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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Ze zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva MČ

Ke Smlouvě o spolupráci se společností JRD s.r.o. jako investora projektu „Rezidence Troja Pod Hrachovkou“ na poskytnutí investičního
příspěvku MČ Praha-Troja ke krytí nákladů veřejných služeb vyvolaných
záměrem investora

SLOVO STAROSTY

Milí trojští a podhoř š tí
sousedé,
od podzimních měsíců loňského
roku probíhá v Podhoří mnoho let
očekávaná II. etapa rekonstrukce
ulice Pod Hrachovkou spojená s vybudováním chodníku až k nové autobusové točně linek 112 a 236. Na
konci prázdnin by tato stavba měla
být definitivně dokončena. V závěru
stavebních prací dojde k položení poslední obrusné vrstvy asfaltu.
V rámci této pokládky bude zcela
přerušen provoz na ulici Pod Hrachovkou tak, jako při první etapě rekonstrukce. Bude zajištěna náhradní autobusová doprava linky 112,
malým mikrobuskem po cyklotrase
pod Zoologickou zahradou. Osobní automobilová doprava bude opět
vedena přes Zámky do Bohnic. Celá
tato, pro vás jistě nepříjemná, komplikace však bude trvat pouze tři
dny, a to od 23. 8. do 25. 8. O tomto
dopravním opatření budete ještě podrobně informováni a budeme požadovat, aby dopravní značení bylo na
komunikaci umístěno s dostatečným
předstihem.
Milí trojští a podhořští sousedé, užijte si léta a především – milé
děti, užijte si prázdniny a hlavně letní tábor oddílu Stopa na Modřínové
plantáži.
Tomášš Bryknar
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22. 6.

Pan starosta shrnul dosavadní projednávání smlouvy s de- MČ chce, aby zde byly byty pro stabilní zájemce, kteří zde
veloperem a uvedl podmínky, které schválil Svaz městských budou bydlet nebo byty, které se budou kupovat jako inčástí hl. m. Prahy. V pondělí 21. 6. proběhlo jednání se vestice a následně pronajímat.
zástupcem JRD k našim připomínkám, kde MČ vysvětlila
Pan starostaa – požádáme, aby nám předložili
své stanovisko a zástupce investora ho následně tlumočil současnou dokumentaci pro DÚR a z té dokumentavedení společnosti. Odezvu vedení společnosti obdržela MČ ce budeme chtít zafixovat vybrané veličiny – např.
dnes a nyní je předložena na jednání zastupitelstva. V za- že výška objektu nepřekročí kótu. Máme již nějakou
slaném stanovisku by rádi měli schválenou a podepsanou dokumentaci, ale nejsou tam požadované hodnoty.
smlouvu do 31. 7. 2021. S tím můžeme a nemusíme souhla- Pan Hostaš – developer nechce čekat, až bude DUR
sit. Pan místostarosta požaduje předložit DÚR, ale oni se projednaná s dotčenými orgány. Nebo budou přílohou
bojí, že dotčené orgány dají podmínky, které budou v roz- smlouvy vybrané výkresy a stanovené limity. Při změně
poru s předloženou dokumentací, a tím nebudou schopni územního rozhodnutí již nebudeme moci protestovat,
naplnit smlouvu. Pan Hostaš – problém v jednání byl proto je dobré stanovit co nejpřesnější podmínky. Pan
také v tom, že ve smlouvě je uvedeno, že limit HPP nepře- místostarostaa – chci mít jistotu, že v projektu nejsou
kročí o 3%, což by bylo zvýšení počtu bytů a s tím se zvýší schované některé nedostatky. Není možné do smlouvy
požadovaný počet parkovacích míst. Toto je lokalita, kte- napsat, že nebudeme podávat podněty. Pan Hostaš –
rá je pro parkování komplikovaná. Pan starosta – pro- může nastat i situace, že projekt s dokumentací prodají
jektováno to bylo na dvaadvacet bytů. Oni argumentují, a ten nový se již s MČ nebude bavit. Pan místostarosže nyní nechtějí zafixovat dokumentaci, protože již nyní ta – popisuje, jaké údaje z projektu požadujeme. Pan
vědí, že tam budou změny, např. chtějí změnit vytápění starostaa – developer se na smlouvu dívá tak, že dává
na tepelné čerpadlo, což může mít vliv na okolí. Pan sta- peníze MČ za to, že MČ do toho dál nebude mluvit. Porostaa – k rozdělení příspěvku developera – návrh hl. m. hled MČ – chce, aby se projektem vybudovala nějaká
Prahy v podmínkách pro kontribuci byl 700 Kč za 1 m2 infrastruktura, která bude sloužit a zároveň chce, aby
HPP, Svaz MČ HMP si schválil částku byl 1500 Kč. JRD roz- výstavba vyhovovala území. Pan místostarosta – ten
děluje částku na dvě hodnoty, ale MČ trvá na jedné částce. dům tam nepatří, dva domy jsou velké, je to projekPaní Karlíková – ostatní body našich připomínek při- tované na maximum. Chceme mít jistotu, že to bude
jali? Pan Hostaš vysvětluje postup, jak byl návrh smlouvy postavené dobře a potom můžeme podepsat smlouvu.
připomínkován. A vysvětluje, proč developer chce částku Pan starostaa – my nechápeme, proč nám nechtějí porozdělit – je to první smlouva v tomto regionu a nastaví-li skytnout DUR. Pan Hostaš – komise to připomínkovase částka 1500 Kč, bude to vodítko i pro ostatní develo- la. Pan místostarostaa – stavební komise přistupovala
pery. Pan místostarostaa – zaslal připomínky k seznamu dosti tolerantně k tomuto projektu a dala podmínky.
výkresů, které by měly být přílohou smlouvy, pokud by pří- Paní Karlíková – i když jsme to připomínkovali, tak si
lohou nebyla celá DÚR. V usnesení máme požadavek celé to investor stejně udělá po svém. Pan místostarosta –
dokumentace. Doplnil další informace, které by měly být ve realita by byla ještě horší.í Pan Hostaš – navrhuje dvě
výkresech a další výkresy. Doplnění např. koeficientu zele- varianty: varianta A – budeme požadovat dokumentaci
ně, umístění zastávky, umístění balkonů. Účel smlouvy, tzn. k územnímu rozhodnutí, kterou nechtějí dát z ruky
důvod, za který se příspěvek poskytuje, není za dopravní a zafixované parametry nebo varianta B – dodají to,
a technickou infrastrukturu, ale jako kompenzace za zru- co chceme doplnit (výkresy, parametry). Varianty jsou
šenou občanskou vybavenost. Při rozdělní částky by navrhl pro nás obě možné. Pan starostaa – z pohledu toho, že
rozdělit i důvod – část příspěvku cílit do území, část na nám nechtějí dát DUR, jsem pro variantu B – nabízený
sport za zrušenou občanskou vybavenost. Požadujeme do- seznam příloh doplnit kótami. A u poskytnutí příspěvku
kumentaci, kterou projedná Komise pro rozvoj, krajinu ať nejsou uvedeny důvody, že se nebudeme odvolávat,
a výstavbu a zastupitelstvu může říci, zda to odpovídá ale že bude 700 Kč za kontribuci do území, 800 Kč za
studii. Z předložených výkresů to není patrné. Mění výšku zrušenou a negativně dotčenou občanskou vybavenost.
domu vzhledem k nule. Pan místostarosta – do smlouvy Pan starostaa – jsem pro ústupek na dvacet šest bytů,
lze vypsat parametry. Pan Hostaš – ve smlouvě nesmí což odpovídá Pražským stavebním předpisům. Členové
být formulace „zejména“. Musí tam být přesný počet zastupitelstva souhlasí. Uzavření smlouvy do konce čermetrů, bytů apod. Paní Karlíkováá – je možné stanovení vence – probíhá volba termínu jednání ZMČ, na kterém
počtu bytů. Pan místostarostaa – počet bytů je dán HPP. by se mohla smlouva schválit. Navrhuje se termín 20. 7. od
Probíhá diskuze k počtu bytů a následných parkovacích 18 hodin. JRD by mělo zaslat dokumenty do 28. 6. , aby je
míst. Pan Hostaš – u počtu bytů je také důležité, zda na jednání komise mohli osobně představit.
Informace starosty Pan starosta informoval o následujících skutečnostech: n Stavba chodníku a rekonstrukce
komunikace Pod Hrachovkou se chýlí ke konci – od 23. 8. do 26. 8. bude uzavřena komunikace a bude zajištěna
náhradní doprava. Bude jednání na Odboru dopravy ÚMČ Praha 7 k vyhotovení DIO. n Park vodních sportů – mnohokrát jsme připomínkovali a nyní ještě pracujeme na systému cest. n Připravuje se posunutí kanalizační výpusti
v místě jezu a od 12. 7. do 16. 7. bude úplně uzavřena cyklotrasa, dále od 19. 7. do září bude částečně omezen provoz
na cyklotrase a od září do dubna 2022 bude provoz na cyklotrase úplně přerušen a fungovat bude náhradní objízdná trasa n Trojská buchta – pan starosta zve na slavnost a připomíná, že budou vyžadována opatření Ministerstva
zdravotnictví – testování, očkování, prodělaná nemoc.
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PPocitová mapa Zdravá Praha ’21 Kontakty
Od 11. 5. 2021 se mohou všichni Pražané zapojit do Pocitové mapy Zdravá Praha
2021 a vyjádřit tak online svůj názor na místo, kde žijí, pracují či tráví volný čas.
na Městskou
policii
ÚŘAD MČ INFORMUJE

P

RINCIP POCITOVÉ MAPYY je
jednoduchý. Na adrese htt-

jednu z nich (případně více) a vyjádříte se k několika připraveným
dotazům (zde rád trávím volný čas,
zde se necítím bezpečně atd.). Práce nezabere více než patnáct minut.
Kampaň, kterou připravil Magistrát

ps://www.pocitovemapy.cz/praha/

naleznete rozcestník jednotlivých městských částí. Vyberete si

hl. m. Prahy ve spolupráci s Národní
sítí Zdravých měst ČR, běží od května
do září 2021. Zapojte se i Vy a ukažte
svůj pocit v mapě. Pomůžete tak měnit Prahu v lepší místo pro život.
Ing. Irena Marková, Tajemnice ÚMČ

Olej do kanalizace nepatří – využívejte
nádoby na sběr použitých potravinářských
olejů a tuků na vybraných stanovištích

N

A TŘECH STANOVIŠTÍCH
„barevných kontejnerů“
tříděného odpadu na území MČ (Sádky 313/7, Nad Kazankou
218/36 a V Podhoří 74 – točna) jsou
umístěny zelené nádoby na sběr použitých jedlých tuků a olejů. Správné
zacházení s tímto druhem odpadu
nejen umožňuje jejich další využití jako suroviny, ale může také významně ovlivnit funkčnost splaškové
kanalizace.
Pokud se do ní oleje a tuky dostanou, vznikne téměř nerozpustná
lepkavá hmota, která spolu s dalšími
nežádoucími součástmi odpadních
vod (např. různé hygienické a kosmetické pomůcky) vytvoří „špunt“,

který dokáže ucpat nejen domovní
přípojku, ale i kanalizaci o průměru několika metrů (roku 2017 ucpal
kanalizaci v Londýně „tukovec“
o hmotnosti 130 tun (!) a jeho odstranění trvalo několik dní).
Jedlé oleje a tuky do nádob ukládejte ve vhodných uzavřených obalech, což jsou NEJLÉPE PET LAHVE. Z důvodu zamezení rozbití obalu
a vylití obsahu NEPOUŽÍVEJTE
SKLENĚNÉ LAHVE, plastové tašky,
sáčky a podobně. V žádném případě
NEVHAZUJTE MINERÁLNÍ (AUTOMOBILOVÉ) OLEJE, barvy, ředidla a jiné chemické látky – může dojít ke znehodnocení celého svezeného množství olejů, které pak již nelze

zpracovat k dalšímu využití! Tyto nebezpečné odpady patří do sběrného
dvora (P-8, Voctářova, vjezd z ulice
Štorchova, tel. 731 909 653), nebo lze
využít mobilní svoz, prováděný v naší
MČ obvykle třikrát ročně (nejbližší
termín středa 29. 9. 2021).
Takto získaný odpad lze po vytřídění a vyčištění využít jako náhradu
ropných produktů v chemickém
a dřevařském průmyslu, stavebnictví
nebo energetice, například jako součást paliv nebo maziv. I když se jedná
o přírodní, biologicky rozložitelné
produkty, jejich odevzdání k dalšímu využití je všeobecně nejlepším
Ing. Milan Novotný,
řešením.
Referent životního prostředí

Nepřekáží?
Vážení občané, končí období jarního intenzivního
růstu stromů a keřů. Mladé výhony se někdy rozrostou víc, než bychom chtěli.

P
Foto © M. Novotný

OKUD VÁŠ POZEMEK hraničí s veřejným prostranstvím,
zejména komunikací (chodník, vozovka), zkontrolujte prosím,
zda do něj větve nepřesahují způsobem, který omezuje nebo znemožňuje jeho řádné užívání. V takovém pří-

Jaro – doba mláďat

padě dřeviny ostříhejte nebo ořežte
tak, aby byl zajištěn dostatečný průchozí či průjezdný profil (včetně přiměřené „rezervy“, kdy se například
po dešti mohou větve více sehnout).
Děkuji a přeji všem pěkné léto.

STRÁŽNÍCI
pro okrsek
TROJA
Pan Miroslav LEXMANN
tel. 723 568 239
Pan Martin VYŠÍNSKÝ
tel. 602 304 717

TIP PRO VAŠE DĚTI

Letní
Studánka ’21
Pro děti starší sedmi let pořádá Sokol Troja o letních prázdninách 21.–28. 8. 2021 na
své horské chalupě v Peci Pod
Sněžkou TURISTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ. Bližší informace
a přihlášku získáte u náčelníka Sokola Troja Tomáše Bryknara, t.bryknar@volny.cz
nebo 603 460 164.
TIP PRO VÁS

Ing. Milan Novotný, ref. ŽP

ŽIVOT V TROJI

2021

JE NAPLÁNOVÁNO
NA SOBOTU 11. 9.
OD 11 DO 20 HODIN
O
NA NÁDVOŘÍ
TTROJSKÉHO ZÁMKU
OP
PĚTT V K
KO
OMORNĚJŠÍ VERZI.
Podrobnější
Podr
P
d
informace
v zářijovém čísle.

Ovoce, zelenina
kě
květiny
Prodej pěstitelských přebytků
i letos u vchodu Demonstrační a výzkumné stanice ČZU:
pondělí–pátek 10–15 h,
V Troji – Podhoří do října.
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

ŠKOLNÍ ROK

2020/2021

Maratón zkoušek je za námi, vrcholem
bylo ocenění úspěšných v Trojském zámku
Vše najednou. Po téměř půlročním uzavření škol jsme museli
realizovat ve zkráceném čase všechna zkoušení a další nezbytné
činnosti související se závěrem školního roku.
Nechci zde polemizovat o náročnosti, dobrá škola by si měla
poradit s různými situacemi. Na
gymnáziu jsme se o to pokusili,
snad úspěšně. V květnu a následně začátkem června proběhly jednotné přijímací zkoušky do
primy, ke studiu je od příštího
školního roku přijato čtyřiadvacet nových studentů.
Na konci čtvrtého ročníku,
kvarty, skládají studenti tradiční
soubornou zkoušku Trojskok, letos probíhala současně s písemnou částí maturit a následně 10.

a 11. 6. v podobě obhajob ročníkových prací. Všichni nakonec
uspěli, byť někomu byla dána
šance na opravu z testů z českého jazyka nebo matematiky, v angličtině opravy nebylo zapotřebí.
Nejnáročnější, jak na organizaci, tak samotnou realizaci,
bývá maturitní zkouška. Písemnou část absolvovali studenti
Trojského gymnázia v závěru
května, ze čtyřiceti pěti oktavánů dvou závěrečných tříd jsme
zaznamenali jediný neúspěch.
Studentka s odlišným mateř-

ským jazykem neuspěla v didaktickém testu z českého jazyka.
Ústní zkoušky probíhaly v týdnu od 14. do 18. 6. V letošním
roce měli všichni možnost zkrátit ústní část o předměty, které
proběhly písemnou formou,
čehož většina využila. Na jednu stranu tím trochu maturitní
atmosféra utrpěla, ale v dané
chvíli, kdy se zkoušky posunuly téměř o měsíc, nám nakonec
zkrácení přišlo všem vhod. I tak
jsme se, a to i díky teplému počasí, řádně zapotili.

No a jak to dopadlo? Úspěšnost
už taková nebyla, uspělo třicet
sedm maturantů, osm bude muset své zlepšené znalosti předvést v podzimním termínu v září.
Všichni úspěšní obdrželi maturitní vysvědčení v rámci slavnostního ceremoniálu v Trojském zámku v pondělí 21. 6.
K oceněným se přidali také studenti Euroškoly, kteří zakončili
své studium v rámci dvouletého
kombinovaného nástavbového
studia. Certifikáty za úspěšné
absolvovaný Trojskok získali
také studenti kvarty. Všichni bychom rádi věřili, že příští školní
rok již bude mít standardní průb
ěh a zkoušky nebudou koncentrovány do jednoho měsíce, jako
tomu bylo letos.
Mgr. Radim Jendřejas,
ředitel Trojského gymnázia

Foto @ grafos ml

To nám to zase uteklo…
A je tu zase konec! Ve školce sice zvonec nezvoní, ale školní rok už
pomalu zavírá dveře a na dva měsíce vše utichne.

T

Detail z panelu MŠ na výstavě Trojské plány XIV
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ENTO ŠKOLNÍ ROK BYL zase trochu jiný,
ale stejně jsme si ho užili. Převažovaly
společné chvíle a to je důležité. Spoustu
naplánovaných akcí jsme museli zrušit, uzavřít
se do jednotlivých tříd nebo domovů, ale všichni
jsme se opět a hlavně ve zdraví v dubnu a květnu
vrátili a dohonili vše potřebné. Na podzim školka
slavila 75. výročí založení. Oslavu jsme udělat nemohli, proto ještě jednou přeji naší školce, aby do
ní chodily spokojené a šťastné děti, které budou
na strávené chvíle rády vzpomínat.
A teď moje tradiční poděkování… Opravdu
velké poděkování patří všem p. učitelkám, asistentkám i provozním zaměstnancům, kteří se pečlivě a láskyplně starali o všechny děti a pomohli
jim udělat další krůček v jejich cestě za poznáním
tohoto světa. A to i v době přerušení provozu. Ne,
opravdu jsme dovolenou neměli!!!

A proto všem ze srdce přeji, aby si léto užili, odpočinuli, načerpali hodně sil a hlavně se ve zdraví
vrátili. Dětem, které po prázdninách usednou do
školních lavic, za nás všechny přeji, aby se radovaly z každé chvíle strávené mezi novými kamarády,
aby jim učení šlo tak pěkně, jako jim šla příprava
tady u nás. Rodičům přeji pevné nervy a samé radosti z malého školáka. Děkuji za podporu, ohleduplnost k nám všem a spolupráci, které se nám
od rodičů dostává. Na závěr bych ráda poděkovala
našemu zřizovateli za jeho podporu a všestrannou
pomoc.
1. 9. 2021 se dveře mateřské školy opět otevřou
a společně s novými dětmi vykročíme zase na další cestu za poznáním. Všem přeji pohodové letní
prázdniny a mnoho krásných zážitků. A hlavně
pevné zdraví!
Vladimíra Barešová, ředitelka MŠ

5

Školní rok utekl jako voda.
Užili jsme si ho?
I přes všechna úskalí tohoto roku chci říci, že ano. Povedlo se
hodně dobrého a na to špatné, věřím, rychle zapomeneme.
Přes všechna omezení se nám podařilo uskutečnit dvě školy
v přírodě, oslavili jsme společně Vánoce, Velikonoce i Den
dětí. Na gymnázia se dostalo z páté třídy třináct uchazečů,
a to je hezký výsledek.

C

ELÁ ŠKOLA SE POSUNULA V OBLASTI ROZVOJE DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI. Díky
platformě Google workspace jsme v době distanční výuky dokázali všechny děti udržet v procesu vzdělávání. Zvládli jsme naplnit všechny výstupy školního vzdělávacího
programu. n Velkou pozornost si zaslouží úprava školní zahrady, kde kromě truhlíků s květinami a zeleninou vyrostl krásný dřevěný altán. V polovině června jsme ho slavnostně pokřtili
„Trojánek“. Trojánek bude pro žáky školy místem výuky, hry i odpočinku. Máme z toho
opravdu radost. n Stejnou radost nám přinesl i jarní pobyt na chatě Hubertka v Krkonoších,
kde se během června vystřídaly všechny třídy.
Fota: Archiv ZŠ

Foto © Z. Havlínová

Zdravíme vás z Ekoškolky Rozárky.
Během června nebylo o zážitky nouze – naši předškoláci si užili výlet
s přespáváním pod hvězdami, vyrazili
jsme na školku v přírodě do Osinalic
a slavili již 8. narozeniny Ekoškolky
Rozárky na Letní slavnosti v zahradě Trojského zámku u Oranžerie. Na
slavnosti jsme se zároveň rozloučili se
školním rokem a dětmi, které půjdou
po prázdninách do školy. Mezitím
jsme tvořili, pečovali o zahrádku, byli
co nejvíce venku a užívali si všechny
krásy prosluněné trojské přírody.

Po schůzce velkého Ekotýmu a auditu Ekoškoly, na
kterém jsme si s dětmi a rodiči připomněli, co všechno se nám povedlo ve školce zlepšit v oblasti jídla
a odpadů, jsme získali certifikát Ekoškoly. Převzali
jsme ho na slavnostním setkání na Staroměstské radnici. Máme z toho velkou radost a těšíme se na další
dobrodružství s programem Ekoškola pro MŠ. Přes
prázdniny budeme fungovat v letním provozu a kromě posledního srpnového týdne máme otevřeno.

Krásy Krkonoš v kombinaci s veselím, které sem přivezli trojští školáci, byly nezapomenutelné. Byli jsme spolu a toho si tento školní rok nejvíce vážíme. Školní rok jsme ukončili
slavnostně, předáním vysvědčení všem žákům tentokrát v kombinaci slovního hodnocení
a klasifikace. Páťáci si odzvonili svůj poslední den na naší škole a my už pomalu vyhlížíme
nové prvňáčky, kteří si 1. září tím stejným zvonem svých pět let zahájí.
Fota: Archiv ZŠ

Co se děje v Ekocentru
Podhoubí? Ekoškolka
Rozárka

Rozrůstáme se i na Letnou
Máme skvělou zprávu. Pobočka Rozárky bude nově
i na Letné! Od 1. 9. otvíráme na Praze 7 další třídu
pro děti ve věku 2–7 let. Najdete nás na adrese Letohradská 62, Praha 7 (v prostorách bývalého Artualu).
Pokud víte o někom, koho by mohla tato lokalita zajímat, budeme moc rádi za sdílení.

Nové děti do Ekoškolky Rozárky
Máte zájem naši školku blíže poznat? Uvažujete
o tom, že by trojská nebo letenská Rozárka mohla být tím pravým místem pro vaše dítě? Ozvěte se
nám. Do školky je možné nastoupit v průběhu celého roku do naplnění kapacity. Pro zjištění aktuální obsazenosti a další informace kontaktujte
Martinu Hoferovou na tel. 777 123 690 či emailu
martina.hoferova@podhoubi.cz. Těšíme se na vás!

Na stopě! Letní příměstské tábory
pro děti v Troji
O letních prázdninách opět chystáme příměstské
tábory určené mladším školákům (z 1.–5. třídy).
Jeden turnus už máme obsazený, na druhém se ještě nějaké místo najde. Tak neváhejte. Termín je od
2. do 6. srpna 2021. Díky dotaci MŠMT jsou tábory pro děti zdarma! Kontakt: Jana Knappová, tel.
776 356 959, email jana.knappova@podhoubi.cz.
Více na http://www.podhoubi.cz/tabory/.
Podrobné informace ke všem našim aktivitám
najdete na www.podhoubi.cz, www.ekoskolka-rozarka.cz.

Děkuji všem svým zaměstnancům, žákům i rodičům, děkuji našemu zřizovateli, děkuji
Praze 7 – odboru školství. Děkuji všem, kteří nám věřili a pomáhali. Nebylo to lehké, ale
dali jsme to!
Kateřina Tůmová
Za vysvědčení:
výlet lodí na Mělník
neděle 18. 7.
a 22. 8.
Z Troje (Císařský
ostrov) v 8.15 h,
doba plavby 15 h
(2,5 h v Mělníku).
www.paroplavba.cz
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Fotoreportáž © M. Kučera

VE ČTVRTEK 24. ČERVNA PROBĚHL DVACÁTÝ DRUHÝ ROČNÍK TRADIČNÍ SOUTĚŽE TROJSKÁ BUCHTA
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7
ŽIVOT V TROJI

21

20
VÝSLEDKY
PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE
Sladké pečené
1. Soňa Homolková
2. Andrea Vondřichová
3. Luisa Bláhová

Sladké nepečené
1. Filippos Tomikidis
2. Ivana Perná

Kynutá buchta klasik
1. Ivana Perná
2. Martina Hazdrová
3. Petra Mikšíková

Slané pečené
1. Andrea Vondřichová
2. Marie Plachá
3. Eva Obrhelová

Slané nepečené
1. Romana Konrádová
2. Klára Cíchová
3. Eva Obrhelová

Vína domácí výroby
1. Jan Kavan
2. Karel Niklas
3. Jan Kavan

Destiláty a likéry
1. Radek Foitl
2. Radka Cíchová
3. Jan Matela

Umělecký dojem
1. Amálie Giese

Trojská buchta 2021 proběhla v tradiční sousedské
a přátelské atmosféře. Soutěžily jak ostřílené pekařské
harcovnice, tak i mladá
trojská krev. Počasí nás
vzalo na milost, takže se
akce mohla konat na pěkné
obecní zahradě bez nutnosti
pokrývek hlavy. Jediný,
kdo měl slušivý klobouk,
byl harmonikář Pavel Mucha, kterému sloužil jako
doplněk outfitu. Všechny
naslouchající ale především
okouzlil svým milým vystupováním a širokou škálou
známých písní všech možných žánrů.
Do soutěže věnovali hodnotné ceny tito sponzoři:
TBG Metrostav s.r.o., Boomerang Communication s.r.o.,
ENERGY CZECH REPUBLIC
a.s., Salabka Praha s.r.o.,
Zoologická zahrada hl. m.
Prahy a Botanická zahrada
hl. m. Prahy. DĚKUJEME! Dík
patří i porotě za statečnost
při ochutnávání a za spravedlivé hodnocení a také děkujeme Trojákům, že se opět
dostavili v hojném počtu
a hlavně s chutí soutěžit!
Renata Zajícová

ČERVENEC 2021 261

Fota © L. Popovská
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V SOBOTU A V NEDĚLI

7.–8. 8. 2021
PROBĚHNE JIŽ SEDMÝ
ROČNÍK FESTIVALU
OPEN HOUSE
PRAHA 2021
ZAJÍMAVOST

Na: https://www.openhousepraha.cz/festival-2021/
najdete seznam i mapu zpřístupněných budov. Vstupy
jsou zdarma.

A

RCHITEKTURA JE SOUČÁSTÍ našeho každodenního života a Open House Praha vás zve k jejímu netradičnímu objevování! Open House Praha přináší
prostřednictvím prohlídek běžně nepřístupných budov a prostorů přímý zážitek z architektury a umožňuje její poznávání
v různých souvislostech. Sedmý ročník festivalu Open House
Praha se uskuteční v náhradním termínu 2.–8. srpna 2021
a zpřístupní zdarma osmdesát budov a prostorů.
Virtuální prohlídka prostor Magistrátu hl. m. Prahy:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6uPuPcbLugZrT7ZOxVcD1feppdjCxQO8

TIP PRO VÁS

Dřevo/řez
Půvabná, překvapivě rozsáhlá výstava ve Veletržním
paláci poukazuje
na konjunkturu
dřevořezu (obraz vzniklý tiskem z dřevěné
desky prořezávané noži) na
Utagawa Hirošige, Koganei s plání Musaši, z alba 36 pohledů
konci 19. století. na horu Fudži

Foto © Grafos ml

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Erich Heckel, Žena, Carl Thiemann, U Grunewald- Jan Zrzavý, Kázání květinám,
dvoubarevný
ského jezera, barev. dřevořez dřevoryt
dřevořez

FOTOGRAFIE V ULICÍCH
H

Odchod 19911
Výstava na dvaceti třech čtyřstěnnýchh instalacích (tzv
(tzv. Watch
Watchtowers), rozmístěných od Vítězného náměstí přes Dejvickou
ulici až ke stanici metra Hradčanská, připomíná stažení
Sovětských vojsk z tehdejšího Československa. Třicet let
uplynulo od odjezdu jejich Střední skupiny v počtu přibližně
75000 vojáků. Ti zde byli rozmístěni po 21. srpnu 1968, na
základě tzv. Dohody o dočasném pobytu. Výstava mapuje klíčové momenty této události a přináší i postřehy pamětníků.
Připravila MČ Praha 6, Post Bellum ve spolupráci s Ústavem
pro studium totalitních režimů. Do 31. 7. 2021.

Z HISTORIE

Akademie věd pořádá, u příležitosti 1100 let od zavraždění
první historicky doložené ženy českých dějin, výstavu ve své
hlavní budově – na Národní 3.
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Edvard Munch, Koupající se žena, bar. dřevořez, papír, akceptoval přirozené tvary dřeva,
letokruhy nebo suky

V

PĚTI KAPITOLÁCH předkládá mezinárodní kontext středoevropské
tvorby od počátku mezi malbou, reliéfem a rytinou (P. Gauguin, E. Munch, F. Vallotton), přes líbivou vídeňskou ornamentální secesi a značný
vliv japonské estetiky „plochy“ a „prázdna“. Další zastavení je věnováno modernosti a solitérství tvorby v Praze (V. Pressig, F. Bílek, J. Váchal) a poslední kapitola z let 1910–1920 srovnává tradiční díla s avantgardními expresionistickými,
v nichž se každá ostrá hrana či zářez do dřeva staly důležitými vyjadřovacími
prostředky umělců. n Skvostem výstavy je štoček od P. Gauiguina: Klečící dívka, který objevil na Tahiti M. R. Štefánik, a dále práce E. Muncha, jenž při své
práci bravurně akceptoval přirozené tvary dřeva. Soubor štočků a jejich otisků
od V. Preissiga nám srozumitelně a názorně vysvětlí vznik barevného dřevořezu, vznikajícího výsledným soutiskem matric jednotlivých barev. Výstava potrvá
jen do 8. srpna 2021 a stojí opravdu za zhlédnutí.
L. Popovská
Veletržní palác (4. patro) Dukelských hrdinů 47, Prahaa 7 út–ne 10–18, st 10–20 h,
www.ngprague.cz

9
VEŘEJNÉ

Klub trojské historie

LETNÍ PROMÍTÁNÍ

VIDI VINO
O
PLUS FILM

NADACE QUIDO SCHWANKA – TROJA, MĚSTO V ZELENI
Po dlouhé době se dne 17. 6. 2021 sešel v Domě spokojeného
stáří Klub trojské historie. Ač jsou stále obavy z nakažení covidem
19, tak se sešlo dvacet pět „historiků“.

každé úterý dokument
+každý pátek lahodný prožiitek
vína a ﬁlmu

od 2 0 .

7.

aktuální program na:
https://www.facebook.com/trojskysklep
ojskysklep
www.trojskysklep.cz

Foto: Archiv

© Grafos ml

Vzhledem k dlouhé pauze od poslední schůzky jsme setkání pojali trochu slavnostněji. Občerstvení zajistila Nadace Quido Schwanka a mně se podařilo zajistit flašinetáře pana Viktora Fatku,
který zahrál a zazpíval vlastní Kramářskou píseň o spadlé trojské lávce, doprovázenou obrázky.
Přišel mezi nás pan starosta Tomáš Bryknar a vše natáčel kameraman České televize z pořadu
„Z metropole“. Naše poslední publikace „Ztracený Ovenec Nalezená Troja“ byla k dispozici pro
ty, kteří ji ještě nemají.

Čtvrteční
pohádkování:
OD 22. 7. KAŽDÝ ČTVRTEK
OD 18 HODIN
ČTENÍ POHÁDEK DĚTEM

Setkání se neobyčejně vydařilo a historici si měli o čem povídat. Též jsem s velkou radostí zaregistroval několik nových členů. Jste hodní, že jste přišli. Doufám, že se už budeme zase scházet
pravidelně. Proto další schůzka bude 15. července 2021 v 17 hodin v Domě spokojeného stáří.

Do lázní!
55 MFF 20.–28. 8.

Je tu léto a s ním možnost vyrazit po dlouhých měsících zákazů
na výlet. Ideálně do míst, kde posílíte svou imunitu a pohodu.

Karlovarský kraj je takových míst
plný. Samotné Karlovy Vary nabízí
15 léčivých termálních pramenů,
romantické
ti ké stezky
t k v llesoparcích
íh

podél kolonád a výčet relaxačních
možností by mohl pokračovat. V info
centru vedle Tržní kolonády, kde se
v lé
létě můžete
ůůž t zaposlouchat
l h t ddo tónů
tóó ů

koncertů Karlovarského symfonického orchestru (Tržní ulice), vám na
místě poskytnou přehled detailnější.
www.karlovyvary.cz
Fota © Grafos ml

TIP PRO VÁS

Přeji všem pevné zdraví František Malý

Pohádky klasické-neklasické,
známé-neznámé i něco
z autorské tvorby.
Vhodné pro děti 6+
Povltavská 20/44
Po
Pitný režim pro děti zajištěn

Sedlec 1914, pohlednice ze sbírky O. Doubka

Přívoz P1 Sedlec–Zámky, jezdí po půl hodině

TIP NA KRÁTKOU VYCHÁZKU

Přírodním parkem Drahaň – Troja
Vážení čtenáři, Trojská kotlina se těší oblibě návštěvníků po staletí.
Malá procházka nás zavede do míst, kde čas jakoby zůstal stát.

V

YHYYBAT SE PROJÍŽDĚJÍCÍM SPORTOVCŮM NEBUDEME. Naše trasa sice vede kotlinou, ale frekventovanou cyklostezku jen protíná. Začínáme u přívozu P2 z Podhoří do Podbaby, jezdí po
čtvrt hodině. Podél podbabského břehu řeky pokračujeme po proudu, souběžně s Roztockou
silnicí po stezce vpřed, podél Vltavy do Sedlce – k „cukrárně“ U tří bratří. Odtud můžeme pozorovat
řeku a protější skály chráněné přírodní rezervace Podhoří. Přívozem P1 Sedlec–Zámky, o několik málo
metrů dál (jezdí v půlhodinových intervalech, ve .27 a .57), se přeplavíme k útulku pro opuštěná zvířata.
Od rozcestníku turisticky značených cest, před jeho hlavní branou, se vydáme příjemnou lesní pěšinou,
‚po modré‘ do Bohnic. Na levé straně míjíme zbytky kamenných teras někdejších vinic, vpravo – v údolí
bývalého potoka, rozvaliny můstku a dávného viniční usedlosti. Značená stezka nás dovede na kopec
k zahrádkářské kolonii. Vlevo je odbočka k vyhlídce na údolí, doprava se pokračuje ve stínu prastaré
aleje do Starých Bohnic (bus 236), kde park Drahaň – Troja opouštíme.
Bistro U tří bratří Roztocká 45/37, po–pá 7.30–19 h, so 9–17 h, ne 10–18 h
Další tipy „z lesů, vod a strání“ naleznete na: http://portalzp.praha.eu/zaprirodou
s.p.a.

Cesta podél Bohnického potoka

Foto © L. Popovská
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Příští výstava u lávky bude:

ŽIVOT V TROJI

Petr & Pavel Hronovi:
Galerie U zřícené lávky vystavuje malou
část fotograﬁí z připraavované knihy či katalogu bratrů
b
ů Hronových.
h

může příštím generacím poskytnout
umělecký záznam nezměrné „lidové
tvořivosti“.
Vytříbené a citlivé oko fotografů
se smyslem pro detail nabízí zároveň
divákovi neokoukané kompozice
„ohavností“ takovým způsobem, že
může spatřit šílené surrealistické

Celou podívanou umocňuje poukázání na nemalý příspěvek přírody,
té mocné čarodějky, jež vše halí do
pozitivnějšího hávu.
Výstava potrvá do 1. srpna 2021.
Otevřeno: pá 13–17 h,
so a ne 10–18 h, Povltavská 21

ZE SPORTOVIŠŤ
Foto: Archiv SaBaT

T

anomálie, či soustavu oken s mřížemi, foliemi, papundekly z různorodých materiálů. Vyjadřuje úžas
nad zvrhlou vynalézavostí a invencí
lidí s neodmyslitelným sprejerstvím
a srovnává je s jednoduchostí a ladností křivek Negrelliho viaduktu.

L. Popovská

Petr H.

Pavel H.

YTO VŠECHNY POCHÁZEJÍ
z léta 2017, kdy započala likvidace zastavěných částí oblouků Negrelliho viaduktu (hlavně
v oblasti Karlína), které sloužily jako
sklady, dokonce i národního podniku Sběrné suroviny. Výstava tak

Trojský zámek
srdečně zve na výstavy: NEJISTÁ SEZÓNA

Vystavující autoři: K. Nepraš, S. Kolíbal, V. Janoušek, J. Svobodová, K. Malich, R. Kratina, P. Sceranková, M. Smetana, P. Lysáček, J. Beránek,
A. Veselý, J. Wielgus, H. Wichterlová, F. Hodonský
Stanislav Kolíbal, Vratká poloha, 1968, kov, 119×115×10 cm

KAMENNÉ POKLADY PRAŽSKÝCH ZAHRAD

Zachráněné originální sochy i architektonické prvky z depozitářů Galerie hlavního města Prahy. Z trojského zámku například kamenné
kašny, z Vrtbovské zahrady originály soch, skupina Číňanů z krajinného parku Cibulka nebo braunovské busty z letohrádku Portheimka.
Otevřeno denně kromě po 13–18 h, so a ne 10–18 h, do 31. října 2021

U

PLYNULY
LY MĚSÍC PŘINESL NAŠEMU KLUBU NEJEDEN ÚSPĚCH. Nejvyšší kategorie mužů na začátku měsíce zvládla ve dvou krásných
zápasech zdolat Skokany Olomouc a dvě výhry si přivezla také
z Brna, kde se utkala s Hippos. První část ligy se pomalu blíží ke konci, a tak
se můžeme těšit na zápasy Nadstavby o Extraligu a play-off.
Ještě významnější úspěch jsme zaznamenali v mládežnických kategoriích. Červen je měsícem, který patří turnajům Českého baseballového poháru,
a tam jsme si vedli velmi dobře. Kategorie U11 skončila na celkovém šestém
místě, které znamená postup na kvalifikaci na mistrovství České republiky.
U15 na svém turnaji skončili na hezkém pátém místě a kategorie U13 se zvládla v prostředí těžké konkurence umístit na prvním místě.
Doufejme, že si všichni udrží svoji formu přes prázdniny a na vrchol sezóny budou připraveni. Náš areál je otevřen všem divákům a věříme, že nás
přijdete podpořit. Rozpisy všech zápasů najdete na baseball.cz.
Kryštof Hasal – SaBaT Praha
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11
TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

TJ SSokol
k Troja zve na cvičení
Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžití
pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.
Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)
úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
vchod do Sokolovny z Trojské a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.
Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně na účet č.: 12137071/0100

V červnu 2021 jsme mimo běžná cvičení všestrannosti pořádali několik sportovních i částečně kulturních akcí.
n 2. 6. 2021 to byl tradiční Trojský orienťák, zorganizovaný oddílem orientačního běhu, s účastí
přes dvěstě padesát závodníků. Podrobnější informace a fota vpravo.
n 12.
12 6.
6 2021 jsme
j
jeli
j li na kolech
k l h již po šestnácté
š t á té z Troje
T j
na hrad Okoř a zpět. Bylo krásné počasí. Celkem jsme
V Ý LE T
ujeli 56 km. Jelo nás celkem čtrnáct. Výlet se všem veliŘ
ce líbil. V Přední Kopanině jsme si prohlédli opravenou
NA OKO
rotundu.
1
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Trojský orienťák
Čtvrtý závod Žaket Pražský
pohár žactva – měřený trénink
žactva a Přebor Sokolské župy
podbělohorské (pořádající orgán
Pražský krajský svaz orientačních
sportů) za podpory MČ Praha-Troja a nakladatelství Žaket proběhl ve středu 2. června.

S

Fota © M. Paukert

Foto © P. Filip
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Ů (přes řadu vládních covidových
omezení). Tréninková trať na pět km zavedla závodníky poprvé po nové lávce na Císařský
ostrov. Orienťák se všem líbil.

Naší jízdu jsme zakončili dlouhým sjezdem Šárkou do Lysolají a k Vltavě a krátkým posezením v restauraci v Sokolovně.

n U příležitosti Dne dětí připravil TJ Sokol Troja
zábavnou hru pro děti v obecní zahradě u mateřské školy a úřadu MČ Praha-Troja. Od 1. 6. do 6. 6.
mohly děti plnit úkoly a v tělocvičně si pak vyzvednout odměnu.
Pro předškoláky zde čekalo 18 pohádkových
postav, museli v zahradě najít, pojmenovat je
a za pomoci rodičů je zapsat do pracovního listu. Pro školáky zde bylo rozmístěno 12 obrázků

zvířat s písmeny do tajenky, kterou postupně
zapisovali také do pracovního listu. U každého
nalezeného obrázku čekal na děti i pohybový
úkol.
Hra se setkala se zájmem dětí i rodičů. Při vyzvedávání odměn všichni s nadšením odevzdávali
vyplněné pracovní listy i s vlastnoručně nakreslenými obrázky oblíbené pohádkové postavy nebo
zvířete.

n Restaurace v Sokolovně je otevřena od 2. 6. 2021. Provozní doba od 16 do 21 hodin.
Vyzkoušejte služby nového nájemce. Těšíme se na vaší návštěvu. Podrobnější informace níže.
O prázdninách necvičíme, ale cvičení zahájíme opět se začátkem školního roku.

n Stále hledáme zájemce o kopanou do našich mládežnických mužstev. Kdo by
měl zájem a narodil se v letech 2010 až 2006 může se přihlásit (do 10. 7. 2021) na
soustředění kopané konané 15. až 21. 8. 2021 nedaleko Berouna. Informace
na tel. 728 213 254.
Za TJ Sokol Troja přeji všem čtenářům časopisu Troja i všem ostatním Trojákům příjemné prožití a mnoho nových zážitků na vašich letních dovolených.
TJ Sokol Troja – Petr Filip

Závodu se zúčastnil dětský kroužek našeho oddílu
(viz foto), který již v plném rozsahu obnovil, po nedobrovolném přerušení, svou činnost. Kroužek
přijímá malé zájemce o orientační běh, informace podá vedoucí trenérka Tereza Hanáková
(email: kalosovatereza@seznam.cz).

Na přípravě a organizaci závodu se podíleli členové oddílu orientačního běhu TJ SOKOL Troja. Závěrem chceme poděkovat za mimořádnou podporu MČ Praha-Troja. Fotografie ze závodu je možné
si prohlédnout na internetové adrese:
https://milanpaukert.rajce.idnes.cz/Trojsky_orientak_2021_-_2. 6. 2021/.
Za oddíl OB TJ Sokol Trojaa Milan Paukert

Kromě dobrého piva a chuťovek k zakousnutí zde můžete nakoupit sýry z Itálie
HOSPŮDKA
Holandska a Francie. Je zde i široká nabídka vín z Vinařství Tomáš Krist a to
CAMP SOKOL TROJA
jak stáčených tak i lahvových.
V TROJSKÉ ULICI Vína a sýry je možné kupovat s sebou; při nákupu těchto produktů nad 300 Kč dáváme jednu kávu

ji ž otevr ě na!

espspresso Illy zdarma ke konzumaci zde i s sebou. Toto platí pro měsíc červenec.
Otevírací doba po–so 16–21 h.
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Bz pro vás
www.botanicka.cz

Venkovní expozice denně 9–19 h,
skleník Fata Morgana: út–ne, svátky 9–19 h, vinotéka sv. Klára: po–pá
13–21 h, so–ne 11–21 h
do 3. 10. Hudební procházky každou
neděli Letošní cyklus se přesouvá do
oázy Pivoňkové louky v Horní zahradě.
Doporučujeme vstup Pokladnou Sever,
více viz samostatně uvedený program.
do 18. 7. Motýli – Jedovatá krása
Letos se výstava zaměří na tajuplné stránky života motýlů. Dozvíte se, jací motýli
jsou jedovatí, jak se jed dostává z rostliny
přes housenku až do motýla. Jak motýli
hledají potravu pro sebe i pro housenky a co všechno dospělci jedí. Proč se
lesknou křídla některých motýlů a jak se
poznají ti správní partneři.
Kurátorské provázení začíná vždy
ve 14 a v 16 hodin
17. 7. Ing. Alena Nováková, Ph.D. Jedova-

té letničkyy vstup z Nádvorní ul.
24. 7. Ing. Petr Hanzelka, Ph.D. Trvalky
severoamerických prériíí hlavní vstup
z Bohnic. Kurátoři v rámci Jedovaté
sezony představí rostliny, jejichž vliv na
člověka může být až smrtelný.
18. 6.–11. 7. a 16. 7.–5. 9. Co Maryša
ještě neznala aneb Jedovaté sukulenty a cykasy. Těšit se můžete na zabijácké
pryšce, adénie, a pachypodia, ale i na
méně jedovaté sukulentní starčky, aloe
a tlusticovité rostliny. Zahajovat budeme
výstavou sukulentů, jejíž součástí bude
i pěstitelská poradna a prodej. Výstava
potrvá do 11. 7. V druhém termínu dojde
k obměně expozičního prostoru, kdy
dáme větší prostor jedovatým cykasům.
K vidění budou i vybrané sukulenty a další
exotické rostliny z celého světa.
do 23. 9. Prohlídky pro seniory vždy
ve 14 a v 16 h Komentované prohlídky
Vás zavedou na nejkrásnější místa venkovní expozice i do skleníku Fata Morgana.
Rezervujte si místa na prohlídku co
nejdříve, počet míst je omezen!
1. 7.–31. 10. Ďáblova zahrádka v Ornamentální zahradě Objevte rozdíl
mezi jedem a lékem!
23. 7.–12. 9. Nechte jedy na pokoji
aneb Jedovaté pokojovky ve Fata Morganě
V expozici celého skleníku se zaměříme
na jedovaté druhy pokojových rostlin.

Zoo pro vás

Do Mladé Boleslavi za Štěpánkou
TIP NA VÝLET

Vážení čtenáři, asi jste zvědaví, za jakou Štěpánkou se vypravíme. Po celé republice najdeme mnoho staveb s tímto názvem. Lesopark Štěpánka v Mladé
Boleslavi je rozsáhlý komplex vegetace, dětských hřišť, sportovních aktivit
(volejbal, tenis atd.). V roce 2014 prošel citlivou revitalizací. Založen byl již
v roce 1881 podél toku říčky Klenice a byl pojmenovaný na počest zásnub následníka rakousko-uherského trůnu a příslušníka mladoboleslavské vojenské
posádky Rudolfa Habsburského s belgickou princeznou Stephanií jejím jménem – tedy Štěpánka. Byly zde zbudovány kamenné mostky přes Klenici, vysázeny vzácné dřeviny a v roce 1898 zde zřídili boleslavští sokolové i hudební
pavilon, který pamatuje i koncert známé Kmochovy kapely z Kolína.

P

OJEDEME VLAKEM z hlavního nádraží (9:22 h), po
cestě přejedeme krásný železniční viadukt v Krnsku a na nádraží v Mladé Boleslavi vystoupíme
a vydáme se kupředu po červené.
Přejdeme Jizeru a až uvidíme hrad,
skály a hradby, opustíme červenou
a dáme se mírně vlevo po cyklotrase. Po chvíli dojdeme ke skleněnému výtahu a ten nás vyveze (zdarma) nahoru na hradby.

architekti Jan Kříženecký a Emil
Králík). Projdeme si přilehlý park
a jdeme doprava ulicí V. Klimenta ke
kruhovému objezdu, ten obejdeme
a dojdeme k parku k lavičce Václava Havla a k hrobu latinské babičky
u kostela sv. Havla. (Anežka Drobná
zajišťovala v 19. století ubytování
studentům piaristického gymnázia.
Pomáhala jim s učivem a zkoušela je
z latinských slovíček. Proto získala
přezdívku latinská babička).

Dál se budeme se držet vlevo a za
parčíkem z ul. Vodkova půjdeme
neznačenou cestou doleva k vyhlídce za klášterem minoritů, za kavárnou Pasta projdeme do Jaselské ul.
podívat se na kovovou žirafu, pokračujeme ul. Jaselská a dál doleva
ul. Palackého až ke krásnému secesnímu Městskému divadlu (1909,

Vyjdeme ven stejnou cestou (areál
je neprůchozí) a hned vedle vpravo
se dáme dolů po schodech uličkou
Rybničná. Najdeme „stromořadí
dřezovce“ – chráněné tři vzácné
dřezovce trojtrnné a naproti v parku
nádherný buk a pítko Štěpánka. Za
bukem lze vejít do parku a výlet si
zkrátit. My ale pokračujeme ul. Viničná, až potkáme červenou a po ní
dojdeme ul. Na Celně k rozcestí Štěpánka a jdeme po modré kolem říčky Klenice směrem zpět do centra.
Za zimním stadionem odbočíme po
modré doprava přes Klenici a tady na

Hudební
procházky

Fota © R. Zajícová

TROJSKÝ KALENDÁŘ

nás vykoukne krásný pivovar eMBe.
Vznikl nově v bývalé barokní sladovně (vřele doporučuji návštěvu).
Dál po modré vyběhneme na protější stranu nahoru po Kominických
schodech a až se spojí s červenou,
dáme jí přednost a ta nás dovede na
Staroměstské náměstí, kde se pokocháme vodními prvky a sochami.
Za náměstím si prohlédneme hrad,
muzeum a dál se budeme držet červené celou cestu zpět až na nádraží.
Nachodíme asi 10 km, okruh se dá
kdykoliv zkrátit. Vlak nám jede zpět
v 15:23, 17:23 hod. Renata Zajícová

4. 7. Trio Iuventa (J. Ibert, F. X. Dušek, W. A. Mozart)
11. 7. Pražské dechové kvinteto (G. Bizet, A. Rejcha)
18. 7. Grand Duetto Concertante (A. Vivaldi, W. Corbett)
25. 7. Musica spirituale (Věnec duchovních písní)
1. 8. Löwy kvartet (W. A. Mozart)

Cyklus hodinových koncertů pod širým nebem
13 h Zoo 15 h nádvoří trojského zámku 17 h Pivoňková louka Bz (vstup Sever)

www.zoopraha.cz

červenec, srpen denně 9–21 h n Přístupné jsou venkovní prostory, šest
pavilonů, restaurace a prodejny se suvenýry n Lanovka je v běžném
provozu n Každý týden v pátek je z důvodu čištění bazénu uzavřena expozice
lachtanů. V případě, že je v pátek státní svátek, čištění provádíme již ve čtvrtek
n Cesta spojující spodní a horní část zoo s vyhlídkou nad vinicí je v provozu za
příznivých klimatických podmínek.
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