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2
SLOVO STAROSTY

Milí trojští a podhoř š tí sousedé,
na počátku adventu v roce 2017 se zřítila Trojská lávka. Po celé dva roky bylo propojení Troje s Císařským ostrovem
a Stromovkou zajišťováno pouze přívozem. Bylo to romantické, nicméně hlavně v letních měsících se u kotviště tvořily
nemalé fronty a často při nepřízni počasí přívoz nejezdil. Tomu všemu snad již brzy bude konec. V červnu byla mezi
dva prostření pilíře umístěna hlavní mostovka a práce i nadále pokračují rychlým tempem. Termín dokončení je sice
plánován na konec letošního roku, ale já stále pevně doufám, že již na podzim se budeme opět moci kochat pohledem
na trojské peřeje nebo na zapadající slunce nad řekou z výšky nové Trojské lávky.
Naše Základní škola Trojská 110 v září poprvé ve své historii otevírá pro příští školní rok dvě první třídy! Je to signál, že rekonstrukce a rozšíření naší školy, které v příštích letech plánujeme a v současné době připravujeme projekt
jekt
k územnímu a stavebnímu řízení, je cesta dobrým směrem.
Přeji všem trojským dětem krásné prázdniny a vám, milí sousedé, příjemné prožití léta.

Tomáš Bryknar
starosta

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Ze zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva MČ
K návrhu na přidělení dotace z rozpočtu MČ
Praha -Troja společnosti FOKUS Praha z. ú.

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání
schvaluje přidělení účelové neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč subjektu Fokus Praha z. ú.,
IČ 45701822, se sídlem Dolákova 24/536, Praha 8 – Bohnice na zajištění projektu „Zahrada
společně“. Usnesení č. 80 bylo schváleno.
K záměru Městské části Praha-Troja na
prodej pozemku parc. č. 1466/4, ostatní
plocha, o výměře 47 m2 v k. ú. Troja,
zapsaného v KN na LV 875 ve vlastnictví
hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha-Troja vlastníku sousedního pozemku

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání
schvaluje záměr MČ Praha-Troja prodat pozemek parc. č. 1466/4 k. ú.Troja, ostatní plocha,
o výměře 47 m2 v k. ú. Troja, zapsaného v KN na
LV 875 ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa
MČ Praha-Troja, fyzické osobě za účelem majetkoprávního vypořádání a ukládá starostovi
zveřejnit záměr dle bodu b) tohoto usnesení
Usnesení č. 81 bylo schváleno.
Závěrečný účet MČ Praha-Troja za rok 2019

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:
b) schvaluje
1. výsledek hospodaření (závěrečný účet) MČ
Praha-Troja za rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení v těchto objemech:
příjmy po konsolidaci 18 782 159,71 Kč
výdaje po konsolidaci 26 172 468,13 Kč
rozdíl příjmů a výdajů 7 390 308,42 Kč
2. finanční vypořádání se státním rozpočtem
a rozpočtem HMP, ze kterého vyplývá odvod ve
výši 18 038,00 Kč do státního rozpočtu a odvod
ve výši 20 000,00 Kč do rozpočtu hl. m. Prahy
podle přílohy č. 4 Závěrečného účtu za rok 2019
3. výsledek hospodářské činnosti MČ Praha-Troja
uvedený ve zprávě o hospodářské činnosti za rok
2019 dle přílohy č. 5 Závěrečného účtu za rok 2019
4. výsledek hospodaření a převody do fondů
příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou: hospodářský výsledek – přebytek ve výši
65 068,66 Kč, převod do fondu odměn 40 000,00 Kč,
převod do rezervního fondu 25 068,66 Kč
5. výsledek hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola, Praha 7, Trojská 110: hospodářský výsledek – přebytek ve výši 41 629,86 Kč, převod do rezervního fondu 41 629,86 Kč
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c) souhlasíí s celoročním hospodařením MČ
Praha-Troja v roce 2019 s výhradami uvedenými
ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Troja za období od 1. 1. 2019 do
31. 12. 2019 zpracované Magistrátem hl. m. Prahy, odborem kontrolních činností. Jedná o chyby
a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c)
zákona č.420/2004 Sb.
d) ukládá starostovi k odstranění nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uzavřít Smlouvy o vypořádání
závazků a tyto smlouvy včetně původních smluv
zveřejnit v Registru smluv.
Usnesení č. 82 bylo schváleno.
K projednání Memoranda o porozumění
v rámci Projektu ProteCH2save Interreg
Central Europe

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání
schvaluje uzavření Memoranda o porozumění mezi MČ Praha-Troja a ostatními partnery
v rámci projektu ProteCH2save Interreg Central
Europe Hodnocení rizik a udržitelná ochrana
kulturních dědictví v měnícím se prostředí dle
přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. 85 bylo schváleno.
Informace starosty n Pan starosta seznámil
členy zastupitelstva s připravovanými akcemi
v červnu. n Paní Tůmová – v dubnu byl zápis do
prvního ročníku, celkem se přihlásilo padesátšest dětí, dvacetdevět dětí bylo spádové z Troje,
tři měly odklad. Některé děti nenastoupí, měly
podanou žádost i na jinou školu. Po přidání sourozenců a přijetí dětí, které navštěvují předškolní
zařízení v městské části, jsme se rozhodli otevřít
dvě první třídy. MČ to finančně nezatíží. I rodiče usilovali o to, aby v Troji byly třídy s menším
počtem žáků. Je tam i rezerva pro děti, které se
přistěhují. n Pan starosta informuje o memorandu
ke změně územního plánu a výstavbě Pod Havránkou. Pan starosta – pro mne je závazné usnesení
zastupitelstva. Pan místostarosta – v memorandu je několik věcí ospravedlňujících rozhodnutí,
a aby změna ÚP prošla, je vhodná deklarace společného zájmu. Jsem proti, aby se ke každé změně
uzavíralo memorandum. Podstatná věc je, že garantují, že pozemek parc. č. 1237 zůstane dál nezaplocený. Jejich stavba se nachází v ochranném
pásmu přírodní památky Havránka. Poslední bod

26. 5. 2020

nemůže být, že městská část souhlasí se změnou
ÚP tak, jak ji navrhují. Doporučuji proškrtat a vypustit některé pasáže. Pan Hostaš – co my jsme
řekli, tak tam není. Je to způsob, jak rozšířit dopad usnesení. Pokud se nechceme vrátit k usnesení, tak nic nepodepisovat. Pan místostarosta –
můžeme se odvolat na předchozí stanoviska. Paní
Karlíková – pokud je to něco rozšiřujícího nebo
zavádějícího, tak to nebudeme projednávat. Pan
místostarosta – je zajímavý moment, že si pozemek 1237 nepřiplotí. Paní Pokorná – s jakým
záměrem kupovali pozemek, když nebude zaplocený.
ý Pan místostarosta – jsou tam sítě a příjezd
k domům. Nový dům je posazený dolů do Haltýře.
Pan starosta – rozešleme návrh memoranda všem
členům ZMČ, proškrtáme a jediné co doplníme,
že vnímáme to, že cesta zůstane zaplocená. Paní
Tůmová – také není odpadkový koš v ulici Pod
Havránkou. n Pan starosta – problém s koronavirem jsme zvládli, děkuji škole, že šila roušky, děkuji Praze 7, že nám poskytla ochranné pomůcky.
Problémy Troja neměla. V jiných MČ neměli v základních školách prostory pro všechny skupiny po
patnácti dětech. n Pan místostarosta – informace
k lanovce – MČ vypravila stanovisko, ve kterém
požaduje posouzení životního prostředí a vypracování dokumentace EIA. Je zde řada vlivů, které
se projeví – ztráta soukromí, návrh mezistanice
v Podhoří – velký dům, vjezd kabin do zastávky,
vztah ke Sklenářce. n Probíhající stavební řízení
v EZÚ – MČ není účastníkem řízení, ale poskytujeme součinnost sousedovi, protože nový dům
bude mít negativní vliv na novou vinici. Soused
se odvolal a my mu poskytujeme pomoc.
Diskuse, závěr Pan Hostaš – jaký bude mít
vliv na rozpočet MČ kompenzační bonus státu,
na který poskytne stát prostředky z RUD. Pan starosta – letos zatím ne, za úhradu nákladů s koronavirem jsme dostali dalších 420 tis. Kč.
Paní Karlíková – v jakém stadiu je projekt Rekonstrukce školy. Pan starosta vysvětlil situaci –
došlo ke skluzu v důsledku souhlasu majitelů
sousedních pozemků. Probíhá diskuse k dalším
krokům. Pan starosta informoval o současné situaci se stavbou Trojské lávky. Dále informoval o připravovaném Trojském dni na podzim při otevírání
Trojské lávky. Členové zastupitelstva se shodli, že
příští jednání ZMČ by mohlo být 23. 6. 2020.
Úplný zápis na www.mctroja.cz

3
ÚŘAD MČ INFORMUJE

Upozornění ohlašovny Vítání občánků 2020
trvalého pobytu
V souvislosti s evidencí obyvatel vedenou „malými“ úřady připomínám rodičům, že mají povinnost přihlásit své nově narozené dítě
k trvalému pobytu v místě bydliště.
ÍTĚ JE PŘI NAROZENÍÍ sice ohlásit tuto skutečnost v ohlašovně
zapsáno matrikou do systé- Úřadu MČ Praha-Troja. Předejde se tím
mu, ale do naší evidence se nepříjemným nedorozuměním, která
dostane tato informace jen na vyžádání mohou nastat časovou prodlevou při
a často se zpožděním. Rovněž žádám putování informací mezi úřady.
příbuzné v případě úmrtí v rodině,
Renata Zajícová, evidence obyvatel

D

Reportáž ze stavby ze dne 9. 6. 2020

08:44

Hlavní nosník připraven podél pravého břehu

Žádáme rodiče, kteří mají zájem se akce zúčastnit a své děti
dosud nepřihlásili, aby tak učinili na info@mctroja.cz.
Bude jim zaslána emailem přihláška nebo si ji můžete osobně
vyplnit na úřadě.
Přesné datum slavnosti bude oznámeno včas v časopise TROJA
a na stránkách MČ Praha-Troja.

ŽIVOT V TROJI

08:48

Pohled na průřez nosníkem včetně teakové mostovky

11:51

10:51

Nosník je již v pohybu a jeho konec je umístěn na ponton

15:24

15:20
Začátek zvedání na pilíře pomocí dvou pásových jeřábů

Dosaženo poloviční výšky nad hladinou řeky

Fotoreportáž © V. Valtr

Ponton převezl jeden konec nosníku k levému břehu

Na letošní podzim (říjen – listopad) je naplánovaná slavnost Vítání občánků. Pan starosta bude vítat děti narozené od 1. 8. 2018 do
30. 9. 2020.

15:45

15:30
Nosník je již nad pilíři a začíná montáž

Nosník je již osazen na svém konečném místě

Nová trojská lávka – rozhodující krok stavby učiněn
V úterý 9. 6. 2020 proběhla montáž hlavního, 75 m
dlouhého nosníku středního pole na připravené
pilíře v korytě řeky. Na pilíře vzdálené od sebe 55 m
byla hmota 98 tun vážícího dílu zvednuta během dne
pomocí plovoucího pontonu a dvou pásových jeřábů.

K

OMPLETACE OCELOVYCH KONSTRUKCÍ má být hotova a předána
do konce srpna, pak budou dokončovací práce trvat ještě do konce října. Únosnost lávky bude vyzkoušena zatěžovací zkouškou –
vjede na ni pět sanitek, neboť v běžném provozu pěších a cyklistů má být
jako maximální zatížení umožněn právě přejezd pro sanitku.
Ing. arch. Václav Valtr
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4
CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Komise pro rozvoj,
krajinu a výstavbu
K jednotlivým bodům jednání:

15. 6. 2020

1/ Zoo Praha Přístavba a SÚ objektu technického zázemí II

K předložené PD vypracované Atelierem M nemají členové komise připomínky.
2/ Kanalizační přípojka parc. č. 370/4 Troja

Pro vydání kladného stanoviska je nutné předloženou dokumentaci doplnit
o situaci, ze které bude zřejmé, v jaké poloze a po jakých pozemcích navrhovaná kanalizační přípojka vede.
3/ Studie RD Trojská pan HEJSEK

Komise s architektonickým výrazem a koncepcí rodinného domu souhlasí.
Pro stanovisko však požaduje předložit doplněnou projektovou dokumentaci
o výškové kóty, řez ve směru Kozí stezka Trojská rozšířit až do profilu obou
komunikací, uliční pohled včetně oplocení, doplnit bilanci ploch o stávající
zastavěné plochy ad.
4/ RD Nad Kazankou 171

V dokumentaci je nutno upřesnit výškové údaje, zejména výšku atiky – ve
výkrese je uvedena výška střechy. (V odsouhlasené studii je uvedena výška atiky 10,80 m.) Dále požadujeme zobrazit veškeré prvky TZB a komínů
na střeše a terasách. Tyto prvky požadujeme prioritně integrovat do hlavní
hmoty domu. Je třeba také doplnit barevné řešení fasád včetně spárořezu
provětrávané fasády.
5/ Změna ÚPn na pozemcích parc. č. 346/1 a 364 k. ú. Troja

Komise zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem na pořízení změny územního plánu na pozemcích parc. č. 346/1 a 364 k. ú. Troja. Jedná se o funkční
změnu – ze zeleně městské krajinné (ZMK) na čistě obytnou (OB) s mírou
využití A. Zelený svah je jednou z nejcennějších vedut Trojské kotliny, který
tvoří zelený rámec Pražské památkové rezervace. Komise zásadně nesouhlasí
se změnou ze ZMK na jinou funkci.
6/ Bytové domy Pod Hrachovkou

Příměstské tábory pro děti
po téměř celé prázdniny.
Staňte se na týden sportovcem, detektivem nebo
třeba zoologem a to přímo na Praze 8! Více informací a přihlášky na www.krouzekpp.cz.

Součástí podání (žádosti) musí být vypořádání připomínek MČ Praha-Troja
z 17. 11. 2019. Jedná se především o úpravu umístění, odstupů od hranice pozemků, redukce hmot a počtů bytových jednotek. Žádáme prokázat míru využití
území, celkové užitné plochy a podílu zeleně. Než budou tyto požadavky splněny,
nelze vydat stanovisko. Předložená koncepce architektonického výrazu je podle
komise akceptovatelná. Požadujeme posílit izolační pás zeleně podél komunikace Pod Hrachovkou.
Zapsal tajemník komise p. Karel Novotný, kráceno T. Drdácký

2
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Foto © M. Samsonova

5

Studie se představuje

Foto © M. Samsonova

ŽIVOT V TROJI

V pondělí 8. června se ve společenské místnosti
České zemědělské univerzity uskutečnilo
plánovací setkání k projektu víceúčelového
hřiště v Podhoří.
Veřejnosti zde byl představen zamýšlený projekt sportovního hřiště. Při následné diskusi
zazněl od obyvatel Podhoří nespočet námětů a připomínek, které se projektant pokusí
do projektu zapracovat.
ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
Foto © V. Valtr

Exkurze proběhla
18. 6. za účasti
starosty a členů
zastupitelstva

N

A LETOŠNÍ TROJSKÉ BUCHTĚ ZAZÁŘIL
harmonikář Pavel Mucha, kapela Vrak
a v počtu soutěžních i vítězných výrobků
rekordmanky paní Anna Perná a Ivana Perná. Přinesly osm úžasných výrobků do všech soutěžních
kategorií a v každé získaly celkem sedm ocenění!

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
Sladké pečené

1.
2.
3.

Perná Anna
Trojské gymnázium
Perná Ivana

Sladké nepečené

1.
2.
3.

Kasandová Štěpánka
Hazdra Michal
Perná Ivana

Kynutá buchta klasik

1.
2.

Mikšíková Petra
Perná Anna

Slané pečené

Ljašková Klára
Perná Anna
Umlaufová Martina

Slané nepečené

Chlupová Věra
Perná Ivana
Perná Anna

va

1.
2.
3.

. Samsono

V

prostoru mezi Rybářskou osadou a protipovodňovou hrází má být v podzemí postavena obří retenční nádrž na kanalizaci. Projekt je ve stadiu projednávání a stěžejní otázkou je, zda a jak bude tato stavba ovlivňovat své obydlené okolí. Třeba hlukem a nelibými pachy. Zastupitelé ve snaze získat informace
z obdobných uskutečněných staveb se zatím nedostali kvůli pandemii do Brna, kde
již taková nádrž existuje, ale alespoň navštívili nám nejbližší obdobnou stavbu na
Trojském ostrově. O novou vodní linku se svého času vedly velké spory, výsledkem
je zakrytí čistírny betonovým stropem na ploše 9 hektarů. Na stropě je nasypána
zemina o mocnosti 60 cm v západní části a 150 cm ve východní části. Na povrchu je
zřízen park s cestami, lavičkami, cyklostezkou a květnatou loukou. Také ale s množstvím drobných technologických objektů různých odvětrání podzemních prostor,
trafostanic a podobných zařízení. Nová ÚČOV i s parkem jsou do příštího roku ve
zkušebním provozu a čistí odpadní vody z 60% města. Žádné negativní ovlivnění
prostředí parku jsme při návštěvě nezaznamenali, takže výsledkem exkurse je spíše
potvrzení informací projektantů, že podzemní nádrž v Troji nebude po dokončení
obtěžovat okolí. Ani pobyt v od příštího roku zpřístupněném parku na čističce snad
nebude nepříjemný.
Ing. arch. Václav Valtr

1.
2.
3.

Vína domácí výroby

1.
2.
3.

Foto © M

Exkurse do parku nad čističkou –
nad
ÚČOV
n
ad
d novou vodní linkou
lin

Seidl Tomáš
Kavan Jan
Niklas Karel

Destiláty a likéry

1.
2.
3.

Foitl Radek
Vydra Šmídová Lenka
Foitl Radek

manky
é rekord erná
Pekařsk
P
a
n
a
Iv
a
p. Anna

Umělecký dojem:

Perná Ivana
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6
ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Neobvyklý školní rok – jaký byl?
Milí trojští spoluobčané, vždy v tomto čase ředitel školy rekapituluje uplynulý školní
rok a přemýšlí, co by napsal. Snad Vás mé informace zaujmou.

N

a prvním stupni trojské základní školy se vzdělávalo
v tomto školním roce sto
dvacet osm dětí. Zvládli jsme kromě učení dvě školy v přírodě a řadu
kulturních a vzdělávacích akcí.
V průběhu března zasáhl do výuky
koronavirus, následoval nouzový
stav a škola se přesunula do domovů,
odkud většina žáků sledovala on-line výuku. Více než dva měsíce byly
děti bez svých kamarádů a musely se
smířit s omezenou možností pohybu
mimo domov. n Snažili jsme se nic
nezanedbat, pokračovat ve výuce, jak

nejlépe jsme dokázali. Byla to škola
pro učitele i pro žáky. Tvořily se online třídy, v telefonu WhatsApp skupiny. Technika nám pomohla udržet
spojení a vzájemně se neodcizit. n
Většina z nás se ale těšila na běžný
režim, proto když nám bylo umožněno od 25. 5. opět stát ve třídě před
svými žáky, měli jsme z toho radost.
Mohu konstatovat, že do školy přišlo
asi 70 % žáků a všichni se těšili. Zbytek zůstal na online výuce. Žáci páté
třídy zvládli přijímací zkoušky a většina se úspěšně přesunula na víceletá gymnázia. n I když byla situace

V

no změnil, od 11. 3. byli spolu už jen ti, co odjeli na
lyžařský kurz, ne však o moc déle. V pátek 13. března začala velká odluka všech od všech… Asi s úlevou byla přivítána zmírňující opatření, díky nimž
mohli maturanti ke svým písemným zkouškám
(didaktické testy zvládlo úspěšně 28 z 28 studentů,
tedy zatím 100%), kvartáni vykonat svůj Trojskok
(malou maturitu) a ostatní studenti se alespoň na
několik hodin podívat zase zpět do školy. O tom,
jak se všichnii ssnažili – učit a učit se – bylo psáno
v květnovém čísle č. 247. Na konci školní roku bývá
zvykem napsat: „Po náročné práci přichází zaslou-

Vše jednou začíná a končí. A tak je to i s každým
školním rokem. Školní rok v Mateřské škole
Nad Kazankou proběhl z pohledu nás všech
v radosti, klidu a pohodě.

V

září jsme uvítali spolu s novými dětmi i novou paní učitelku ve
třídě Koťátek. V jednotlivých třídách, ale i v celé školce se vytvořila nová přátelství, „starší Koťátka“ pomohla svým malým
kamarádům překonat první nesmělé krůčky, starší Motýlci se rozletěli
za novými dobrodružstvími a nejstarší Berušky se pilně připravovaly
na další krok do života. n V průběhu roku jsme si již tradičně užili,
spolu s rodiči i kamarády nejen z Troje, veselé podzimní Dýňování
se Sokolem Troja, s naší milou kamarádkou Klárkou jsme si v před249

s námi úzce spolupracovala. Bez nich
by to nešlo. n Děkuji našemu zřizovateli za celoroční péči a podporu, za
rady, které jsem v prvním roce svého
ředitelování opravdu potřebovala.
Jsem vděčná za hezké vztahy s mateřskou školkou Nad Kazankou, kde
jsem často konzultovala nejen školské zákony. Těším se na nový školní
rok, na dvě první třídy, které se nám
podařilo otevřít.
n Přeji všem dětem krásné prázdniny a slunečné letní dny.
Mgr. Kateřina Tůmová

Gymnázium v nestandardní situaci

LISTOPADOVÉM MĚSÍČNÍKU TROJA
č. 241 byly popsány strasti, provázející
začátek školního roku, který právě končí. Jeho střední část lze dnes hodnotit jako velice
zdařilou – florbalový turnaj, projektová výuka,
hezké předvánoční akce, lyžařský kurz, koncert na
podporu australské fauny, nádherný maturitní ples
v Obecním domě, úspěšné počínání školy při kontrole ze strany České školní inspekce, dobře rozběhnutý lyžařský kurz pro naše mladší studenty ve
druhém březnovém týdnu. Určitě zde byla řada dalších událostí tohoto období. 10. březen však všech-

Vše je dočasné…

náročná a museli jsme se vypořádat
s řadou omezení, škola se zdárně
rozběhla a doběhla do cíle 26. června, kdy jsme ukončili školní rok. n
Ráda bych poděkovala svým pedagogům i ostatním zaměstnancům školy za jejich práci. Vážím si toho, jak
se dokázali semknout a pomáhat si
vzájemně v tak neobvyklé době. Jsem
ráda, že jsme přes všechno našli společně čas na plány a vize do budoucna. Nikoho neopustila chuť do práce.
Všichni si svou dovolenou zaslouží
a doufám, že si ji i užijí. n Velký dík
patří samozřejmě rodičům, většina

žený odpočinek v podobě prázdnin“. Nyní jen suše
konstatuji: po podivném druhém pololetí přichází
ještě náročný týden přelomu června a července,
kdy nás čeká druhá část maturit a následně ještě
několik administrativních úkonů. I dle charakteru počasí to po tichém jaru vypadá na rozmarné
léto… Kéž by přišel normální podzim s návratem
povinné školní docházky. Ta u nás mimochodem
nebyla zrušena v průběhu ani jedné ze světových válek. Máme-li i toto období brát jako válečné, berme
tak, nedá se nic dělat. Nemá však žádného vítěze.
Mgr. Radim Jendřejas, Trojské gymnázium

vánoční dílničce vytvořili adventní věnce, uvítali ve školce Mikuláše
s doprovodem, společné zpívání koled a rozsvícení vánočního stromku
na Obecní zahradě nás všechny naladilo do kouzelného času Vánoc.
n V lednu jsme se vydali po stopách sněžného muže na hory. Toho jsme
sice nenašli, ale zato jsme přivezli zpět skvělou partu lyžařů. n Jaro
jsme prožívali letos hodně netradičně, každý byl ve své rodině, ale našli jsme cesty, jak být přesto spolu. Když jsme se na konci května zase
sešli, všichni jsme zvládli veškerá nařízení, děti byly naprosto skvělé
při dodržování všech požadavků. A teď nastává čas loučení… 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. Budeme velmi rádi,

7

Ekoškolka Rozárka
ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Fota: Archiv Rozárka

Co je u nás nového? Rozloučili jsme se s předškoláky
i školním rokem na letní slavnosti v Oranžerii Trojského zámku. Zároveň jsme oslavili již sedmé narozeniny
Ekoškolky Rozárky! Děkujeme všem za důvěru, podporu a obohacující společné zážitky.

P

okud hledáte přátelskou školku, kde budou vaše děti šťastné a odpoledne se jim nebude chtít domů, ozvěte se a přijďte se k nám
podívat. Fungujeme i přes léto, kromě posledního srpnového týdne.
Zápisy probíhají po celý rok dle volné kapacity. Těšíme se na
nové děti a rodiče. A všem přejeme krásné léto! Kontakt: Petra
Charvátová, tel. 774 448 123, email: petra.charvatova@podhoubi.cz,
adresa: Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja
www.ekoskolka -rozarka.cz, www.podhoubi.cz

19. 9. 2020

Zažít Troju jinak
Povltavská ul. od lávky u parkoviště zoo
když se k nám přijdou podívat. Dveře mateřské školy zůstávají všem stále
otevřené. n Moje velké poděkování patří všem kolegům, kteří se pečlivě
a láskyplně starali o všechny děti a pomohli jim udělat další krůček v jejich cestě za poznáním tohoto světa. Poděkovat chci také našemu zřizovateli za spolupráci a podporu, které se nám dostává. n Život nás všech
ovlivnil jeden malý organismus. Někdo přehodnotil svůj dosavadní způsob
života, své hodnoty a vydal se jiným směrem. Jiný se vrátil do starých kolejí. Ať jste na jakékoli cestě, přeji všem pevné zdraví, krásné společné
prázdninové zážitky, samou radost a stálý úsměv na tváři.
A teď děti –
Dveře Mateřské školy Nad Kazankou
se otevřou v pondělí 31. 8. 2020

Sousedská slavnost a setkání všech kdo se chtějí seznámit,
pobavit, ochutnat speciality z domácích troub a hrnců

Program se stále tvoří, záleží na nás všech,
jaký budeme mít sobotní den!
Každý může
přijít, zapojit se
do příprav, pomoci
s něčím, zahrát,
něco předvést,
vymyslet, přinést.

Na charitativní bazárek je pořádán
sběr hraček, různého oblečení,
obuvi a dalších věcí.
Sběr od pondělí do soboty
y vždy 15.00–20.00
Povltavská 20/44 – Trojský sklep,
nebo dle dohody.
Prosím pouze čisté a použitelné oblečení
a věci zabalené v igelitových pytlích.

Za Trojský vinařský spolek Z. J. Majzner: 731 078 660, zde.maj@centrum.cz

V. Barešová
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Foto © L. Popovská

Foto: Archiv MŠ Nad Kazankou

ZAŽÍT MĚSTO JINAK
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Foto © Grafos

Výstava Re_Form
v Holešovické tržnici
Sonda do současného českého sochařství, jak zní
podtitul výstavy, se z tamní Trafo Gallery přelila
i na prostranství mezi halami – viz foto na obálce
(autor V. Míča).

Maliník obecný

ZAJÍMAVOST

R

OSTLINY PLODÍ atraktivní
a chutné plody, maliny se
stále častěji užívají i v bio
kuchyni. Jsou to vytrvalé keře, rostoucí především na slunných stanovištích v méně hustých lesích, na
lesních mýtinkách nebo podél lesů.
Kvetou od května až do srpna. Domácí maliníky jsou nedílnou součástí
téměř každé zahrady, nejsou výjimkou ani speciální šlechtěné odrůdy,
které plodí dvakrát ročně. Chuť i silnější aroma a lahodnost však mají
samozřejmě maliny, rostoucí v lese.
K léčbě se používají všechny běžně volně rostoucí maliníky, nejvíce
účinných látek však najdeme v červených plodech. Ty jsou bohaté na
vitamíny A a C, karotenoidy a mnoho
minerálních látek atd. Lze z nich vyrábět skvělé šťávy a sirupy (např. nevařená šťáva v kombinaci s rybízem
červeným nebo černým v poměru 1:3.
O recept si můžete napsat na e-mail
stavsi@seznam.cz),
z i marmelády,
džemy, kompoty, likéry a víno. Plody
maliníků jsou doporučovány jako
cenná prevence proti ateroskleróze.
V lidovém léčitelství je maliník považován za přírodní lék na nachlazení
a jiné nemoci. Již po dlouhá staletí jej
užívají těhotné ženy ke snížení potíží

ho

Mezi „Snídaní
dospívajícího,“
2018 od Anny
Hulačové (vpředu) a „Krystalem“, 2009–20
od Eliáše Dolejšího (v rohu)
„Bizon“, 2019,
na podstavec
zakomponovala
Pavlína Kvita
Vystavují: Eliáš Dolejší, Pavla Dundálková, Ondrej Filípek, Matouš Háša,
Jan Hendrych, Anna Hulačová, Krystof Kaplan, Pavlína Kvita, Miriam
Kaminská, Martin Malý, Vojtěch Míča, Aleš Novák, Lukáš Rittstein, Jaroslav
Róna, Martin Skalický, Jindřich Zeithamml, kurátor: Radek Wohlmuth.

Výstava vznikla ve spolupráci s Pražskou tržnicí v rámci 125. výročí
založení areálu a potrvá do 19. 7., venkovní instalace do 30. 10. 2020,
k výstavě vychází doprovodná dvojjazyčná publikace.
Trafo Galleryy Hala 14 – Holešovická tržnice,
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7 – Holešovice
st–ne: 15–19, so: 10–19 h. Vstupné uhradil
Canadian Medical / Health. www.trafogallery.cz

Lodí do Mělníka

A ZPÁTK Y

I letos se můžete svézt parníkem do královského
l kéh
města na soutoku Vltavy a Labe.
Odplouvá se v neděli 19. 7. a 23. 8. v 8.15 h
z přístaviště na Císařském ostrově
www.paroplavba.cz
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a usnadnění porodu. Plody také napomáhají při problémech s očima,
působí proti zadržování vody v těle
a snižují krevní tlak a horečku.
Velmi jsou využívány i listy maliníku. Pro sběr se hodí pouze listy
jemné, ne zcela vyvinuté. Sbírají se
v červnu a v červenci a suší se ve stínu, rozprostřeny v tenké vrstvě. Nejčastěji se svařují do odvarů a čajů.
Čaj z mladých čerstvých nebo sušených listů se používá při zažívacích
problémech, pomáhá proti zánětu
průdušek a tlumí silnou menstruaci,
usnadňuje rovněž poporodní ženské
potíže. Čaj se též užívá při léčbě zánětů žaludku a střev, napomáhá při
léčbě průjmových onemocnění, při
zánětu průdušek, je velmi účinný
na pročištění zanesených plic kuřáků, snižuje bolesti hlavy. Ve formě
výluhu pomáhá proti kožním vyrážkám, kdy se potírají postižená místa.
Urychluje též léčbu drobných ran.
Jako kloktadlo je skvělý při zánětech
v dutině ústní a hrtanu a při paradentóze a problémech s dásněmi.
Jednoduše řečeno – plody maliníku ve všech podobách léčí i chutnají, listy mnohostranně léčí.

TIP PRO VÁS

V minulém čísle časopisu jsme se dočetli zajímavosti o ostružiníku. Jemu příbuzný je notoricky známý
maliník obecný, známý též jako Ostružiník maliník.

Foto © Grafos
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Zápůjčka

Oheň ze slunce

9
ZVEME VÁS NA ZAHÁJENÍ VYSTAVY KRESEB A GRAFIK

Pavel Sivko
Útržky neklidné mysli

Pá 13–17, so a ne 10–18 h
vstup volný do 28. září 2020

VERNISÁŽ VE ČTVRTEK 30. 7. 2020 OD 17 H GALERIE U LÁVKY,
Y Povltavská 21

vlastností tvorby. Přesto člověk svým myšlenkám
neunikne. Žijeme ve zvláštní době. Doporučuje se
nám starším izolace. Svým způsobem jsem zvyklý být v „izolaci“ při své tvorbě. Je to stav pro mě
velmi příjemný a přitažlivý: být uzavřen ve svém
milieu a kreslit. A teď jsem tam byl tzv. povinně.
Nemohu říct, že by to bylo stejné, vždycky je rozdíl mezi muset a chtít. Času na kreslení jsem měl
opravdu hodně, ale myšlenky byly, jak se říká,
mnohdy jinde…

TIP PRO VÁS

foto © L. Popovská

Neobyčejný Michaël
Borremans a jeho
výstava The Duck
Spáčč

Říká se, že se umělec
může vykreslit ze svých
pocitů a nálad. Je na
to dokonce i odborný
termín od V. Šklovského
„sublimace tvorbou“.

J

E PRAVDA, ŽE URČITĚ POMÁHÁÁ se vykreslit ze svých
úzkostí, zklidní to neklidnou
mysl. Je to jedna z blahodárných

Vyhledávaný belgický umělec Michaël
Borremans představuje v Galerii Rudolﬁnum třicet olejomaleb a několik
videosekvencí, které něco málo objasní
o autorově uměleckém záměru.

Galerie Rudolﬁnum Alšovo nábřeží 79/12
Praha 1 – Staré Město, denně kromě
pondělí 10–18 h, ve čtvrtek do 20 h,
www.galerierudolﬁnum.cz

Pavel Sivko

TIP NA LÉTO

ařský festival

N

ĚKOLIK VELKOROZMĚROVYCH PLÁTEN je dokonce vytvořeno přímo pro vznosné prostory galerie.
Stejně jako název výstavy, tak i umělcovy portréty a zátiší jsou dílem náhody. Ovšem dobře cílené náhody.
Díla jsou klidná, statická, ale vždy s neklidným podtextem.
n Na první pohled zaujmou svou nápadnou návazností naa
holandské umění 17. století, a to nejen precizností provedeníí
a zaměřením na detail. n Autor zpracovává zdánlivě banálníí
témata, přičemž stoprocentně utíká od stereotypu všedního
života. Některé olejomalby vyvolávají tísnivé otázky: žena bez
hlavy stojí ve velkých lodičkách na propadlišti divadla či popraviště? „Spáč“ spí, anebo již nežije? Co nám chtějí sdělitt
modelky zapouzdrované v odpudivých oblecích? n Jiná dílaa
ironizují pohled na život: spokojené batole není zřejmě namazáno opalovacím krémem, ale spíše častější dětskou alternativou v podobě vlastního exkrementu. n Úsměvné jsou
i portréty žen malovaných zezadu. Kdy uvidíme to, co je vždyy
v obrazech skryto, nehledě na fakt, že každý muž vždy čeká,
až se portrétovaná polonahá žena otočí? n Michael Borremans jednoduše nepřímo vyjadřuje realitu, jejíž děj závisíí
převážně na divákovi, hlavně na jeho emocích, obrazotvornosti a okamžitém dojmu. Tato výstava je prodloužena jen do
26. 7. 2020 a je zdarma.
Ladislava Popovskáá

Nejdřív jsem dodělával kresby do cyklu Skály,
které jsem kreslil ještě před nástupem coronaviru. Pak jsem si náhle neuměl vybrat. Až mě zaujaly Kohoutí kříže a něco mně táhlo k motivům
hřbitovů. Podobnými motivy zaujal můj otec jako
mladík básníka Jaroslava Seiferta; tak mu byl
i představen, jako malíř, který kreslí hřbitovy. Což
byly kresby, které vznikly ze společných návštěv
mého otce a fotografa Josefa Sudka na Malostranském hřbitově. Nevím proč, v duchu jsem se k nim
připojil. Snažil jsem se udělat v té době i veselejší
motivy, ale pro jistotu jsem do výstavní kolekce
vybral i pár starších kreseb, které jsou poetičtější
nebo s aspoň trošíčkem humoru.

PRAHA 2020
Další ročník sochařského festivalu
SCULPTURE LINE opět představí sochy
a výtvarné objekty předních domácích i mezinárodních tvůrců „pod širým nebem“.

Z

ÁMĚREM EXPOZICE JE OZVLÁŠTNIT a obohatit
veřejný prostor, nabídnout nový pohled na města
i na samotná umělecká díla, a to jak obyvatelům,
tak i návštěvníkům. V době redakční uzávěrky byly známy pouze čtyři objekty, další budou doplňovány postupně. www.sculptureline.cz
Nosorožec, Jaroslav Róna *1957, bronz

Jungmannovo náměstí, Praha 1
Čtenář v křesle, J. R. *1957, bronz

Nám. Franze Kafky,
y Praha 1
Osvícení, Lukáš Rittstein *1973, laminát

ČEZ, Duhová, Praha
Klecohlavy, Kurt Gebauer *1941, železo

Vojanovy Sady,
y Praha 1
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Foto © M. Hladík

10

v trojských peřejích
ZE SPORTOVIŠŤ

Národní a olympijská nominace a mistrovství
Evropy. V Troji se bude znovu závodit. Ještě
před měsícem by žádný z českých slalomářů ani
nedoufal, že se ještě letos dostane na startovní
pole. Naštěstí koronavirová krize začala
ustupovat a během měsíce nabraly události
rychlý
y ý spád.
p

2

1

o víkendu 1.–2. srpna

1 Maskot
2 Vít Přindiš
3 Vít Přindiš,
Jiří Prskavec
4 Jiří Prskavec

Foto © M. Hl

adík

Foto © J. Homolka

3

Foto: Archiv MČ

Foto © M

í
. Hladík

N

EJLEPŠÍ ČEŠTÍ SLALOMÁŘI A SLALOMÁŘKY
Y se
do trojských peřejí vrátí o víkendu 1.–2. srpna, kdy bude vrcholit česká národní nominace
a rozdají se další body do olympijské nominace.
Slalomáři se – jak jinak – radují. „Myslím, že každý
je rád, že se konečně rozhodlo o konkrétních datech.
Hrozně se na závody těším,““ vzkazuje Vavřinec Hradilek,
mistr světa 2013. „Je skvělé, že máme vrchol sezony,“
doplňuje dvojnásobný mistr světa Jiří Prskavec.
A bude to podívaná – nejzajímavější boj můžeme očekávat mezi kajakáři. Na start domácích závodů se totiž postaví tři mistři světa – Prskavec, Tunka, Hradilek
a úřadující mistr Evropy Přindiš. Kterého z těchto čtyř
světových kajakářů uvidíme v letošním reprezentačním
týmu, kam se mohou probojovat jen tři lodě, se rozhodne
právě v Troji. A kdoví, jestli některého z mistrů „nevyšoupne“ nějaký nováček.

Na podzim bude pak trojská show pokračovat.
N
18.–20. 9. se bude konat mistrovství Evropy. Šam1
ppionát byl původně plánovaný v květnovém termínnu na olympijskou trať Lee Valley v Londýně. Kvůli
ppandemii se však mistrovství zrušilo a Evropská
kkanoistická asociace (ECA) hledala možnost, jak
bby se mohl šampionát uskutečnit v pozdějším termínu – a přidělila pořadatelství právě České rem
ppublice. Loňské evropské tituly tak budou na domácí trati obhajovat kajakáři Vít Přindiš a Amálie
m
Hilgertová.
H
TP

4
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Inzerce

Oddíl orientačního běhu
TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Koronavirová krize postihla podobně jako vše v ČR i oddíl OB, byly
zrušeny všechny závody a veškerá společná činnost oddílu. Tradiční
Trojský orienťák připravovaný na konec května musel být ve stadiu
příprav také zrušen.

Foto © M. Paukert

Většina členů po celé období pilně individuálně trénovala. Ale bez závodů
to v orienťáku není ono… Proto všichni vítáme uvolňování protinákazových
opatření. Začínají se pořádat menší závody. V rámci přípravy se účastníme
mnoha přespoláků. Členové oddílu jsou přihlášeni na pět velkých třídenních
závodů v průběhu července a srpna (většiny zatím vypsaných závodů) a doufají, že se uskuteční.

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Trénink 7. června u Velké skály
Foto © M. Paukert

D

ĚTSKYY KROUŽEK v oddíle, již pod vedením
trenérky Lucie Berglové
a dalších trenérek, plně obnovil činnost – fotografie z tréninku 17. 6.
na: https://milanpaukert.rajce.
idnes.cz/Trenink_17._6._2020/.
Děti se v něm seznamují se základní orientační abecedou a získávají
zde i fyzickou zdatnost. V kroužku
se pravidelně účastní činnosti patnáct dětí. Jsou připraveni přijmout
do svých řad další malé zájemce
o tento krásný sport (informace:
obsokoltroja@gmail com
obsokoltroja@gmail.com)
m). O čin
čin-

nosti kroužku informují také stránky
oddílu: https://www.facebook.
com/OBTroja/. Podle situace uvažujeme o uspořádání Trojského orienťáku a příp. dalších akcí na podzim.
Z oddíl
Za
ddíl OB Milan Paukert

V sobotu 6. 6. 2020 se uskutečnil již tradiční čtrnáctý jarní cyklistický výlet TJ Sokol Troja na Okoř.

N

AŠE TRASA JE ZA TA LÉTA PROVĚŘENÁ, vede přes Klecany,
Roztoky, Únětice, Velké Přílepy, Okoř, Tuchoměřice, Přední
Kopaninu a z Podbaby zpět do Troje. Jezdíme ji stále stejně
a užíváme si to. Nepatří sice mezi rovinaté trasy, zdoláváme při ní
několik kopců, po kterých se ale v závěru rádi svezeme dlouhým

sjezdem přes Šárku až do Podbaby. Celkem za den ujedeme 56 km.
Letos jsme pro kulturní zpestření a zájem mladších účastníků znovu
zvolili při odpočinku na Okoři prohlídku hradní zříceniny. Je pěkné,
že v posledních letech se cyklovýletu účastní naráz už tři generace
cyklistů. Není to tedy jen o sportu, ale i o pohodě.
Jana Krejčová

Na podzimní období zase plánujeme výlet v lehčím terénu,
u vhodný i pro ty, kteří si na Okoř s námi netroufnou.
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TIP NA VÝLET

srdečně vás zveme k návštěvě výstav a programů:
n Jan Kovářík: Colorbondd Kurátorka: Magdalena Juříková
n Kamenné poklady z pražských zahrad Kurátorka: Marie Foltýnová
út–ne 10–18, pá 13–18 h, obě výstavy do 1. 11. 2020
V červenci Galerie hlavního města Prahy pro veřejnost otevírá prázdninové dílny v eko-ateliéru v zahradě Trojského zámku. V rámci výtvarných aktivit je možné vyzkoušet si nejrůznější techniky a tvořit ze
zajímavých přírodních materiálů. Připraveny jsou také haptické aktivity pro nevidomé, slabozraké, ale i vidoucí návštěvníky. Akce je určená nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny ostatní návštěvníky.
Letní výtvarné dílny v Eko-ateliéru GHMP v oranžérii pro všechny věkové kategorie 1. 7.–31. 8. 2020
út–ne 10–18, pá 13–18 h, po za-

vřeno, vstupné: děti do 10 let 5 Kč,
ostatní návštěvníci 20 Kč, vstupenky
lze zakoupit na pokladně Trojského
zámku ((v případě platné vstupenky do zámku je vstupné do eko-ateliéru zdarma).
a
Výtvarný workshop k výstavám: Jan Kovářík / Colorbond
a Kamenné poklady z pražských
zahrad (v rámci Tvořivého týdne)
út 14. 7. 2020, 13–18 h, Eko-ateliér

GHMP v oranžérii Trojského zámku
vstupné: děti do 10 let 5 Kč, ostatní
návštěvníci 20 Kč, vstupenky lze
zakoupit na pokladně Trojského
zámku

Na objednávku:

n interaktivní prohlídky pro školy / prohlídka zámku + výtvarný
workshop v Eko-ateliéru GHMP
v oranžérii Trojského zámku
n interaktivní prohlídky pro příměstské tábory a zájmové skupiny / prohlídka zámku + výtvarný
workshop v Eko-ateliéru GHMP
v oranžérii Trojského zámku
n komentované prohlídky pro dospělé (skupiny nad pět osob)
n interaktivní prohlídky pro rodiny
(skupiny nad pět osob)
Rezervace prohlídek – informace: e-mail: vzdelavani@ghmp.cz,
tel.: 725 811 936, www.ghmp.cz

Ke hvězdám
Planetární stezka podél Vltavy
začíná na Cyklostezce zhruba
pod Útulkem pro opuštěná zvířata v Zámcích (bus 236) modelem Slunce, a pokračuje po proudu řeky až k přívozu u Libčic nad
Vltavou – třináct kilometrů po
hladkém asfaltovém povrchu.
ELIKOSTI TĚLES I JEJICH
pěší vzdálenosti jsou oproti
Sluneční soustavě miliardkrát zmenšeny. Na informačních
tabulkách naleznete údaje o jednotlivých planetách, hvězdách atp.

V

Letní slavnosti staré hudby
27. 7. ve 20 h Zahrada zámku
www.letnislavnosti.cz

0

1
km

11 a 13 h Gočárovy domy v Zoo

cyklus hodinových koncertů
pod širým nebem, vždy v neděli

19. 7. Amis de la musique (W. A. Mozart, B. Smetana)

2

Komentovaná krmení a setkání
o víkendech a svátcích. Navštivte

zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější,
a odhalte zajímavosti z jejich života.
Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná poutavým vyprávěním se konají po celý den – stačí si jen vybrat!
Venkovní program probíhá jen za
hezkého počasí.
Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti od 3 do 15 let,
důchodci a studenti vstup za 50 Kč.
Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P mají
vstup za 1 Kč.
Krmení velbloudů – každý den ve
13.30 můžete nakrmit velbloudy. Je
nutné se předem objednat.
249 ČERVENEC 2020

Hvězda + kometa, planeta + měsíce
1. Slunce + kometa
2. Merkur
3. Venuše
4. Země + Měsíc
5. Mars
6. Ceres
7. Jupiter + Io, Europa, Ganymed,
Callisto
8. Saturn + Tethys, Dione, Rhea,
Titan, Iapetus
9. Uran + Ariel, Umbriel, Titania,
Oberon
10. Neptun + Triton
11. Orcus
12. Pluto + Charon
13. Haumea
14. Quaoar
15. Makemake
16. Eris
17. Sedna

v 15 hodin na nádvoří Trojského zámku
5. 7. Vivant Divertimento (W. A. Mozart)
12. 7. Hudba Kalich (J. Brahms, J. Offenbach)
26. 7. Musica spirituale (J. Družecký, W. A. Mozart)

vila

v červenci 9–21 h
www.zoopraha.cz

a okolní příroda údolí Dolní Vltavy
má stále ještě své kouzlo. Pro zájemce o historii je tu Roztocký zámeček
anebo Levý Hradec – obojí na druhém břehu (přívoz v Klecánkách).
Pro absolvování celé trasy se jako
nejvhodnější nabízí kolo.

Podrobný seznam zastávek na planetární stezce

Hudební
procházky
Otevřeno denně

Fota © Grafos

TROJSKÝ KALENDÁŘ

www.botanicka.cz Venkovní expozicee denně,
Fata Morgana kromě pondělí 9–19 h

Z Libčic nad Vltavou jezdí v půlhodinových intervalech vždy v: 19:49 vlak do Prahy (do Holešovic
nebo na Masarykovo nádraží), kolo je možné naložit jako spoluzavazadlo (do vyčerpání kapacity).

do 31. 7. Fotovýstava Květena Kypru

s vůní středomořských
rostlin, fotografie Petra
Hanzelky doprovodí
nahlédnutí do tamní
bohaté historie.
1. 7.–30. 8. Jehličnany výstava představí

netušené zajímavosti,
různorodost a krásu
šišek a pro děti luštění
záhad se „Čtyřlístkem“.

Planety nesou často jména řeckých bohyň a bohů.
V současnosti probíhá v zahradě u jižního vchodu
do Trojského zámku panelová výstava o restaurování sochařské výzdoby barokního zámeckého
schodiště, zaplněného právě těmi figurami „jež
daly hvězdám jména“ – a o nich se tam můžete dozvědět i něco víc.
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