na místě v muzejním obchůdku. Letos slaví 
zemědělské muzeum sto let. Mládež do osmnácti let zdarma.

nn
Kostelní 44, Praha 7 – L
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Studentské okupační
stávky 68/89y
výstava fotografi ckých cyklů Přemysla Hněvkovského

MUDr. Přemysl Hněvkov-
ský, CSc. (1941) dostal první
fotoaparát v páté třídě před
školním výletem po Českém
ráji. Celý proces zpracování
filmů i pozitivů ho naučil otec.
V roce 1955 byl přijat do 5. od-
dílu vodních skautů (Pětky)
vedeným legendárním Braťkou
(Ladislavem Novákem) a jeho
členem zůstal dodnes. Byla to
dobrá škola pro život a mno-
ho příležitostí pro nadšeného
fotografa. K Více začal foto-
grafovat na gymnáziu. Z lavice
tajně zabíral své učitele a jeho
reportérská vášeň nepolevila 
ani během maturitních píse-
mek – sám psal; a ještě stihl
fotit kamarády. K Vážněji začal
fotografovat začátkem 60. let 
minulého století, během studia 
medicíny 1958–1964. Oblast 

jeho fotografického zájmu je 
zachycení života v každoden-
ních situacích. Jeho práce byly 
zveřejněny např. v Literárních 
novinách, Československé fo-
tografii, Mladém světě, Lis-
topad ’89, v publikaci „Jan 
Palach 16.–25. 1. 1969“. Spolu-
pracoval s časopisem Melodie, 
divadlem Semafor, rock’n’rolo-
vou skupinou Sputnici a Česko-
slovenskou televizí. Německým 
časopisem STERN byl vyzván 
k poskytnutí fotografie na svě-
tovou výstavu. Americké nakla-
datelství LIFE si vyžádalo jeho 
fotografii. Má řadu ocenění 
z domácích a zahraničních vý-
stav. K Fotografickou doved-
nost uplatnil při vědecké čin-
nosti i jako soudní znalec pro 
dědičně biologické zkoušky 
(paternitní spory).

Samostatné výstavy: 1999 Faustův dům, Praha 2009 Karolinum – 
Křížová chodba, Praha 2010 Edmonton, Kanada0 2011 Zámek Čečovice
2014 Uherské Hradiště 2018 Presscentrum Syndikátu novinářů, Praha8

Galerie u lávky, Povltavská 42/21, výstava je otevřena v pátek 
13–17 h, v sobotu a neděli 10–18 h, vstup zdarma, do 9. 9. 2018.

Trojské hřiště SaBaTu hostilo jeden z vrcholů sezóny – turnaj 
Českého baseballového poháru hráčů do osmnácti let. Juniorské 
soutěže jsou dlouhodobě silně sledované, talentovaní hráči jsou 
motivováni k mimořádným výkonům, aby si zasloužili povolání do 
seniorských týmů.

D
omácí tým juniorů měl těžké
rozlosování, v prvních dvou 
zápasech se utkal s třetím 
a čtvrtým týmem posledního 

ročníku. S brněnskými Draky dlouhou 
dobu držel nadějný stav 1:3, ale po
polovině zápasu nadhazovač SaBaTu 
začal ztrácet kontrolu a rychlost nad-
hozu, brněnští hráči toho využili 
a bodovali na konečných 1:11. Taktéž 
tým Třebíče byl nad síly mladého 
týmu SaBaTu a po jednoznačném 
průběhu třebíčští zvítězili 20:4. V dal-
ším zápase dominovali trojští hráči 
a ovládli zápas s Patriots Liberec 
v poměru 13:8. V posledním zápase 
o celkové páté místo podlehli až v ex-
trainningu ostravským Arrows 7:8 

Troja hostila vrcholný 
turnaj baseballistů

a obsadili na turnaji celkové šesté
místo. Juniorský tým SaBaTu je v le-
tošní sezóně složen výhradně z šest-
náctiletých hráčů, kteří v konkurenci 
osmnáctiletých sice nedosáhli na vý-
borný výsledek, ale dávají naději na
skvělé výsledky do dalších let, kdy se
věkový rozdíl hráčů srovná. n Finálo-
vý zápas byl zcela v režii krčských Ea-

gles, kteří nedali sebemenší šanci 
týmu Třebíče Nuclears a zvítězili 15:2. 
„Zástupy fanoušků si mohly ověřit, že
juniorský baseball dokáže mít vyni-
kající úroveň, z hráčů tryská energie 
mládí, dravost a touha po úspěchu. 
Turnaj nabídl vše vrchovatou měrou.“

Štěpán Hasal, ředitel turnaje, krácenoNadhazovač SaBaTu Kryštof Kavan
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Vítězný tým Eagles Praha

OPENING DAY na SabaTu
Neděle 29. dubna se v areálu SaBaT Praha nesla ve znamení kva-
litního softballu, krásného počasí, chutného občerstvení a velkého 
zapálení všech přítomných. Konal se zde Opening day – zahájení 
extraligové sezóny, který však byl něčím vyjímečný. Ženské Áčko se 
rozhodlo tuto akci zorganizovat hlavně na podporu miniazylu Vo-
říškov, který se stará o opuštěné a týrané psy.

C
elodenní program byl bohatý a vrcholil dvojzápasem ženského 
A -týmu, který na začátek nové extraligové sezóny očekával 
Kotlářku. Slavnostního nadhozu na zahájení zápasu se zhostil 

starosta městské části Troja Tomáš BRYKNAR. První ze dvou zápasů 
byl až do samého konce velice napínavý. Rozuzlení přišlo až na samý 
závěr zápasu, kdy se štěstí na poslední chvíli otočilo na trojskou stra-
nu, a SaBaT vyhrál 5:4.

Všem bylo jasné, že ani druhý zápas nebude mít v průběhu jasného 
vítěze. Téměř po celý zápas měla Kotlářka navrch a SaBaT prohrál 
těsně 7:8. Během obou zápasů padlo celkem dvacet sedm hitů (Sa-
BaT 16, Kotlářka 11), díky čemuž se do kasičky pro pejsky z miniazylu 
přidalo dalších 1 350 Kč. Celkem se během Opening Day podařilo vy-
brat krásných 10 500 Kč, které poputují do Voříškova. Moc děkujeme 
všem organizátorům, dobrovolníkům, hráčům a hlavně divákům.

Za SaBaT Praha Anna Štveráková (kráceno)

Dne 20. června se sešel Klub trojské historie v počtu se-sešel Klub trojské historie v počtu se-
dmnácti členů a hostů. Měli jsme za úkol připomínkovat ostů. Měli jsme za úkol připomínkovat
a okomentovat dobové fotografie od pana Obermaiera. bové fotografie od pana Obermaiera.

Vytipovali jsme tři domky z Rybářské osady, kde bydleli trojští pře-Rybářské osady, kde bydleli trojští pře-
vozníci. Pokusíme se ještě tyto tři fotografie zařadit do připravo-yto tři fotografie zařadit do připravo-
vané publikace s pracovnímm názvem „Troja a řeka“. n e Dále jsme
jednali s panem starostou Ing. Tomášem Bryknarem o poskytnutí ng. Tomášem Bryknarem o poskytnutí
dobových fotografií na výstavku ke stému výročí vzniku čs. státu. avku ke stému výročí vzniku čs. státu.
Příští zasedání Klubu Trojské historie bude 18. července 2018 
od 17 hodin v Domě spokojeného stáří. ý František Malý

TROJSKÝ KALENDÁŘ
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

ZE SPORTOVIŠŤ

A tým mužů ovládl základní část 1. LIGY baseballu

P
rvní tým mužů SaBaTu Praha zvítě-
zil v posledních dvou zápasech zá-
kladní části baseballové 1. ligy na 

hřišti Pelicans Bučovice (18:6 a 9:3) 
a z patnácti výhrami, jednou prohrou 
a celkovým skóre 229:69 zcela ovládl zá-

kladní část soutěže. Jednoznačně splnil první část letošního sportov-
ního plánu a postoupil do nadstavbové části soutěže, ve které bude 
hrát o postup do baseballové Extraligy. Nadstavbová část začíná 
21. července a do Troji v průběhu prázdnin a v září zavítají Extrali-
gové týmy Třebíče Nuclears, Techniky Brno, Skokanů Olomouc 
a Olympie Blansko a prvoligové týmy Hluboké, Jablonce a Frýdku-
-Místku. Fanoušci se mohou těšit na skvělý baseball a mohou povzbu-
dit trojské baseballisty v jejich boji o nejvyšší soutěž. Štěpán Hasal

TJ Sokol Troja přeje
všem občanům pohodové 
prožití letních měsíců na 
dovolených i jinde.

Cvičební hodiny jsme ukončily s kon-
cem školního roku a zveme vás do cvi-
čení opět od září 2018.
n Poslední akcí TJ Sokol Troja – OSV, 
před prázdninami, bude vystoupení na 
XVI. Všesokolském sletu na stadionu 
Slavie v Edenu 5. a 6. 7. 2018 se sklad-
bami Méďové a Siluety. Všechny Vás zve-
me na tento svátek pohybu s hudbou. Vstu-
penky jsou v prodeji na Ticketportal.
n Členové TJ vystoupili 27. 5. 2018 
se skladbou Méďové a Siluety na ob-
lastním sletu v Brandýse nad Labem 
a 9. 6. 2018 předvedli skladbu Siluety 
na Trojském dnu – viz foto.
n 30. 5. 2018 závodilo přes šest stovek 
běžců na Trojském orienťáku – viz foto 
a informace na straně 6.
n Cyklisté 2. 6. 2018 opět pokořili hrad 
Okoř – viz foto.
n V oddíle kopané zůstává tým mužů 
A v I.A třídě.
n Oddíl stále hledá a nabírá děti 
do svých týmů (rok nar. 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013). Informace P. Filip – 
728 213 254.

Členové TJ Sokol Troja na kolech opět na Okoři

Nástup – členové TJ Sokol Troja vpravo vpředu Ze cvičení

n Kancelář TJ Sokol Troja bude v červenci a srpnu 2018 uzavřena. Návštěvu, kon-
zultaci nebo pokladnu je možné dohodnout individuelně na telefonu 728 213 254.

V Praze dne 17. 6. 2018 Petr FILIP
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Siluety u řeky



Chrustenický důl ze Zdivočelé země

V
ážení čtenáři, turisté, vydáme se
do podzemí bývalého železnorud-
ného dolu Chrustenice. Vystoupí-

me z vlaku na nádraží v Loděnici a asi
dva km dojdeme k šachtě (po červené
značce ul. Karlštejnská, pak asi po půl
km doprava ul. Pražská, pak doleva ul.
Žižkova, z červené odbočíme doprava 
v místech, kde se říká Na radosti).

Železnorudný důl Chrustenice pat-
řil ve své době (1861–1965) k největším
a nejvýznamnějším dolům Barrandie-
nu – oblasti západně od Prahy. Měl osm-
desát čtyři podzemních pater zasahují-
cích až do hloubky 426 m, tj. 120 metrů
pod hladinu moře. Za sto let usilovné
práce se z něho vytěžilo bezmála osm
milionů tun rudy. Součástí prohlídky je
jízda důlním vlakem. Nachází se zde stá-
lá expozice o lomech Amerika – Mořina.

Na jaře roku 1996 se v dole natáčely epi-
zody televizního seriálů Zdivočelá země 
a film Bumerang, v roce 1997 záběry 
do televizního seriálu Motel Anathema 

a v r. 2000 zde vznikalo druhé pokračo-
vání Zdivočelé země.

Otevřeno 7, 8, 9/2018 – o sobotách, 
nedělích a státních svátcích. Pravidel-
né vstupy do dolu: 10.00, 11.00, 12.00, 
13:00, 14:00, 15:00 hod. Po–Pá je expo-
zice uzavřena! Důl je přístupný pro děti 
od 6 let. Uvnitř dolu je 9 °C a značná vlh-
kost, vhodná je i pevnější obuv. Prohlíd-
ka trvá padesát minut. Vstupné: dospělí 
80 Kč, děti a důchodci 50 Kč.

Ze Smíchovského nádraží nám jede 
vlak směr Beroun přes Rudnou (so 8.46, 
10.46) a zpět 13.34,15.34, 17.34 h.

Renata Zajícová

TIP NA VÝLET

TROJSKÝ KALENDÁŘ
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ZOO pro vás připravila
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v červenci 9–21 h

7.–8. 7. Indiánské léto v Severní Americe Ve výtvarné dílně si vyrobí-
te čelenku nebo náramek. Chybět nebude ani hudba a tanec.

15. 7. Světový den hadů Budeme si povídat o hadech a také Vám
je naživo ukážeme. Přijďte v hojném počtu, utvoříme 
„hada“ z vás, návštěvníků.

21.–22. 7. Víkend hmyzožravců Ochutnejte hmyz na všechny způ-
soby a podívejte se, jak chutná hmyzožravcům v zoo.

29. 7. Oslavy mezinárodního dne tygrů Dozvíte se, proč tygry 
chránit a co je ohrožuje. Předáme piňáty tygrům malaj-
ským, sumaterským a ussurijským. Den plný her.

do 15. 7.Czech Nature Photo 2018 Vzdělávací centrum 
Vybrané snímky prvního ročníku soutěže www.czechphoto.org
Změna programu vyhrazena.

BZ pro vás
www.botanicka.cz

V červenci otevřeno: venkov-
ní expozice denně 9–20 h, 
Tropický skleník Fata Mor-
gana kromě pondělí 9–18 h
14.–15. 7. African food festi-

val Venkovní expozice, 
Stráň, 10–20 h Speci-
ality africké kuchyně 
a doprovodný program
přiblíží kulturu africké-
ho kontinentu.

21. 7. Medový den Venkovní
expozice, Stráň, expozi-
ce Medonosných rostlin 
a včel 13–19 h

21. 7. Letní záhonové trvalky 
komentovaného prová-
zení s kurátorem Petrem 
Hanzelkou, Venkovní 
expozice – sraz u poklad-
ny v ul. Nádvorní (Jižní í
část areálu venkovních
expozic) ve 14 a 16 h

28. 7. Festival jak víno Vi-
nice sv. Kláry 11–21 h
Hudba, moderní ku-
chyně a víno v jednom 
velkém zážitku. Budete
moci ochutnat produkci

Hudební
procházky
www.wichterlearts.cz
ve 13 h v Gočárových domech
v 15 h na nádvoří Trojského zámku
v 17 h v Botanické zahradě

Do  malebných 
údolí

Příměstské tábory léto 2018
9. 7.–31. 8. Indiánské léto v BZ orech bo-Na příměstských tábo
tanické zahrady zažijí děti množství her zaměřených na přírodu zahrady zažijí děti množství her zaměřených na
i kulturu indiánů, hodně legrace a chybět nebudou ani tvořivé u indiánů, hodně legrace a chybět nebudou ani
aktivity. 9.–13. 7., 23.–27. 7., 20.–24. 8., 27.–31. 8., přihláš- p
ky: eva.novozamska@botanicka.cz
Příměsttské tábory Lesního klubu Havránek
Pod Havvránkou 1253/7
9.–13. 7. Osada Havranů (3–6 let) www.klubhavranek.cz
13.–17. 8. Kdyby tady byli…takoví Havránci kteří by (4–8 let),
chtěli zatloukat, vyřezávat, pilovat, vázat a hledat poklady…atloukat, vyřezávat, pilovat, vázat a hledat pokl
20.–24. 8. Na Havraním kopci (4–8 let) po–pá 8.30–16 h
Vydáme se po stopách Havránka, který dal jméno našemu klu-se po stopách Havránka, který dal jméno naše
bu. Cena: 2500 Kč, přihlášky a info: katka@klubhavraneka: 2500 Kč, přihlášky a info: katka@klubhavran

aha -TrojaZa podpory MČ Pra

1. 7. Pražské dechové kvinteto (W. A. Mozart, J. Haydn)
8. 7. Jan Vent Colegium (J. Rejcha, F. Kramář)

15. 7. Musica vocale
(J. Mysliveček, Ch. Gounod, F. Schubert)
22. 7. Amis de la musique
(W. A. Mozart, A. Dvořák, Em. Kaucký)
29. 7. Art kvartet
(P. I. Čajkovskij, L. van Beethoven)

každou 
neděli

vín jak z malých rodin-
ných vinařství Moravy,
tak i od zahraničních
vinařů.

4.–5. 8. Sochařský workshop 
Venkovní expozice, 
Stráň – Sochařský 
workshop pro všechny, 
kteří chtějí zkusit vytesat 
sochu z kamene. Za po-
platek bude zajištěn ká-
men, základní nástroje 
a odborné vedení. Or-
ganizuje Ateliér Africké
Sochy.cz. Objednání nut-
né na na tel. 777 935 970
nebo e -mailu sochy@
africkesochy.cz.

4. 8. Letničky jižní Afriky 
Bezmála třetina celého 
sortimentu letniček 
pochází ze suchých 
oblastí jižní Afriky – ko-
mentované provázení 
s kurátorkou Alenou 
Novákovou, Venkovní
expozice – sraz u poklad-
ny v ul. Nádvorní
ve 14 a 16 h

Pozor! 6.–17. 8. skleník Fata
Morgana uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Chrustenice


