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SLOVO STAROSTY
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Tommáš Bryknar

Milí trojští 
a podhořští 
sousedé,

na konci červnna byla dokončenaa stavba

„Souvislá údržbba ulice Trojská“.. Nevím

jak vy, ale já jseem byl s prací spoolečnosti 

EUROVIA CS a.ss. nadmíru spokojjen a po 

nové ulici se oppravdu krásně jedde. Bo-

hužel za posleddní dva měsíce, kddy stavba

probíhala, došllo k výraznému pooškození 

povrchů v ulicii Nad Kazankou, kkam

byla po dobu výýstavby doprava ččástečně 

odkloněna. TSKK Praha ve spolupráci se 

společností EURROVIA CS a.s. v lettních 

měsících všechny výtluky v ulicii Nad 

Kazankou opraaví. O částečném oomezení 

provozu v této uulici budete včas infor-

mováni.

Stav nového voodorovného dopraavního 

značení v ulicii Trojská je v současné 

době v jakémsii zkušebním provvozu 

a než bude proovedeno finální zznačení, 

budeme k něktterým drobnostemm spo-

lečně s Odboreem dopravy Prahyy 7 podá-

vat připomínkyy. Dále budeme zzvažovat 

umístění baliseetů do prostoru ppřechodu 

před ZŠ Trojskáá, kde i přes umísístění 

zpomalovacíchh polštářů stále ddochází 

k předjíždění ppřes dvojitou plnoou čáru. 

Současně budeeme požadovat zrruše-

ní dvojité plné čáry před mateřřskou

školou a úřadeem, aby bylo umoožněno 

z obou směrů vvjíždět na přilehllé po-

zemky. Finálníí vodorovné značčení by

mělo proběhnoou na přelomu srprpna

a září.

Milí trojští a poodhořští sousedé, milé 

děti, užijte si prrázdniny a čas lettních

dovolených. Odpdpočiňte si a buďtte na

sebe opatrní.

Ze zápisu z 27. zasedání Zastupitelstva MČ
Připomínky MČ Praha-Troja k vystavenému návrhu Územního plánu hl. 
m. Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ ve fázi veřejného projednání
Zastupitelstvo městské části se po projednání přikloni-
lo k potvrzení přístupu z roku 2018 a uplatnění připo-
mínek stranících maximálnímu zachování přírodního 
charakteru Troje a omezení stavebních transformač-
ních ploch. Do svých připomínek zahrnulo vybrané při-
pomínky Městské části Praha 7 k lokalitám Nové Bubny, 
Pelc-Tyrolka a ty z připomínek občanů, které byly v sou-
ladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje městské části. 
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání oceňuje 
aktivní přístup vedení radnice a úřadu k prezentaci 
a zprostředkování upraveného návrhu MPP občanům 
Troje, děkuje občanům za zájem o budoucí charakter 
Troje a za doručené připomínky, schvaluje zásadní 
připomínky k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy 
(Metropolitního plánu) a VVÚRU s odůvodněním dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení ukládá starostovi měst-
ské části odeslat připomínky k návrhu Územního plá-
nu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na Magistrát 
hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje a uplatnit tak 
zásadní připomínky MČ Praha-Troja u pořizovatele 
Metropolitního plánu. Termín: 30. 6. 2022

Usnesení č. 146 bylo schváleno.
K uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy ZŠ Trojská 110/211, Praha 7, 
k. ú. Troja“.
Pan starosta informoval o průběhu výběrového řízení 
a předpokládaném začátku prací. První schůzka s do-
davatelem by v případě schválení smlouvy o dílo měla 
proběhnout zítra. Probíhá diskuze k termínu ukončení 
prací. Paní Karlíková doporučuje ponechat časovou 
rezervu raději ke konci prací a začít co nejdříve. Pan 
starosta – vysoutěžený termín trvání stavby je třiapa-
desát dní. Předsedající ukončil rozpravu a vyzval ná-
vrhový výbor k předložení návrhu usnesení, o kterém 
se následně hlasovalo. Zastupitelstvo MČ Praha-Troja 
po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se 
společností AREN VT, s.r.o., Sokolská 23, 120 00 Pra-
ha 2, IČ: 24232 441, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Ukládá starostovi městské části uzavřít smlouvu 
o dílo dle bodu b) tohoto usnesení.

Usnesení č. 147 bylo schváleno.
K návrhu na jmenování zástupce zřizovatele ve 
školské radě Základní školy, Praha 7, Trojská 110
Pan starosta – v důvodové zprávě, kterou jsme si do-
předu přečetli, je uveden konec funkčního období 
stávajícího zástupce, a proto musíme jmenovat nového 
zástupce. Pan místostarosta – dotázal se na působení 
zvoleného člena po volbách. Pan starosta – pokud nově 
jmenovaný zástupce nebude členem zastupitelstva, bude 
jmenován jiný zástupce.

Předsedající ukončil rozpravu a vyzval návrhový vý-
bor k předložení návrhu usnesení, o kterém se následně 
hlasovalo. Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projedná-
ní jmenuje zástupcem zřizovatele ve Školské radě 
Základní školy, Praha 7, Trojská 110 pana Ing. Tomáše 
Bryknara, ukládá tajemnici ÚMČ informovat ředitel-
ku Základní školy, Praha7, Trojská 110 o tomto usne-
sení Usnesení č. 148 bylo schváleno.
K Zásadám pro koordinaci a projednávání 
přípravy záměrů a návrhů pro významné 
dopravní stavby, dopravní změny a dopravní 
omezení mezi hl. m. Prahou, Technickou 

správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
a městskými částmi
Probíhá krátká diskuze k účelu zásad v případě, když 
stranou, která zásady podepisuje, není TSK. Zásady by 
měly vést ke zlepšení koordinace dopravních staveb. 
Předsedající ukončil rozpravu a vyzval návrhový výbor 
k předložení návrhu usnesení, o kterém se následně 
hlasovalo. Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projedná-
ní: schvaluje Zásady pro koordinaci a projednávání 
přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní 
stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hl. 
m. Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. 
Prahy, a. s. a městskými částmi, které jsou přílohou 
č. 1 tohoto usnesení, ukládá starostovi informovat 
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravy, oddělení roz-
voje dopravy o přijatém usnesení. Termín: 30. 6. 2022.

Usnesení č. 149 bylo schváleno.
K návrhu na přejmenování ulice Sádky
Pan starosta seznámil s podáním Magistrátu hl. m. Pra-
hy, resp. Místopisné komice Rady hl. m. Prahy, která 
chce řešit nejednoznačnou situaci u pojmenování ulice
tzv. Nové Trojské. Pan místostarosta vysvětlil historický 
název adresy Běloruského velvyslanectví v ulici Sádky. 
Ostatní domy mají adresu v Trojské ulici. Zastupitelé se 
kloní k ponechání současné situace. Zastupitelstvo MČ 
Praha-Troja po projednání nesouhlasí s přejmeno-
váním části ulice Trojská na pozemcích parc. č. 291/2
a 237/2 k. ú. Troja a žádá o ponechání současného
stavu, ukládá tajemnici ÚMČ informovat Místopis-
nou komisi RHMP o tomto usnesení.

Usnesení č. 150 bylo schváleno.
Svěření pozemku parc. č. 1510/4 k. ú. Troja do 
správy Městské části Praha-Troja.
Pan starosta krátce seznámil s přechodem vlastnictví 
pozemku na hl. m. Prahu a možností městské části požá-
dat o svěření do své správy. Pozemek měla MČ pronajatý 
od Státního pozemkového úřadu a nechceme se zbavovat 
vlivu v území. Může tam být klubovna nebo nějaká volno-
časová aktivita. Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po pro-
jednání schvaluje podání žádosti o svěření pozemku
parc. č. 1510/4 k. ú. Troja ve vlastnictví Hl. m. Prahy do 
správy Městské části Praha-Troja, ukládá starostovi 
podat na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor evidence ma-
jetku, žádost o svěření pozemků parc. č. 1510/4 k. ú. 
Troja do správy Městské části Praha-Troja.

UsUU nesení č. 151 bylo schváleno.
Svěření pozemků parc. č. 1428/5, 1428/7, 1428/8 
a 1428/13 k. ú. Troja.

Pan starosta vysvětlil současný stav užívání pozemků 
a důvod, pro který chce MČ nechat si svěřit pozemky do 
své správy. Probíhá diskuze ke smyslu svěření a budou-
címu využití pozemků. Zastupitelé se kloní k tomu, že má 
smysl si nechat pozemky svěřit do své správy, zvláště, když 
pozemek parc. č. 1428/5 má od hl. m. Prahy vypůjčený. 
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání schvalu-
je podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 1428/5,
1428/7, 1428/8 a 1428/13 k. ú. Troja ve vlastnictví Hl. m. 
Prahy do správy Městské části Praha-Troja, ukládá sta-á
rostovi podat na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor eviden-
ce majetku, žádost o svěření pozemků parc. č. 1428/5,
1428/7, 1428/8 a 1428/13 k. ú.Troja do správy Městské 
části Praha-Troja Usnesení č. 152 bylo schváleno.
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Pět let v Trojské ško le
Německý prozaik Theodor Fontane údajně řekl, že: 
„Slova na rozloučenou musí být krátká, jako vyzná-
ní lásky“. Na otázku, co pro nás znamenala Trojská 
škola a jak jsme ji z pohledu rodičů vnímali, jsme se 
tedy pokusili, být co nejstručnější.

ká pro mě představuje rodinný přístup 
výchově mé ho dítěte.“

„Trojská škola je pro mě srdeční záležitost!“
mě jen spokojenost a skvělá komuni-

ětmi i rodiči.“
„V Trojskou školu mám důvěru – mohu tam 
s klidem odevzdat své děti!“

! Moje děti tam jsou v dobrých rukách!“
„Je to kombinace tradiční výuky, nejnovějších 
trendů a osobního přístupu k dětem.“

ší škola!“
„Jistota, že moje dítě bude každý den přichá-
zet do školy spokojené a těšit se zpátky.“

vuhodný přístup učitelů k dětem, ro-
m a neskutečné nasazení ve výuce i na
ch v přírodě, které naše děti baví a mi-
e!“

„Trojská škola je ve všech ohledech jiná, jiná 
než školy, kam chodí děti mých známých. 
Je plná lásky, radosti, respektu…je plná 
dětské energie, kterou pedagogický sbor 
dokáže krotit a formovat v něco krásného 
a kouzelného. Všichni mi ji závidí!“

ylo to skvělých pět let v našem životě, ta 
ola spojila nejen děti, ale i jejich rodiče 
sme rádi, že jsme poznali tolik báječ-

ých lidí!“

aždý začátek v sobě skrývá konec a každý 
onec v sobě skrývá začátek. Naše děti nyní 
astoupí do nových škol, a my k tomuto 
ačátku vzhlížíme s většími či menšími 

obavami. Tušíme, že to pro ně bude těžké. 
Ale jsme vděčni, že Trojskou školu naše 
děti mohly zažít a že jsme u toho mohli být 
s nimi. A máme naději, že se všichni, jako 
přátelé, budeme setkávat i dál.

S vřelými díky, láskou a vděčností,
rodiče žáků páté třídy ZŠ Trojská

PO REDAKČNÍ UZÁVĚRCE
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NÁLEZ KLÍČŮ
Na Zahradní slavnosti 
4. června 2022 byl
v jižní části nádvoří
Trojského zámku

nalezen svazek klíčů
včetně černého el. čipu.

Klíče jsou k vyzvednutí
na úřadě Městské části
Praha-Troja.

Renata Zajícová Úřad MČ
Praha-Troja, Trojská ul. 230/96,
tel.: 284 691 121

Trojská bezpečnější
Vážení občané, od neděle 18. června byl v ulici 
Trojská opět obnoven obousměrný provoz. V rám-
ci stavby „Souvislá údržba ulice Trojská“ došlo 
k úpravě zastávek MHD tak, aby splňovaly přeprav-
ní předpisy a normy.

T O SAMÉ PLATÍ o dopravním
značení. Proto před základ-
ní školou jsou místo zpoma-

lovacích prahů nově osazeny zpoma-
lovací polštáře. Navíc byla v rámci
vodorovného značení v prostoru
zastávek MHD vyznačena dvojitá ne-
přerušovaná čára, která má v těchto

místech podle dopravních odborní-
ků zvýšit bezpečnost. V termínu 11. 
až 22. 7. 2022 bude realizován nový 
povrch chodníku před Základní 
školou Trojská a Trojským gymnázi-
em, Trojská 110/211.

Karel Novotný, Vedoucí oddělení 
stavebního a životního prostředí
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Školní rok pomalu končí, zavřou se dveře tříd a bude čas na malé ohléd-

nutí za tím, co se tento rok povedlo a na čem je potřeba dále pracovat. Již 

teď můžeme říci, že v trojské škole to byl rok aktivní, plný krásných zážit-

ků ze škol v přírodě, výletů, projektů a dalších akcí.

P
RVŇÁCI se zanedlouho 

stanou druháky a páťáci 

navždy uzavřou dveře 

své třídy. Ukončí tak pětiletou 

etapu svého vzdělávání. Zvlád-

li rok plný napětí a očekávání. 

Většina se rozhodla pokračovat 

dál na střední škole. Úspěšné 

přijímací zkoušky otevřely cestu 

patnácti žákům pátého ročníku. 

Ostatní budou pokračovat na 

druhém stupni zvolené základní 

školy. Budova školy přes prázd-

niny opuštěná nebude. Městská 

část Praha-Troja zde napláno-

vala rozsáhlou rekonstrukci so-

ciálního zařízení a vybudování 

úložného prostoru na školní po-

můcky. V plánu je i rekonstrukce 

učebny na půlenou výuku a od-

polední aktivity školní družiny.

Ve spolupráci se Spolkem rodi-

čů při ZŠ Trojská vznikne přes 

prázdniny na zahradě školy 

dřevěná plocha, na kterou bude 

začátkem září umístěn stan pan-

theon wigwam, který grantová 

komise městské části Praha-Troja 

škole odsouhlasila jako venkovní 

učebnu.

Velké poděkování za usilov-

nou celoroční práci patří všem 

pracovníkům školy, rodičům 

žáků i našemu zřizovateli, který 

se o nás stará a podporuje nás ve 

vzdělávacích aktivitách.

Přeji všem mnoho krásných 

letních zážitků.
Kateřina Tůmová

Uteklo to jako voda

očima

rodičů

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

TROJSKÝ KALENDÁŘ

JE NAPLÁNOVÁNO
NA SOBOTU 10. 9.

OD 11 DO 20 HODIN

NA NÁDVOŘÍ
TROJSKÉHO ZÁMKU

OPĚT V KOMORNĚJŠÍ VERZI.

Podrobnější informace
v zářijovém čísle.

Prodej pěstitelských přebytků 
i letos u vchodu Demonstrač-
ní a výzkumné stanice ČZU: 
V Troji – Podhoří do října.

TIP PRO VÁS

Již dvacátý čtvrtý 
ročník populární 
akce – tradiční 
slavnosti
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TIP PRO VÁS

Inzerce

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Rodinná fi rma KP Troja
sídlící v Troji hledá

výpomoc pro přípravu a rozvoz
zboží po Praze a okolí

(prodej kancelářských potřeb
a drogerie), www.kptroja.cz
na plný či zkrácený úvazek.

Požadavky: živnostenský list, 
řidičský průkaz sk. B (řízení do-
dávky), spolehlivost, fl exibilita.

V případě zájmu se prosím 
obracejte na Kláru Ljaškovou,

tel. 721 843 873

ZAJÍMAVOSTI

Jeden hektar lesa 
vyčistí za rok tran-
spirací (odpařováním 
vody) 5000 m3 vody 
a převede do vodní 
páry (klimatizace) 
3500 Mwh sluneční 
energie.
Stromy přijímají oxid 
uhličitý a vylučují 
kyslík (fotosyntéza).
Jeden hektar lesa vy-
tvoří za rok až deset 
tun kyslíku.

Text z letáku Strom utvá-
ří klima, SVOL a ENKI,
o.p. s., www.enki.cz,
www.svol.cz

Strom roku
Podpořte strom, který vás nejvíce 
zaujme. Hlasujte v anketě Strom 
roku (Hl asování běží do 11. září.)

D VANÁCT STROMŮ Z OSMI KRAJŮ se utká Ů
v anketě Strom roku. Tu pořádá br-
něnská Nadace Partnerství letos již po 

jednadvacáté. Vítězný strom získá odborné arbo-
ristické ošetření zdarma a postoupí do celoev-
ropského kola soutěže. Stromové velikány můžete 
podpořit online na www.stromroku.cz anebo 
pomocí dárcovské SMSky do 11. září. Od vzniku 
ankety se do hlasování zapojilo více než 736 ti-
síc lidí a vybralo se přes tři miliony korun, které 
putovaly na výsadby a ošetření stromů. Fotografie:
https://drive.google.com/drive/folders/14PCm-
9Vo6UeeXQs7Sm614ewKjC42jEQe8?usp=sharing

Výstava Země, vzduch & voda
na přístupové cestě k budově Planetária ve Stromovce se věnuje životnímu 
prostředí, jeho ochraně a znečišťování z různých úhlů pohledu. Výstava je 
doprovodným programem k projekci filmu Korálový útes 360.

Jak chladit přehřátá města?
Stromy a vodou
S nastupujícím létem opět přichází otázka veder, 
sucha, ale i přívalových srážek. Je běžné, že v tep-
lých měsících roku je ve městech vyšší teplota než 
v okolní krajině, což souvisí zejména s velkým 
množstvím zpevněných ploch i fasád. Ty v horkých 
dnech zadržují teplo a vydávají ho i po setmění. 
Povrchové teploty ploch ve městech pak mohou 
dosahovat i 70 °C. Fenomén přehřívání a sucha 
se ale netýká jen velkých měst. Mohou jím trpět 
například i vybetonovaná centra malých obcí, kde 
chybí zeleň, nebo obce obklopené holými poli roz-
palujícími se po sklizni.
Řešení existuje:
práce se zelení a dešťovou vodou
„V souvislosti s klimatickou změnou se předpo-
kládá, že se bude přehřívání, sucho i lijáky pro-
jevovat častěji a intenzivněji. Neznamená to ale, 
že jsme v tomto ohledu bezmocní. Už v současné 
chvíli můžeme pracovat na tom, jak tyto pro-
blémy do budoucna mírnit,“ říká Martin Ander “
z Nadace Partnerství, která problematiku přehří-
vání měst řeší v projektu LIFE Tree Check. I z to-
hoto důvodu mnohá města zpracovávají své adap-
tační strategie a adaptační plány, které konkrétní-
mi kroky přispějí ke zvýšení jejich odolnosti vůči 
klimatickým jevům. Soustředí se v nich především 
na rozšíření a doplnění zeleně i vodních prvků.

Proč právě zeleň a voda? Protože v horkých 
dnech díky přirozenému výparu ochlazují své oko-
lí. Například dospělá bříza dokáže za den odpařit 
přibližně 70 litrů vody a v tropických dnech to může 
být až 400 litrů. Rozdíly jsou mezi jednotlivými 
druhy stromů, záleží také na jejich stáří, velikosti 
koruny i listové plochy. Zjistit, jak konkrétní strom 
ochlazuje, může pomoci například nová mobilní 
aplikace Tree Check, která je zdarma ke stažení 
na Google Play a či App Store. Po vyfocení stromu 
rozpozná, o jaký druh stromu se jedná, změří jeho 

obvod kmene, určí charakteristické znaky. Násled-
ně pak vypočítá, kolik tento strom v létě vypaří vody, 
či jak velký stín svou listovou plochou poskytuje.

Díky vhodnému umístění stromů, alejí či par-
ků tak můžeme ovlivňovat teplotu v okolí domu, 
v ulici či celém městském bloku. V boji proti suchu 
a přehřívání však nesmíme opomenout také zasa-
kování a zadržování dešťové vody, která se pak 
v horkých dnech postupně odpařuje. Tam, kde je 
to možné, nahraďme asfalt a beton propustnými či 
polopropustnými povrchy – například zatravňova-
cí dlažbou či štěrkovými trávníky. Dešťovou vodu 
zadržujme pomocí zasakovacích pásů, dešťových 
záhonů, průlehů či sběrných jezírek. Velkou služ-
bu udělá i přerušovaný obrubník, který správným 
spádováním pomůže odvést dešťovou vodu do roz-
sáhlejší travnaté plochy a z hlediska stavby nepři-
nese žádné vícenáklady.
Do boje proti přehřívání měst
se mohou zapojit i sami obyvatelé
Efektivní plánování a rozvoj adaptačních opatření 
na změnu klimatu vyžaduje nejen zapojení státu 
a obcí. Stranou by neměl zůstat ani soukromý sek-
tor, spolky, školy či široká veřejnost, která tímto 
způsobem sama může zlepšit svou kvalitu života 
a zdraví. Letní vlny veder s sebou totiž přináší nema-
lá zdravotní rizika, která ohrožují zejména dlouho-
době nemocné (diabetici, kardiaci), seniory a děti.

„Své bydlení můžeme postavit či upravit tak, 
aby se v horkých dnech nepřehřívalo. Natřeme 
fasádu a střechu světlou barvou, která odráží 
větší množství slunečního záření zpět do okolí. 
Okolí domu osázejme zelení, využijme popínavé 
rostliny nebo dokonce zelenou střechu. Důleži-
té je také stínit zvnějšku s využitím venkovních 
žaluzií, okenic, pergol či markýz, nebo větrat 
v brzkých ranních a večerních hodinách,“ dodá-“
vá Martin Ander a odkazuje na sadu doporučení 
pro veřejnost, které jsou volně ke stažení na

www.lifetreecheck.eu

Vnější žaluzie na administrativní budově městské
části Praha 14

Zdroj: Nadace Partnerství, foto © V. Herout

Přerušované obrubníky v rezidenční čtvrti SUOMI 
Hloubětín v Praze

Zdroj: Nadace Partnerství, foto © V. Herout

Nabídka práce:
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ŽIVOT V TROJI

NAPSALI JSTE

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Rekondice na Třeboňsku
Od 28. května do 4. června se zúčastnilo osm Trojá-
ků rekondičního pobytu SPCCH Prahy 7 v penzionu 
Hejtman v Chlumu u Třeboně.

M OC SE NÁM tam líbilo.
Personál byl příjem-
ný a ochotný a ani my 

jsme nezlobili. Celkem nás tam bylo 
čtyřiačtyřicet a podle připraveného 
programu jsme strávili celý týden 
v pohodě. Také k tomu přispělo dob-

ré počasí. Každé dopoledne jsme 
měli zdravotní cvičení a odpoledne 
vycházky po blízkém okolí. Celý pro-
gram probíhal podle plánu a zapojili 
se všichni. Týden ale rychle utekl 
a s dobrou náladou jsme se vrátili 
domů. Jaroslav Tůma

Setkání seniorů (s juniorkou)

B YLO KRÁSNÉ KVĚTNOVÉ ODPOLEDNE. Všechny moje kamarádky se věnovaly kultuře či sportu,
jen já jsem (samozřejmě ráda a ochotně) pomáhala své milované mamince s organizací Setkání 
seniorů. No vlastně není proč si stěžovat – měla jsem kulturu i sport zároveň! Sportovní vyžití 

za volantem coby taxi do Galerie Trojský kůň a hudební zážitek v podobě Oldiesáků byl (na schodech do 
útrob koně, kde jsem se učila na zkoušku) nezapomenutelný! Kanapky a koláčky z Libeřských lahůdek 
taky nebyly k zahození a bezinková šťáva pana Nacvalače neměla chybu. Takže nakonec to byl „docela 
dobrej mejdan“. P. S. Tu zkoušku jsem udělala P. P. S. Jo a taky svítilo sluníčko Agáta Foitlová „taxikářka“á

Fo
ta

 ©
 M

. K
uč

er
a

Fo
to

: A
rc

hi
v 

SP
C

C
H



273 ČERVENEC 2022

66

ŽIVOT V TROJI

Sousedská setkání v přátelské atmosféře se vydařila, v pozadí stánky s pestrou škálou ob-
čerstvení.

Na hlavním pódiu vystoupily děti z mateřské i základní školy, následované Trojským gymná-
ziem.

Hlavolam v zámecké zahradě se setkal s velkým úspěchem zvlášť mezi nejmladšími. Soutěžit 
ale mohly i starší generace a dozvědět se tak zajímavosti z trojské historie.

Úspěšná zámecká oslava našeho ju-
bilea se uskutečnila především díky 
dobré spolupráci s Galerií hlavního 
města Prahy. Poděkování patří všem, 
kteří slavnost připravili a zajistili 
kulturní a sportovní program, všem 
vystupujícím žákům i učitelům, hu-
debníkům, všem dětem, sousedkám 
a sousedům, kteří přinesli své výrob-
ky do soutěže.

K třiceti letům samosprávy v Troji 
bych rád zmínil, že již v pořadí osmé 
trojské zastupitelstvo spolurozhoduje 
o místních věcech. Děkuji všem kole-
gyním a kolegům, kteří v uplynulých 
letech samosprávu budovali a udržo-
vali za velké podpory i kritické kont-
roly desítek trojs kých občanů dobro-
volně pracujících v odborných porad-
ních komisích zastupitelstva. Další 
obyvatelé podporují identitu a sou-
sedství Troje dle svých možností jinou 
formou. Všem za to moc děkujeme!

A díky vám, kdo jste na slavnost 
přišli!

Tomáš Drdácký,

jménem zastupitelů městské části

100 + 30 poděkování
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TROJSKÁ BUCHTA
Soutěž Trojská buchta 2022 jako součást 
Velké zahradní slavnosti ke třicátému 
výročí vzniku MČ a stému výročí připo-
jení Troje k Praze zaznamenala rekord 
v počtu donesených soutěžních výrobků 
(šedesát čtyři), z toho padesát výrobků 
k jídlu a čtrnáct lahví k pití.

V soutěžní kategorii ‘vína domácí výroby’ bodoval Trojský vinný spolek, bravo!

Dámská kapela The Apples – milá tečka za pestrým programem v zámeckých zahradách.

Houbařská pohádka u oranžerie i celá Zahradní slavnost 2022 skončila, ať žije Slavnost 2023!  

Porota to tedy neměla vůbec lehké a patří jí velké poděková-
ní za mimořádný výkon!

Výsledky soutěže
TROJSKÁ BUCHTA
2022 v jednotlivých
kategoriích:
Sladké pečené:

1. Julie Kibardin, 2. Jitka Adámková,
3. Pavla Šeborová

Sladké nepečené:
1. Ivana Perná, 2. Kristýnka Cíchová,
3. Jitka Tesařová

Kynutá buchta klasik:
1. Jitka Eybergerová, 2. Martina Jakoubková,
3. Martina Hazdrová

Slané pečené:
1. Anna Perná, 2. Barbora Chovancová,
3. Lukas Tornikidis

Slané nepečené:
1. Matěj, Šimon a Anna Drdáckých, 2. Ivana Perná,
3. Petra Szeligová

Vína domácí výroby:
1. a 2. Karel Holeček, 3. Trojský vinný spolek

Destiláty a likéry:
1. Radek Foitl, 2. Lenka Vydra‚ Šmídová,
3. Jiří Kristek

Krásné ceny věnovali soutěžícím sponzoři 
TBG Metrostav, Energy, vinařství Zilvar Wines, 
Zoo Praha. Pro první místa byla připravena i zvláštní 
prestižní cena: kuchařská zástěra s vyšitým znakem
MČ Praha-Troja.

Milí soutěžící, zkuste to zase 

příští rok, počet zástěr má 

svůj limit!
R. Zajícová

Fotoreportáž © M. Kučera
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRO CHYTRÉ HLAVY

Naši milí kamarádi a přátelé, pomalu končí školní rok, obrázky a celoroční 
práci už máme sbalenou, užíváme si posledních školních dní s kamarády, loučí-
me se s předškoláky, kteří už se chystají do velké školy, vyprávíme si, kam po-
jedeme s rodiči na dovolenou, kdy vyrazíme za babičkou a dědou, no zkrátka 
těšíme se na prázdniny.

R ÁDA BYCH VÁM VŠEM
popřála, abyste si léto 
všichni užili ve zdraví se 

všemi nejbližšími, poznali nové 
kamarády a objevili spoustu 
krásných míst v přírodě kdekoli 
na světě. Poděkovat chci rodi-
čům za spolupráci a podporu, 
kterou od vás dostáváme. Věř-
te, že si ceníme každého milé-

ho slova a úsměvu a jsme moc 
rádi, když se od vás dozvíme, 
že vaše děti jsou šťastné a spo-
kojené tady s námi. Můj velký 
dík patří všem zaměstnancům, 
za pečlivou práci a hlavně citlivý 
a laskavý přístup ke všem dě-
tem. Díky podpoře našeho zři-
zovatele můžeme o prázdninách 
zase o něco vylepšit prostory ve 

školce, tentokrát ve třídě Koťá-
tek. Jsem moc ráda za takovou
spolupráci! Přeji nám všem, ať
nám čas o prázdninách plyne
hodně pomalu, ať si všichni po-
řádně odpočineme a 1. 9. 2022 
se budeme na všechny zase těšit.
KRÁSNÉ COKOLI, KDEKOLI
A S KY	MKOLI O PRÁZDNINÁCH!

áV. Barešová

Červen v MŠ 
Nad Kazankou
Den dětí jsme oslavili s paní sokolni-

a cí Věrou Gilovou, která nám přivezla
své ptačí kamarády a svěřence.

Díky jejímu vyprávění jsme se
dozvěděli spoustu zajímavostí o je-
jich životě.

Každý si měl možnost ptačího ka-
t maráda pohladit a zkusit ho přivolat

na svou ruku.
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AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY!

AHOJ CESTY Z MĚSTA VEN!

AHOJ SLUNCE, MOŘE, CHALUPY!

AHOJ SNÍLCI V TRÁVĚ POD STANEM!

AHOJ LIDI! AHOJ PŘÍRODO!

HOLKY, KLUCI, HURÁ VEN,

ZAVOLEJME VŠICHNI SPOLEČNĚ:

AŤ JSOU PRÁZDNINY ZAS NEJ!!!

EKOŠKOLKA ROZÁRKA
Zdravíme vás z Ekoškolky Rozárky. 
Během června nebylo o zážitky nou-
ze – starší děti vyrazily na školku 
v přírodě do Osinalic, předškoláci si 
užili výlet s přespáním pod širákem 
a oslavili jsme již deváté narozeniny 
Ekoškolky Rozárky na Letní slavnos-
ti v zahradě Trojského zámku. Na 
slavnosti jsme se zároveň rozloučili 
se školním rokem a dětmi, které pů-
jdou po prázdninách do školy. Me-
zitím jsme tvořili, zkoumali počasí 
i naše pocity, hráli si a byli co nej-
více venku v prosluněné trojské pří-
rodě. V červenci a srpnu máme také 
otevřeno, fungujeme kromě prvního 
a posledního týdne prázdnin.

Co nového v Ekocentru Podhoubí a Ekoškolce?
Zapojení v programu Skuteč-
ně zdravá škola
Ekoškolka Rozárka je zapojena 
v mezinárodně oceňovaném progra-
mu Skutečně zdravá škola, který 
pomáhá školám zkvalitňovat stravo-
vání a předat dětem zdravé stravova-
cí návyky. S tímto přístupem je naše 
školka od svého počátku v souladu. 
Dbáme na pestrý a zdravý jídelníček, 
na lokálnost a sezónnost potravin. 
Dodavatelem našich obědů je Bistro 
Inspirace, svačiny si připravujeme 
sami a suroviny na ně objednáváme 
např. z prodejny Bio Letná. Děti se 
někdy na přípravě svačinek podí-
lejí – pečou koláče, sušenky nebo 
chleba. K pití podáváme vodu nebo 
ovocný či bylinkový neslazený čaj.

 Na zahradě pěstujeme zeleninu, 
ovoce a bylinky, děti se o zahrádku 
starají nejen v rámci kroužku Za-
hradníček, který vede naše provoz-
ní Martina. Sejí, sází, plejí, zalévají 
a pak s radostí sklidí úrodu a při 
svačině si na ní pochutnají. V pro-
gramu Skutečně zdravá škola jsme

již držiteli bronzového certifikátu
a v tomto roce bychom rádi získali
stříbrný.
Chcete se o školce dozvědět 
více nebo se k nám přijít 
podívat?

í Kontaktujte Veroniku Iljuchinu, naší
ředitelku, na tel. +420 777 123 690
nebo emailu reditelka.skolka@
podhoubi.cz. Více o školce najdete
na https://ekoskolka-rozarka.cz/
Letní příměstské tábory 
pro děti v Troji
O prázdninách opět chystáme pro
mladší školáky z 1.–5. tříd dva tur-
nusy příměstských táborů. Za příbě-
hy Trojské kotliny se s námi mohou
vydat v termínech 11.–15. 7. a 18. 
až 22. 7. Pokud nemáte ještě prázd-

a niny pokryté, zkuste, jestli máme na
táborech nějaké volné místo. Kontakt:
Jana Knappová, tel. +420 776 356 959,
jana.knappova@podhoubi.cz.
Více na http://www.podhoubi.cz/
tabory/

Více informací o našich dalších
aktivitách na www.podhoubi.cz
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Pro zážitky 
za zvířátky na zámek
Na rozdíl od těch živých v zoo jsou 
ta zámecká z kamene. Takže se ne-
schovají, ani neutečou a vy je mů-
žete lehce objevit. K číslům v map-
ce, označujícím jejich „výskyt“, 
přiřaďte správná písmena od ob-
rázků ‚zvířecích soch’ nahoře.

Správně: 1D, 2B, 3C, 4E, 5A

A
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C
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Koncert pro BIIb
Úterý 12. 7. v 19 h

Koncertní vystoupení mezzosopranistky Dagmar 
Peckové věnované vzpomínce na vyhubení 
tzv. Terezínského rodinného tábora
v Osvětimi-Birkenau.
Veletržní palác – Malá dvorana
Dukelských hrdinů 47, Praha 7Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Prázdninová pozvánka
na holešovické Výstaviště
Víte, že letní scéna divadla „Studio DVA“ bude hrát v omezeném 
množství představení i na holešovickém Výstavišti? Pokladna Let-
ní scény Výstaviště tel.: +420 737 092 089, otevřena vždy v den konání 
představení od 17:30 až do jeho začátku.

5. 7. Otevřené manželství 
(J. Krausová, K. Roden, P. Pěk-
nic) 20.00 h
4. 7. Sex pro pokročilé
(J. Krausová, K. Roden) 20.00 h

9. a 10. 7. Kutloch aneb I muži 
mají své dny (B. Klep/ M. Maděrič, 
F. Blažek/R. Štabrňák, V. Jílek/K. Há-
dek a další) 19.30 h
6. a 7. 7. Vše o mužích (J. Jacku-
liak, P. Pecha, T. Novotný) 20.00 h
denně: 11.–16. 7., 18. 7., 16. 
a 17. 8., 19.–25. 8., 28.–31. 8. 
Lovci bobrů (autor P. Hartl) 
Přijďte se zasmát životu, který je 
tak obyčejný, že se nedá žít! (B. Kle-!
pl, Š. Benoni, K. Hádek, V. Jílek, 
P. Pěknic, S. Remundová) 19.30 h

Stromovka (detail)

STUDIO 
DVA
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Pouliční divadlo Za dveřmi
13.–19. 7. Výstaviště Holešovice
Červenec už počtrnácté ožije pouličním divadlem. Sedm festivalových 
dní nabídne třicet pět divadelních performance, koncertů, pouličních 
představení i workshopů v podání dvacítky českých artistů, souborů, ale 
i umělců ze zahraničí.

Své umění předvedou pod širým nebem Bratři v tricku, V.O.S.A. The-
atre, Blackout Paradox, francouzské akrobatky ze souboru Cha Cha 
Chabelita, visegrádský projekt Balatón 1982 a další. Večery rozezní živé 
koncerty Floex, TooT Ensemble, Tom Artway a Celest & Charles. Vstup na 
festival je volný. Přijďte s kamarády, s dětmi, s pejsky…a bavte se na 
festivalu po celý týden! Více na: https://www.navystavisti.cz

Kinobus na Výstavišti
4. 7. Matky ČKomedie, Česko, 2021, 95 min

5. 7. Známí neznámí Komedie, Česko, 2021, 103 min

6. 7. Š Špion, který mi dal kopačky Dobrodružný / Akční / Komedie,y
USA / Kanada / Maďarsko, 2018, 117 min

7. 7. Pánský klub Komedie, Česko, 2022, 91 min

Začátky promítání 21.30 hodin, zdarma

Maroldovo panoráma

K RUHOVY� OBJEKT V AREÁLU VYY STAVIŠTĚYY  skrývá pozoruhodné 
dílo českého malíře Luďka Marolda z let 1897–1898 – panora-
matický obraz Bitvy u Lipan, která se odehrála 30. května 1434. 

Se svou výškou 11 m a délkou 95 m je tento unikát největším obrazem dě-
jinné události, který kdy v Čechách vznikl. Panoráma doplňuje i popředí 
s reálnými předměty navozujícími celkovou iluzi trojrozměrného prostoru.

po–ne 9–12,30, 13–17,30, vstupné 50/25 Kč

DO 31. 8. DENNĚ

Lodí do Troje a zpět
   Z Rašínova nábřeží: 9.00, 12.00, 15.30 h
Z Císařského ostrova: 10.30, 13.30, 17.15 h

Délka plavby 75 minut (jedním směrem).
24. 7., 21. 8. a 18. 9. plavba do královského města Mělníka
(z Císařského ostrova 8.18 h) www.paroplavba.cz

Nová interaktivní expozice v objektu původní 
stodoly Středočeského muzea
v Roztokách u Prahy.

P RO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO MNOHO ZAJÍMAVÉHO z ob-
dobí pravěku od původních typů obydlí v měřítku 1:1, přes ar-
cheologické nálezy až po rekonstrukce pohřebních celků. Vše je

doplněno počítačovými perspektivami a holografickými projekcemi. Na 
ochozové galerii jsou představeny pravěké exponáty doplněné modelace-
mi hrobů, vč. videomappingu. Dětského návštěvníka upoutá nejen dětský 
koutek ale i hravé a vzdělávací prvky v podobě infokiosků s rozšířenou
informační základnou. Unikátní expozice tak nabízí nezapomenutelný 
zážitek propojením archeologie s moderními technologiemi a kvalitním
edukativním programem.

STOPAMI VĚKŮ
Otevírací doba:
veřejnost:
st–ne 10.00–18.00,
školy:
út–pá 9.00–15.00,

Vstupné základní 160 Kč,
snížené 100 Kč,
rodinné 400 Kč

Výstava o vytváření nacistic-

kých „vizionářských“ týmů 

je dokumentem o nepříliš 

známém zázemí Reinharda 

Heydricha a zároveň po-

lemickou esejí o zneužití 

vědy, učenosti a akademic-

kého prostředí.

K osmdesátému výročí událostí spojených s působením zastupujícího 

říšského protektora v Praze připravil Památník ticha. Popisky exponá-

tů i komentáře filmových dokumentů jsou v angličtině a češtině.

Karolinum, Křížová chodba, Ovocný trh 560/5 Praha 1,

denně 10–18 h, vstup zdarma do 12. 7. 2022.

Není bez zajímavosti, že některé projekty architektů Třetí říše se 

dočkaly ‘oprášení’ za reálného socialismu. Obecní dům zůstal secesní, 

více a nejen o architektuře – v expozici. 
Repro z výstavního letáku

Nový světový pořádek
ý

Několik letních tipů

https://www.navystavisti.cz/udalosti/festival-za-dvermi/
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ŽIVOT V TROJI

Suška – Kameny, Škoda – Objekty
Již 6. dubna 2022 započala v zámku Troja výstava dvou předních čes-
kých umělců Čestmíra Sušky a Michala Škody.
1. Čestmír Suška, Kamenná vzducholoď, pískovec

2. Michal Škoda, bez názvu, mix média

3.  Michal Škoda, bez názvu, mix média 2, podle
mého muže MAT – 1

4. Collegium 1704 v Císařském sále

5. Čestmír Suška, Schody, žula

O VŠEM SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ sezóny 
GHMP spojila s vernisáží až 19. květ-
na. Ta vyvrcholila velmi zdařilým 

koncertem barokní hudby v podání Collegia 
1704. Konečně mi bylo dopřáno naživo se po-
kochat tóny tradičních nástrojů té doby, violy de 
gamba a theorby.

Michal Škoda vyzývá k dialogu kouzelné 
prostory Trojského zámku svými černočernými 
Objekty, které konstruuje ze dřeva, pokrývá je 
vrstvou křídy a následně černou barvou (technika 
mix média), ale najdeme zde i černou žulu a kres-
by tužkou na papír. Veškerá jeho tvorba je bez ná-
zvu. Hlavním cílem je hledání harmonie s okolím 

a zachycení mnohoznačnosti a různorodosti myš-
lenek autorovy mysli. Vysvětlení a pochopení jako 
vždy závisí na divákovi. Mně osobně jeho tvorba 
evokuje tajemné skládání černé stavebnice Lego. 
Můj muž spatřil dokonce v jednom objektu kopii 
černého monolitu MAT – 1 z kráteru Tycho na 
Měsíci, kterým se zabývá A. C. Clarke ve své knize 
2001: Vesmírná odysea.

Velmi zdařilé jsou Kameny Čestmíra Sušky. Au-
tor využívá svého goniometrického nadání a citli-
vě a jednoduše zpracovává žulu a pískovec, čímž 
vytváří harmonické sochy s překvapivými kombi-
nacemi. Zářezy z těžby hornin na svých artefak-
tech záměrně neodstraňuje, aby tyto neztratily nic 
ze svého objemu. Vtipná je jeho Kamenná vzdu-
choloď s neočekávanou drobnou tečkou a dále 
především Schody, kde sochař rozehrává barev-
nou hru různě opracované žuly.  Výstava potrvá až 
do 30. října 2022.

Ladislava Popovská

Láska a příroda v hudbě španělské a ital-
ské renesance
pondělí 25. 07. | 20.00
Julieta Vi as – soprán
La Bellemont: Rafael Muñoz – vihuela de 
mano,
Laura Puerto – španělská barokní dvouřadá 
harfa,
Sara Ruiz – viola da gamba
vstupenky: 800/600 Kč

Los caminos del agua

Vodní živly v hudbě německého a jihoame-
rického baroka
pondělí 1. 8. | 20.00
Los Temperamentos:
Swantje Tams Freier – soprán,
Felipe Maximiliano Ega a Labrín – flauto 
traverso,
Alice Vaz – barokní housle,
Néstor Fabián Cortés Garzón – barokní vi-
oloncello,
Hugo Miguel de Rodas Sanchez – arciloutna, 
barokní kytara,
Nadine Remmert – cembalo
vstupenky: 900/700 Kč

www.letnislavnosti.cz

2022
Zámek
Troja

jKlub trojské historie

Eva Heřmanská
Příběhy lidí
Eva Heřmanská představuje své obrazy v Galerii 
u lávky poprvé. Autorka pracuje převážně techni-
kou smaltu na měděném a ocelovém plechu, často 
i v reliéfní podobě. Jejím oblíbeným tématem je
vždy člověk vystavený mezním situacím, překonáva-

íjící své možnosti a nevzdávající svůj boj s nepřízní 
osudu.

Reportáž ze zahájení výstavy v příštím čísle.

OBRAZY 

TECHNIKOU 

SMALTU

CentriFuga, 50 x 50 cm, smalt 
na oceli a mědi 2020

Galerie u lávky, Povltavská 21, yy pá: 13–17 h, so a ne: 10–18 h, do 4. září 2022

1

4

5

2 3

V neděli 5. června ožil areál kempu HG sport 
novou sportovní akcí. V okolí trojského vodního ka-
nálu si tentokrát nedali dostaveníčko vodáci, ale běž-
ci a všichni příznivci zdravého pohybu. Konal se zde 
1. ročník akce „Poznej město jinak – Prostě běž“. Byl 
pro ně připraven netradiční běžecký závod vedoucí 

kolem Trojského koně, Trojského zámku (do kterého 
se následně i vběhlo a účastníci se museli zorientovat 
v labyrintu), ale také v okolí Velké skály a hlavní část 
vedla přes Botanickou zahradu.

Nešlo vůbec o čas – vyhlášení výsledků nebylo, ale 
každý účastník dostal originální dřevěnou medaili. 
Kromě běhu ale byla připravena i unikátní outdoorová 
módní přehlídka, kde byly představeny novinky více 
než desítky značek, a také další bohatý program – 
běžecká snídaně, ukázka vodáckého náčiní, bludiště 
a mnoho dalšího. Počasí vyšlo, bylo teplo, slunečno 
po celý den, a tak pětistovka osob v areálu HG sport 
odjížděla velmi spokojena.

Pořadatelé děkují MČ Praha-Troja, Botanické za-
hradě, Trojskému zámku a HG sportu za možnost usku-
tečnění akce. Již nyní přemýšlí, kdy by se akce mohla 
zrealizovat znovu. Jan Picek, šéfredaktor SvětBěhu.cz

Prostě běž…

Minulé setkání se neobyčejně vydařilo a historici si měli o čem povídat. Doufám, že se budeme 
scházet pravidelně – další schůzka bude 14. září 2022 v 17 hodin v Domě spokojeného stáří.

František Malý
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NAPSALI JSTE

FAIR PLAY

T ROJSKY	 OBČANY
Jonáš Horáček 
(7 let) se svým

hokejovým týmem Spar-
ta prokázal na turnaji 
v Novém Jičíně nejen 
své hráčské schopnosti, 
ale především to, že má 
srdce na pravém místě.
Po vítězném utkání ve kte-
rém soupeři nasázeli dvacet 
branek, se jinak vynikající 
gólman rozplakal.

Jonáš nezaváhal, rozjel se
ho utišit a pogratulovat mu 
ke skvělému výkonu. Celý 
tým včetně trenérů se k němu
připojil. Brankář nakonec
odjížděl z ledu šťastný a s no-
vou chutí do dalších zápasů.

Za toto gesto si kluci 
převzali cenu za fair play 
v rezidenci primátora hlav-
ního města Prahy.

Alice Šimková

S lunečné počasí přilákalo čtyřista čtyřicet pět zá-
vodníků. Původně měl závod proběhnout ve Stro-
movce na mapě pro Světový pohár v OB. Magistrát 

HMP (odbor péče o zeleň) již připravený závod nepovolil 
s tím, že organizované akce mohou probíhat v Královské
oboře pouze na asfaltových cestách… Během osmi dnů
jsme museli připravit náhradní závod na trojském nábře-
ží, v zámecké zahradě a na Císařském ostrově. Orienťák se
všem líbil. Na přípravě a organizaci závodu se podíleli
členové oddílu orientačního běhu TJ SOKOL Troja. Po-

Oddíl kopané pořádáOddíl kopané od 22. do 26. 8. 2022 něco jako příměstský 
tábor se zaměřením na atletickou a fotbalovou přípravu pro klu-
ky narozené 2009 až 2011.

Příprava bude probíhat od 9 do 18 hodin se zajištěním poledního jíd-
la, pití a případně svačin. Tréninky 2x denně, doplněné o jeden půlden 
např. koupání, návštěva muzea apod. Součástí bude i závod v orientač-
ním běhu ve spolupráci s oddílem OB.

Přihlášky prosím do 10. 7. 2022 na telefon 728 213 254 – Petr Filip. 
Cena bude cca 200 Kč/den a osobu za stravování a pití a dále plus úhrada 
případných vstupenek na koupaliště, výstavu apod. Za oddíl kopané – Petr Filip

TJ Sokol Troja přeje všem 

Trojákům krásné dovolené 

s příjemným počasím 

v červenci a srpnu 2022.

Od začátku září 2022 vás 

všechny zveme opět na naše 

cvičení pro všechny, od 

nejmladších po nejstarší.

Trojský orienťák 2022 a dětský kroužek OB
Trojský orienťák 2022, 5. závod Žaket Pražský pohár žactva (pořádající orgán 
Pražský krajský svaz orientačních sportů), Přebor Sokolské župy Podbělohorské 
za podpory MČ Praha-Troja a nakladatelství Žaket proběhl ve středu 1. června.

děkování za mimořádnou podporu patří MČ Praha-Troja. 
Fotografie ze závodu je možné si prohlédnout na internetové 
adrese: https://milanpaukert.rajce.idnes.cz/Trojsky_
orientak_2022_-_1. 6. 2022/.

Závodu se zúčastnil dětský kroužek našeho oddílu, který 
dokončuje další rok úspěšné činnosti. Ve spolupráci s oddí-
lem kopané TJ Sokol Troja, připravujeme v rámci příměst-
ského tábora oddílu kopané (na konci prázdnin) ukázkový 
orientační závod, kterého by se mohly zúčastnit i další troj-
ské děti. Za oddíl OB TJ Sokol Troja Milan Paukert

Přes Roztoky na Okoř
11. 6. 2022 jsme absolvovali již šestnáctý ročník tradičního cyklovýletu na Okoř.

T ENTOKRÁT JELO PATNÁCT ÚČASTNÍKŮ za krásného počasí. V Roztokách jsme navštívili výstavu o včelách a obje-Ů
vili jsme tam i novou interaktivní expozici Archevita, kterou navštívíme určitě příště. Tradiční trasa byla trochu 
obměněna, když jsme obědvali ve Velkých Přílepech a k hradu jsme se dostali z druhé strany podél potoka. 

Poslední zastávka byla v restauraci v Šáreckém údolí a každý si vychutnal téměř osmi kilometrový sjezd podél potoka, 
mezi skalami a lesem v Šárce. Zvu všechny, kdo jezdí na kole, na příští ročník tohoto výletu. Pojeďte s námi. Petr Filip
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Bz připravila
www.botanicka.cz

Hudební
procházky

 3. 7. Duo per due (L.van Beethoven, W. A. Mozart)
10. 7. Jan Vent Colegium (J. Rejcha, F. Kramář)
17. 7. Musica spirituale (Věnec duchovních písní)
24. 7. Pražské dechové kvinteto (G. Bizet, A. Rejcha)
31. 7. Pražské saxofonové kvarteto (G. Miller, G. Gerschwin)

Cyklus hodinových koncertů pod širou oblohou každou neděli:
13 h Zoo, 15 h nádvoří trojského zámku, 17 h Botanická zahrada – Pivoňková louka

Zoologická zahrada pro vás
www.zoopraha.cz, otevřeno denně, v červenci a srpnu 9–21 h

Venkovní expozice denně, Fata Morgana
kromě pondělí 9–19 h, vinotéka sv. Kláry
so, ne, svátky 10–19.30 h
Malířský workshop s akvarelem 10–16 h
Trojské plenéry představují spolupráci edukační-
ho oddělení Galerie hl. města Prahy
s Bz hl. m. Prahy v Troji – inspirující propojení –
zahrady a umění.
 2. 7. Ornamentální zahrada: denivky
16. 7. Středozemí: levandule
23. 7. Ornamentální zahrada: centrální záhon
s letničkami
 6. 8. Bambusová louka
10. 9. Vinice sv. Kláry: réva vinná
Vstupné za jeden workshop 500 Kč (platba u lek-
torky) + vstupné do bz dle aktuálního ceníku.
Kapacita omezena: deset účastníků (min. po-
čet účastníků: pět) Rezervace a podrobné info:
pejchalova.e@gmail.com
Nedělní sklep každou neděli (do 25. 12.) vždy 
od 13, 15 a 17 h Komentované prohlídky vinice
a sklepa s malou degustací na závěr. Sraz a začá-
tek prohlídky u pokladny Kovárna v ulici Trojská.
Zastávka autobusu 112 „Kovárna“.
Vstupenky se v současné době dají koupit pouze
před prohlídkou na pokladně Na Kovárně u vstu-
pu do vinice. Rezervace míst není nutná! Vstupné
350 Kč/osoba (sklep + venkovní expozice + Fata 
Morgana)
Vstup se psem není možný. Vstupenka je jednorá-
zová a platí jeden rok od vydání.
Ochutnejte vína ročníku 2021 z produkce Vinice
sv. Kláry, rozkládající se na jižních svazích Trojské
kotliny, poskytujících jedinečné podmínky pro pěs-
tování vinné révy. Poslední ročník nabízí šest od-
růdových vín a dvě cuvée od suchých až po polo-
sladká vína a doplňuje je Rulandské modré, ročník 
2017. Tato odrůda je vlajkovou lodí místní vinice.
Novinkou ročníku 2021 jsou šumivá vína, která se
představí během léta a Vinice sv. Kláry je vyrábí ve
spolupráci s firmou Proqin Velké Němčice. Vína z vi-
nice sv. Kláry pravidelně získávají ocenění. Zájem-
ci je mohou ochutnat a zakoupit v místní Vinotéce
sv. Kláry, která je nyní přemístěna do altánu v Or-
namentální zahradě. Viniční domek totiž prochází 
proměnou, vznikne zde nový degustační prostor.
I na letošní prázdniny připravuje trojská botanická
zahrada oblíbené vinařské akce, jako je Den Ruland-
ského modrého nebo piknikové odpoledne Klára má
svátek! V září se pak uskuteční tradiční vinobraní.

PRO SENIORY:
Prohlídky v 16 a 17 h
LÉTO V BOTANICKÉ ZAHRADĚ PRAHA
12. 7. Léčivé rostliny historie pěstování a účin-

ky rostlin,
16. 8. Skleník Fata Morgana aneb vegetací 

tropů celého světa
délka cca 1 hod., počet míst omezen, rezervace:
eva.novozamska@botanicka.cz neboz tel.:
603 489 029, senioři 60+: 75 Kč, 70+: 1 Kč

PROGRAM S LEKTORY:
BLAHODÁRNÁ ZAHRADA rezervace nutná:
eva.vitová@botanicka.cz, tel.: 603 583 191
Zahradníkem na zkoušku kdykoliv dle domlu-
vy, yy 19. 7. Bylinky u nás doma od 14 h, 26. 7. Mi-
nizahrádky v recyklovaných nádobách od 14 h,
BABI, DĚDO, POJĎTE SE MNOU DO ZAHRA-
DY od 16 h pro děti 7–12 let a jejich prarodiče:
 2. 8. Hmyzí hotel do každé zahrady

3. 7. (NE) Seznámení se sklípkany
Prohlídka výstavy s komentářem odborného 
chovatele 14 h
9. 7. (SO) Seznamte se s chovem primátů
v Zoo Praha* Gorilí skupina je již přesunuta 
v Novém pavilonu goril, jehož otevření se neza-
držitelně blíží.
10.30, 11.30, 12.30 a 13.30 Komentovaná 
setkání u goril 15.00 Předání enrichmen-
tového prvku samčí skupině (v návaznosti na 
aktuální situaci)
10–16 h Doprovodný program:
Nahlédněte pod pokličku: Gorilí skupina v Novém 
pavilonu goril bude za hezkého počasí a přízni-
vé situace chodit ven do výběhu. Prozkoumejte 
Nový pavilon goril v tuto chvíli aspoň z dálky za 
pomocí dalekohledů a při troše štěstí uvidíte gorilí 
skupinu venku. Dlouhá cesta k novému pavilonu: 
Vývoj v chovu primátů v lidské péči jde stále ku-
předu a těmto novým poznatkům a standardům 
musí odpovídat samozřejmě i expozice pro dané 
druhy. Seznamte se podrobně s novým Pavilonem 
goril. Titan byl první, aneb seznamte se s gorilími 
osobnostmi za celou dobu historie chovu: Doká-
žete podle fotek rozpoznat obličeje goril a určit, 
na kterém obrázku se nachází například Ajabu, 
Kamba či Richard? Krmení je věda: Krmné dávky 
pro zvířata v lidské péči se stále vyvíjí a přizpůso-
bují se potřebám daných druhů. Porovnejte krm-
nou dávku, která se dávala gorilám dříve a kterou 
dostávají gorily dnes. Inteligence goril: Gorily 
patří mezi nejinteligentnější zvířata a jejich inteli-
genci je v chovech třeba neustále rozvíjet a dbát 
na to, aby se nenudily. K tomu slouží chovatelům 
nejrůznější hlavolamy. Dokážeš si poradit s hlavo-
lamem stejně či lépe, než gorila?

*termín bude potvrzen v návaznosti na ak-
tuální situaci
10. 7. (NE) Seznámení se sklípkany
Prohlídka výstavy s komentářem 14 h
10. 7. (NE) Zooškola pro dospělé na téma 
Jak se dělá zoo
11.–15. 7. (PO–PÁ) Příměstský tábor
14. 7. (ČT) Toulavý autobus přednáška od 17 h 
ve Vzdělávacím centru. Přednáší vedoucí oddělení 
in situ projektů Malvína Kahleová, cena přednáš-
ky: 50 Kč/osoba (děti 0–3 roky zdarma) Přednáš-
ka bude natočena a umístěna na YT kanál.
16.–17. 7. (SO–NE) Víkend hmyzožravců
Ochutnejte hmyz na všechny způsoby a se-
znamte se se zvířaty chovanými v zoo, která 
se živí hmyzem. 10–16 h Doprovodný pro-
gram – Terasa Vzdělávacího centra
10–16 h Komentovaná krmení
17. 7. (NE) Seznámení se sklípkany
Prohlídka výstavy s komentářem 14 h

18.–22. 7. (PO–PÁ) Příměstský tábor
23. 7. (SO) Workshop zaměřený na výrobu
enrichmentových prvků zahájení ve 12.30 
ve Vzdělávacím centru. Program: Krátké se-
známení s konceptem enrichmentu a druhem,
pro který se bude enrichment vyrábět, tvoře-
ní (cca. 1,5 h). Je nutné se předem přihlásit:
lavicka@zoopraha.cz
24. 7. (NE) Za koňmi Převalského na Dívčí 
hrady aneb třicet let od prvního transportu 
koní Převalského do Mongolska. Ko-mentova-
ná vycházka je zdarma, je však potřeba se na ni
objednat přes přihlašovací formulář.
Začátky prohlídek: v 11, 12, 13 a 14 h. Sraz
u vstupní brány do objektu.
24. 7. (NE) Seznámení se sklípkany Pro-
hlídka výstavy s komentářem 14 h
25.–29. 7. (PO–PÁ) Příměstský tábor
28. 7. (ČT) Vernisáž výstavy Na pomoc Aus-
trálii Snímky aktivit Zoo Praha na pomoc aus-
tralské fauně Terasa před Vzdělávacím centrem.
31. 7. (NE) Seznámení se sklípkany Pro-
hlídka výstavy s komentářem 14 h
31. 7. (NE) Světový den strážců přírody Zoo-
logické zahrady chrání ohrožené druhy nejen ex 
situ (mimo místo původního výskytu), ale také
in situ (v místě původního výskytu). Tento typ
ochrany by ale mnohdy nebyl možný bez strážců
přírody, jejichž práce není jednoduchá a často je
i nebezpečná, protože se musí potýkat s pytláky 
i s nepříznivými klimatickými podmínkami. Se-
znamte se s in situ projekty Zoo Praha, zjistěte,
jak se strážci přírody dají podpořit, a skrze nej-
různější hry se zkuste na chvíli jedním stát.
10–16 h Doprovodný program:
Staň se strážcem pralesa: Pomozte našemu
strážci spočítat všechna zvířata v pralese a od-
halit pytláky, kteří je ohrožují. Zjistěte také, jak 
můžete podpořit skutečné strážce. Pomoz ko-
ním Převalského dostat se do své domoviny:
Seznamte se s historií reintrodukce koně Pře-
valského do Mongolska a poznejte práci strážců
Přísně chráněné oblasti Velká Gobi A a B. Gaviá-
lí hlídky: Zjistěte, co ohrožuje gaviály v přírodě
a pomozte jim tyto hrozby odstranit. Staň se
supem: Vyzkoušejte si strastiplnou cestu supů
mrchožravých při jejich tahu na zimoviště (po-
hybové aktivity určené zejména pro děti umís-
těné na piknikové loučce).

Výstavy: Sklípkani – Galerie Gočárovy 
domy, Koně Převalského na Dívčích hradech –
Jurta, Něžní obři / od 28. 7. Na pomoc pro 
Austrálii – Terasa před Vzdělávacím centrem;


