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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Ze 4. zasedání Zastupitelstva
městské části Praha-Troja 2. 4. ’19
Bod 2 – K uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Novostavba garáže ÚMČ Troja Praha 7, Troja“ a „Stavební úpravy a udržovací práce východní opěrné plotové zdi na
pozemku parc. č. 390/1 k. ú. Troja, při ulici Trojská, 171 00 Praha 7“

Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání schvalujee uzavření Smlouvy o dílo se stavebním podnikatelem Jiřím Sadílkem, Ostředek 73, 257 24 Ostředek, IČO 67431194 za konečnou cenu 2 606838,50 Kč
včetně 21 % DPH dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 28 bylo schváleno všemi hlasy
Bod 3 – Návrh na změnu ÚPn SÚ hl. m.
Prahy na pozemku parc. č. 90/12 k. ú.
Troja z plochy PS na plochu SV

Žádost o změnu územního plánu představil
pan místostarosta. Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu projednávala přístavbu domu
čp. 786/1 v ulici Jiřího Jandy a nedošla ke
shodě. Komise se k tomuto znovu vrátila při
projednávání žádosti o změnu územního
plánu, která by měla přístavbě předcházet.
Komise doporučuje rozšířit změnu ÚP na
celý dům na pozemku parc. č. 95/7 k. ú.
Troja, aby se uvedl územní plán do souladu
se skutečností. Proto by zastupitelstvo mělo
projednat žádost manželů Steinbauerových
a zároveň návrh MČ na změnu územního
plánu na pozemku, kde stojí dům a případně na přilehlých předzahrádkách. Pan
Steinbauer byl přítomen na jednání komise a vnímá nesouhlas MČ s přístavbou a je
připraven návrh na stavební úpravy upravit. Paní Karlíková – kdyby byl změněn ÚP na
ostatních pozemcích, mohli by tam stavět. Pan
místostarosta – po dodržení ostatních předpisů
by to územní plán umožňoval. Pan starosta –
doporučoval bych oddělit diskuzi o změně územního plánu na pozemku 90/12 k. ú. Troja od
návrhu změny ÚP na ostatních pozemcích a ty
označit parcelními čísly. Změnu bych navrhoval
pouze na parcelách 95/8 a 95/9. Pan Petkov –
je to dům, který stojí na vinici. Pan místostarosta – dům vznikl před schválením stávajícího územního plánu. Pan Hostaš – změna ÚP
na pozemku pod domem asi není v rozporu,
ale proč chceme měnit i ostatní zahrádky. Pan
starosta – takto to navrhuje Komise pro rozvoj,
krajinu a výstavbu, ale zastupitelstvo se může
rozhodnout jinak. Paní Karlíková – mělo by
to být systémové, ale takto se vytváří precedens
pro zastavění ostatních zahrádek. Paní Pokorná – jaká je tady zastavěnost. Pan místostarosta – zastavěnost je již překročena. Zahrádky byly
odděleny po postavení domu v minimálním rozsahu. Paní Pokorná – můžeme dát podmínku
pro stavby. Pan místostarosta – projednáváme
návrh změny územního plánu, kam podmínky
vkládat nelze.
Pan místostarosta navrhuje upravit bod
c) tak, že se vypustí slova zejména a případně s přilehlými předzahrádkami. Pan Hostaš – se změnou územního plánu jen na jedné
předzahrádce nesouhlasím. Pan starosta – komise s přístavbou nesouhlasila a připomínky
MČ nebyly zapracovány do nové dokumentace,
kterou žadatelé podali na stavební úřad. Chci se
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ujistit, že když MČ dá souhlas s pořízením změny
ÚP, bude muset být dokumentace na přístavbu
znovu podaná a MČ se bude vyjadřovat. Paní
Pokorná – architekt domu k přístavbě neměl
žádné připomínky?? Pan místostarosta – v komisi se nezjišťují autoři staveb a jejich názory na
přístavbu. Posuzují se parametry přístavby. Paní
Foitlová – v areálu to sousedům vadit nebude?
Paní Karlíková – je to nesystémové, vyhovět
pouze jednomu. Paní Tůmová – jak jsou velké
předzahrádky?? Pan starosta – 50–70 m2. Pan
Hostaš – lidé při koupi bytu věděli, do čeho jdou.
Pan místostarosta – lidé při koupi bytu ani nevěděli, že k bytu nemají parkovací místa. Probíhá diskuze k možnostem výstavby na předzahrádkách. Paní Karlíková – máme tezi, že
nechceme, aby zastavěnost byla více než 40 %,
což by mělo být transparentní a jako zastupitelé
bychom měli rozhodovat transparentně. Paní Tůmová – když budeme souhlasit, mohou se toho
chytit ostatní a chtít vyšší zastavěnost. Pan místostarosta – výstavba v areálu má svá specifika.
Přístavba žadatelů by měla být menší, než byl jejich první návrh. Proto komise dospěla k názoru
na rozšíření změny ÚP na další pozemky. Zastupitelé navrhují hlasovat zvlášť o změně ÚP
na pozemku žadatele parc. č. 90/12 a zvlášť
o pozemku pod domem parc. č. 95/7.
Návrhový výbor přednesl upravený návrh usnesení, o kterém dal pan starosta
hlasovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání: b)) souhlasíí s návrhem
na pořízení změny ÚPn SÚ hl. města Prahy na
pozemku parc. č. 90/12 k. ú. Troja z plochy PS
(sady, zahrady a vinice) na plochu SV (všeobecně
smíšené) c) schvalujee návrh na pořízení změny
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, z plochy PS (sady, zahrady a vinice)
na plochu SV (všeobecně smíšené), na pozemku
parc. č. 95/7 k. ú. Troja, který by funkční zařazení obytného domu na pozemku parc. č. 95/7 k.
ú. Troja, uvedl do souladu se skutečným stavem.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 2, zdrželi
se 3, usnesení nebylo schváleno.
Bod 4 – Žádost o svěření pozemků parc.
č. 1621, parc. č. 1622, parc. č. 1631, parc.č. 1632 a parc. č. 1428/5 vše k. ú. Troja
ve vlastnictví hl. m.Prahy do správy
Městské části Praha-Troja

Pan starosta seznámil s důvodovou zprávou. Naše nynější žádost navazuje na žádost
MČ z roku 2010. V této lokalitě jsou ještě
dva pozemky v soukromém vlastnictví a MČ
upozornila město, aby je vykoupilo. SaBaT

SLOVO STAROSTY

Milí trojští sousedé,
je neuvěřitelné, jak ten čas letí, ale
ve čtvrtek 6. června se s mnohými
z vás znovu setkám na již 20. ročníku zahradní slavnosti Trojská
buchta. Tato velmi oblíbená jarní
společenská událost všech Trojáků
vznikla opravu již před úctyhodnými dvaceti lety a u jejího zrodu
stál tehdejší starosta Oldřich Adámek. Trojská buchta byla nejprve
soutěží v pekařských a cukrářských
dovednostech, ale v posledních letech byly soutěžní kategorie ještě
rozšířeny o soutěž trojských vinařů a výrobců domácích pálenek.
Pro vítěze budou opět připraveny
hodnotné a krásné ceny. Vy všichni, kdo chcete jen přijít a ochutnat kulinářské výtvory nejen svých
sousedů, ale i přespolních návštěvníků, jste srdečně zváni. Jen prosím nezapomeňte, že vstupenkou
na tuto akci je vždy něco dobrého
k zakousnutí nebo napití a je úplně
jedno, jestli to doma napečete anebo cestou koupíte třeba v prodejně
potravin Na kovárně.
Milí trojští a podhořští
sousedé, budu se na vás těšit
6. června v obecní
zahradě u mateřské
školy.

Tomáš Bryknar
starosta

Praha tam zůstane. Mohlo by tam vzniknout další hřiště s atletickou dráhou, a ještě
jedno malé hřiště. Až to bude celé ve vlastnictví hl. m. Prahy, rozhodneme se, jestli
pozemky využijeme sami nebo si necháme
odsvěřit i dosud svěřené pozemky a investovat bude město. Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání schvalujee podání žádosti
o svěření pozemků parc. č. 1621, 1622, 1631,
1632 a 1428/5 k. ú. Troja ve vlastnictví Hl.
m. Prahy do správy Městské části Praha-Troja.
Usnesení č. 30 bylo schváleno všemi hlasy.
Bod 5 – Ustanovení zodpovědného politika místní Agendy 21 a schválení Deklarace MA 21

Pan starosta vysvětlil význam místní
Agendy 21. Nyní proběhlo plánovací setkání Na Salabce k umístění kontejnerů.
Pan místostarosta vysvětlil princip parPokračování na str. 4
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Nová tvář na Úřadě MČ

ážení trojští občané, dovolte abych se vám představila. Jmenuji se
Gabriela Mosoriaková, vystudovala jsem obor Ochrana životního
prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V první polovině února jsem nastoupila na Úřad městské části Praha-Troja jako Referentka životního prostředí. Po své předchůdkyni paní
Ing. Zuzaně Ježkové, která odešla na mateřskou dovolenou, jsem přebrala
veškerou agendu v rámci životního prostředí. Budu dohlížet na čistotu
veřejných prostranství, údržbu veřejné zeleně, výsadbu a kacení dřevin,
správu dětských hřišť, nakládání s odpady a čistotu ovzduší na území
městské části. Troja je pro mě, podobně jako bájné město Trója, místo,
o jejíž krajinný ráz se vyplatí „bojovat“. Na úřadě jsem krátce, ale už teď
mohu usoudit, že obyvatelé Troje mají o své území velký zájem a podílí se
na veškerém dění. Jsem ráda, že toho mohu být součástí a těším se na
spolupráci. Zastihnete mě na těchto kontaktech tel.: 284 686 103, email:
mosoriakova@mctroja.cz.

V

prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
jej voliči zašle. Volič t.č. v EU
může do 22. 5. požádat zastupitelský úřad o vydání voličského
průkazu (volič se i nadále bude
zdržovat v zahraničí trvale). Zast.
úřad vydá VP od 9. 5. 2019.
Jak se bude hlasovat: na vybraném hlasovacím lístku může
volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To
učiní tak, že zakroužkuje jejich
pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu.
Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních
místnostech na území ČR (není
možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR), podrobné
informace na www.mvcr.cz

Informace k volbám
do Evropského parlamentu,
které se budou konat v pátek 24. 5. od 14–22 hod., v sobotu
25. 5. 2019 od 8–14 hod. v hale úřadu Trojská 230/96
Pokud volič po návratu na území
ČR ze zahraničí (kde byl veden
ve zvláštním seznamu voličů na
zastupitelském úřadě) hodlá
hlasovat ve volbách do EP, musí
požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu
voličů. Zast. úřad mu o tom vydá
potvrzení, a to je nutné předložit
obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu (TP) nejpozději do
22. 5. nebo v dny voleb okrskové
volební komise ve volební místnosti příslušné podle místa TP.
Volič může také požádat ze
závažných důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi (OVK) o to,

aby mohl hlasovat mimo volební místnost. OVK vyšle své členy
s přenosnou volební schránkou
pouze v rámci svého okrsku.
Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti v ČR na
voličský průkaz (VP). O VP můžete žádat osobně do 22. 5. do
16:00 hodin nebo písemně nejpozději 17. 5. v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena
úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické
podobě prostřednictvím datové
schránky (nestačí email).
Obecní úřad vydá VP voliči
od 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se

Velkoobjemové
kontejnery

TROJSKÝ KALENDÁŘ

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné odkládat několik druhů
odpadu. Během provozní doby kontejnerů je možné, ve spolupráci s pověřeným pracovníkem, odložit dřevěný
odpad a stavební suť (namísto kovů),
odpad ze zeleně, objemný odpad, elektrozařízení a nebezpečný odpad.
Neděle 26. 5. od 9 do 15 hodin

n V ulici Sádky u „Diplomatické
čtvrti“

20. ROČNÍK PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE

VE ČTVRTEK 6. 6. 2019 OD 17 HODIN
V OBECNÍ ZAHR
ZAHRADĚ
ZAHRA
Podrobn
něji příště
n

Prosím sledujte průběžně termíny
přistavení kontejnerů v časopise
TROJA nebo na stránkách
www.mctroja.cz
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ticipace. Paní Marková podala informaci k dosavadnímu působení MČ místní
Agendě 21. Paní Karlíková – probíhaly
by akce s občany, kdyby MČ nebyla v místní
Agendě 21?? Pan starosta – asi ano, ale má to
určitou váhu, je to vizitka městské části a budeme to moci využívat i při podávání dotací
apod. Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání ustanovujee místostarostu městské části Ing. arch. Tomáše Drdáckého odpovědným
politikem pro místní Agendu 21 a schvaluje
Deklaraci MA 21.
Usnesení č. 31 bylo schváleno všemi hlasy.
Bod 6 – Svěření pravomoci zastupitelstva městské části Praha-Troja starostovi

městské části ve věcech nabytí pozemků
v dražbě

Pan starosta vysvětlil důvod, proč se navrhuje svěřit pravomoc zastupitelstva starostovi městské části. Pan Hostaš a pan Hájek
potvrdili vhodnost toho, aby se elektronické dražby zúčastnil pouze pan starosta,
a nikoliv celé zastupitelstvo. Zastupitelstvo
MČ Praha-Troja po projednání svěřuje v souladu s § 89 odst. 2 písm. m) zák. č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
starostovi městské části pravomoc rozhodovat
o nabytí podílu 4/576 pozemků parc. č. 1595/2,
1595/3, 1595/4 a 1595/5 k. ú. Troja v elektronické dražbě.
Usnesení č. 32 bylo schváleno všemi hlasy.

Bod 7 – Informace starosty

Pan starosta obdržel od paní Karlíkové několik dotazů, na které byla zpracována odpověď,
kterou paní zastupitelka obdrží. Paní Karlíková ještě k tématu doprava – kolona byla v sobotu
v tunelu a v Holešovičkách, Troja byla průjezdná.
Pan Petkov – úvahy o napojení Povltavské na odstavné parkoviště.
ě Pan starosta – že auta zůstávají
před Trojou, to bylo poprvé. Pan místostarosta – je
zájem o propojení s Pelc Tyrolkou.
Bod 8 – Diskuze, závěr

Pan starosta – v časopise bylo domluveno, že
dvoustranu časopisu TROJA bude mít vždy na
starosti určitý zastupitel, který má na starosti určitou oblast. Tím by se prostřídala vážná témata
s populárními.

Zápis z jednání Komise pro
O čem jednala
rozvoj, krajinu a výstavbu dne 25. 3. 2019 Sociální a zdravotní
Účastníci: Ing. arch. Lenka Burgerová, nutné prověřit, zda záměr nepřesahuje komise
24. 4. 2019
Ph.D., Ing. arch. Tomáš Drdácký, Ing. kapacitu pozemku. Podlažnost a míra
arch. Vít Dušek, Ing. Václav Jůzko, p. Jiří
Kotek, Ing. Stanislav Marek, p. Karel Novotný, p. Jiří Přáda, Ing. arch. Václav Valtr
Omluveni: Ing. arch. Jan Fousek
Hosté: Ing. Bedřich Steinbauer, Ing. Jan
Tomášek, Ing. arch. Martin Tycar
K jednotlivým bodům jednání:
1/ Návrh na pořízení změny územního
plánu na pozemku parc. č. 90/12 k. ú.
Troja

Komise doporučuje uvést změnu ÚPn
do souladu se skutečným stavem, zejména funkční využití bytového domu na
pozemku 95/7, případně s přilehlými
předzahrádkami.
2/ Skladové zázemí údržby zeleně, Salabka s.r.o.

Komise požaduje umístit objekt tak, aby
bylo možné celý objekt zasypat zeminou.
Nula bude na kótě 235 m. n. m. Úroveň
horní hrany objektu bude na 238,76 m.
n. m. Na střeše objektu bude zemina
o mocnosti 50-70 cm a vegetace odpovídající původním okolním porostům. Na
předmětném pozemku není přípustné
umístit nadzemní stavbu. Stavba bude
umístěna tak, aby umožnila přirozené
svahování západním směrem ke stávající
historické cestě.
Komise požaduje projednat se Stavebním
úřadem terénní úpravy na pozemcích
parc. č. 1517 a 1518. Před realizací požadujeme projednání dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) s OD ÚMČ P7.
3/ Novostavba vily Pod Havránkou
219/46, P7, Troja

Komise vítá kultivovanou formu návrhu
a architektonický výraz vily s jednou bytovou jednotkou. Z hlediska zastavěné
plochy, navrženého objemu a výšky požaduje komise výpočtem doložit míru
využití území. Komise konstatuje, že je
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využití území, pokud není určena, by
měla být odvozena od okolních objektů a sousední regulované plochy OB -A.
Požadujeme zredukovat výměru zpevněných ploch kolem domu, především
vnitřní propojovací komunikaci, prověřit nutnost umělého navýšení terénu zahrady kolem domu, případně jeho větší
zapuštění do stávajícího terénu. Požadujeme upravit řešení a sklon střechy pavilonu v posledním podlaží a snížit komínové a VZT výdechy. Vila je navržena
v pohledově exponované poloze na hraně trojských svahů, v ochranném pásmu
přírodní památky Havránka (část Pustá
vinice), která je také součástí EVL Natura 2000. Výstavba v přírodním parku
Drahaň – Troja se řídí dle § 15 Nařízení
č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy.
4/ Odstranění stavby na pozemku parc.
č. 366/2 k. ú. Troja (Pod Havránkou)

komise bere na vědomí návrh na odstranění původní stavby rodinného domu
parc. č. 365 a požaduje její náhradu novostavbou obdobné výšky a objemu dle
připomínek z bodu 3/.
5/ Přemostění úvozové cesty

Komise upřednostňuje nosníkovou lávku železobetonové konstrukce obložené
přírodním kamenem. Komise požaduje
prověřit možné snížení parapetních zdí.
Komise požaduje ve studii zpracovat
i obdobné přemostění veřejné cesty Havránka – propojení Trojské stráně s areálem Botanické zahrady JIH a následně
projednávat obě přemostění společně.
6/ Nátokový labyrint – pravý břeh

Komise požaduje provedení elektro
pilíře U OK 117EF ZOO z přírodního
materiálu, např. kamene. Navrhované
režné zdivo z vápenopískových cihel s bílým vyspárováním je nepřijatelné.
Karel Novotný, tajemník komise

Přítomni: Klára Foitlová, Ing. Otakara
Stavovčíková, Helena Klíčová, Barbara
Králová, MUDr. Martina Wiererová, Renata Zajícová
Hosté: od 17.15 h pí. HM z DIP
Program jednání: Prodloužení nájem-

ní smlouvy na byt č. 4, 5 v DIP

Ve sloučeném bytě č. 4 a 5 je od roku
2013 ubytovaná nájemkyně se dvěma
dětmi (nar. 2001 a 2004).
V prosinci 2019 dovrší jedno z dětí 18 let.
Množí se ale stížnosti na nedodržování
pravidel poskytnutého ubytování v DIP.
Nájemkyně po předchozím upozornění
snížila v tomto týdnu počet králíků na
jedenáct ks. Komise navrhuje prodloužit
smlouvu do 30. 6. 2019, po diskuzi s nájemnicí je domluven návrh prodloužení
smlouvy do 30. 9. 2019, aby se nájemnice mohla o prázdninách v klidu s dětmi
přestěhovat. Nájemkyně byla upozorněna na nutnost odstěhovat i její pračku ze
společných prostor, což přislíbila.
Vedení MČ jí dosud vycházelo vstříc
a prodlužovalo jí nájemní smlouvu, což
ale vzhledem ke schváleným pravidlům
ubytování a věku dětí již nebude nadále
možné.
Vzhledem k uvolněnému bytu č. 3
a odřeknutí zájemců bude v časopise
Troja zveřejněna informace pro občany
Troje na možnost ubytování v DIP.
zkrácený zápis:
Renata Zajícová, tajemnice komise

TIP PRO VÁS

Starobohnické
p
posvícení
v neděli 19. 5.
12–19 h

5
ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z prvního jednání komise
pro dopravu a bezpečnost

Trojská karta
je tu PRO VÁS

16. dubna 2019

Nově zřízená Komise pro dopravu a bezpečnost se poprvé sešla
16. dubna 2019 ve složení Ing. Tomáš Bryknar – předseda komise,
Ing. Jan Kovařík, Ing. Karel Němeček, Ing. arch. Tomáš Drdácký,
Jiří Přáda, David Marek. Dalšími členy komise jsou Ing. Jiří Kořenský a Mgr. Ondřej Mirovský, kteří byli omluveni.
Na úvod předseda komise zdůraznil, že vzhledem k rozsahu
a velkému důrazu na řešení dopravních problémů v městské
části se oblast dopravy vyčlenila z bývalé komise pro výstavbu
a vznikla komise pro dopravu a bezpečnost. n Prvním bodem
jednání byl přechod před MŠ a ÚMČ na Trojské ulici, kde se
navrhuje jiné řešení místo retardérů. Prověřeno bude zvýraznění dopravní značky doplněné blikajícím panáčkem a případné zdrsnění povrchu přechodu. n Požadavek na zřízení
nového přechodu u zastávky Čechova škola komise projednala
s tím, že doporučuje řešit přechod v rámci studie rozšíření
školy. n Členové komise vyjádřili podporu zřízení odbočovací světelné šipky před Trojským mostem. Vzhledem k častým
nehodám v tomto místě zaznamenala městská část již mnoho žádostí o tuto úpravu světelného signalizačního zařízení
a obrátíme se na Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m.
Prahy. n Dalším bodem jednání byla příprava zadání studie
světelné závory v ulici K Pazderkám, která by měla regulovat
dopravu do Troje v případě, kdy se vytváří kolona na Trojské
ulici. n Posledním bodem jednání byly připomínky MČ ke
koncepci Rozvoj linek PID v Praze 2019–2029. Připomínky
se týkaly hlavně tramvajové smyčky u Trojského mostu, obsluhy Pelc Tyrolky, autobusové linky obsluhující Císařský ostrov
a Stromovku a tramvajové tratě do Bohnic.

ŽIVOT V TROJI

rojská karta je zvýhodněná společná vstupenka do
Zoo, Botanické zahrady a zámku Troja. V prodeji
pokladen všech tří institucí. Svého držitele opravňuje ke vstupu do všech tří areálů (včetně tropického
skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě). Vstupy

T

nemusí být uskutečněny v jeden den, karta platí do
konce září. 2019. Další slevy nemohou být uplatňovány.
Dospělí 300 Kč, děti 170 Kč, rodina (dva dospělí se
dvěma dětmi nad šest let) 830 Kč.
Zoo a Bz otevřena denně od 9 h, skleník Fata Morgana kromě pondělí
a Trojský zámek 10–18 h mimo pondělí, v pátek 13–18 h, zahrady do
19 h. V pátek 10. 5. bude zámek uzavřen.
Karta neplatí 14. 9. 2019 do Trojského zámku.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Základní škola Trojská ve spolupráci s městskou částí
Praha-Troja a dalšími organizacemi pořádá akci

Bezobalu

„Pojďte s námi pomoci přírodě“

Odpolední program pro rodiče a jejich děti.
2. 6. 2019 od 15:00 do 18:00

na Obecní zahradě v Troji, Nad Kazankou 30, Praha-Troja
Program: n hry n soutěže n nové zážitky n odměny n občerstvení na závěr
Svoji účast potvrďte na email: bezobal@seznam.cz do 24. 5. 2019.

Ing. Marková, tajemnice komise

ZE ŽIVOTA PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Co nového v Ekoškolce Rozárce?
n
dube

Duben se nesl ve znamení divadel, navštívili
jsme představení „Golem““ ve Werichově vile
a představení „Koukej, svět““ v Divadle Minor.
Také jsme vyrazili na výlet na kolech a nezapomínáme sázet nové rostlinky.
S rodiči a dětmi jsme se potkali na brigádě
v záložní zahradě Trojského zámku, kde vytváříme prostor pro děti, kde budou moct
pěstovat, hrát si a objevovat nové území. Děkujeme moc paní Osecké a Frolíkové z Oranžerie za tuto možnost a skvělou spolupráci.
V květnu už se těšíme
s dětmi na školku v přírodě a také na nové rodiče s dětmi, kteří přijdou
na zápis do nového školního roku
2019/20. Pokud kapacita dovolí, mohou začít
navštěvovat Ekoškolku Rozárku již v průběhu
léta, kdy máme také otevřeno v rámci letního
provozu.
Zápis nových dětí do Ekoškolky Rozárky na
školní rok 2019/20 proběhne 6. května 2019

k vět

Ř

DEN RODINY
ČTVRTEK 16. 5. 2019 16:30–18:30
Workshop na téma Dítě v rovnováze
(vedený terapeutkou a lektorkou
Bc. Šárkou Francírkovou)
Kreativní dílna pro děti
Společná aktivita pro děti a rodiče

en

od 15 do 17.30 hodin.

Kontakt: Eva Sůrová, tel. 777 123 690, Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja www.ekoskolka-rozarka.cz

MČ Praha
TROJA
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Aktuální Stavby v Troji / Plánované stavby v Praze
Vážení čtenáři, přinášíme informace o stavbách, které staví Městská část Praha-Troja, případně, které jsme předali hlavnímu městu a to je realizuje prostřednictvím
svých akciových společností. Samostatnou a velmi netrpělivě sledovanou investicí je
Revitalizace usedlosti Popelářkaa s vinicemi a vlastní výrobnou vína. O akci Putování vinicemi hlavního města – o víkendu 8.–9. června, kdy budete moci tuto třetí největší trojskou vinici navštívit, přineseme detaily v příštím čísle. Koncem dubna aktualizoval Institut plánování a rozvoje města stránky http://praha.camp/praha-zitra,
kde jsou uvedeny projekty které se projednávají a staví v Praze. Postupně budou
doplňovány i drobnější akce. Z Troje jsou zatím zastoupeny plánované nové pavilony
v Zoo, dostavba Menzy u VŠ kolejí na Pelc-Tyrolce a projekty v souvislosti s Revitalizací Císařského ostrova a Trojské kotliny. Ne všechny projekty jsou z trojského pohledu
ideální, přestože se například v případě projektu Rivery díky práci Komise rozvoje
urbanismu, architektury a veřejného prostoru podařilo původně plánované budovy podstatně snížit a prosadit veřejnou parkovou plochu podél řeky. Tomáš Drdácký

Novostavba garáže – pohled z Trojské ulice

garáž

Aktuální Stavby v Troji

Obnova vodovodního řadu, výstavba splaškové
kanalizace Pod Havránkou, Praha 7, Troja.

Novostavba garáže ÚMČ

Zhotovitel D+Z spol. s r.o., Údlická 761,
Praha 8
Investor Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, Praha 1
Předpokládaný termín červen – listopad
2019.
Z kraje května bude zahájena stavba
položením provizorního vodovodního
řadu a s tím souvisejícími přípravnými
pracemi. Zhotovitel se domluví jednotlivě se všemi místními obyvateli na přepojení vody. Výluka je předběžně naplánována na 15. 5. Do té doby je v plánu

Foto © Lipe

Zhotovitel Stavební podnikatel Jiří Sadílek, Ostředek 73, 257 24. Termín realizace 71 dnů. Projednané dopravní omezení do 31. 7. 2019
Novostavba trojgaráže v dolní části pozemku 390/1 k. ú. Troja. Jedná se o podzemní stavbu, která je přístupná z ul.
Trojská. Objekt je tvořen jedním podzemním podlažím, které je zakryto souvrstvím zeminy a extenzivní zelení. Objekt se rozkládá na ploše 70 m2. Součástí
je i oprava ohradní zdi z opuky.
Usedlost před
úpravou krovu

Pod lisem 91/6, 182 00 Praha 8, Troja

Zilvarovy vinice

položení kompletního provizorního
vodovodního řadu a příprava všech domovních přípojek k přepojení. Samotné
zemní práce spojené s kompletní uzavírkou komunikace budou tedy až po
15. 5. (do této doby bude silnice průjezdná), uzavřený úsek nepřesáhne většinou
50 metrů a zhotovitel se bude individuálně domlouvat na co nejkratším omezení pro vjezdy na pozemky, popř. do garáží. Stavbyvedoucím bude pan Jan Trnka.
informace: Ing. Jan Zabranský, j.zabransky@dzpraha.cz
inice se nacházejí na strmých jižních svazích Černého kopce a vytvářejí přirozenou vstupní bránu
do pražské části Troja. Tato lokalita patřila k viniční soustavě, která obklopovala historické jádro Prahy a byla vytvořena ve 14. století za vlády Karla IV.
V 16. století zde byla doložena existence
usedlosti s funkčním lisem a vinicemi
osázenými burgundskými odrůdami
vinné révy.
V roce 1870 zde byl založen Pomologický ústav, k němuž náležely sady
a vinice o rozloze 15 ha a jehož hlavní
náplní byla výchova ovocnářů a vinařů.
Od roku 2015 je celá usedlost včetně
jižních svahů Černého kopce v rukou
Ing. Zdeňka Zilvara, pod jehož vedením
dochází k obnově vinic, osázených odrůdami Ryzlink rýnský a Rulandské modré, a k rekonstrukci viničního domu.
Svojí rozlohou 2,5 ha se Vinařství Zilvar
řadí k největším v Praze.

V

www.prazskevinice.cz
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Stavba „U Trojského zámku, Praha 7,
k.ú. Troja, č. akce TSK 9966419“ stavební úprava komunikace na č. parc. 1659/1
v kú. Troja ve vymezeném úseku, včetně
úpravy přilehlých ploch na částech pozemků č. parc. 1659/4, 1680/3, 1460/1,

1460/2 a 11/1, vše k.ú. Troja. Investor
Technická správa komunikací hlavního
města Prahy.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9.
Termín dokončení 18. 4. 2019
Foto © T. Drdácký

Foto © Grafos

Oprava komunikace a její odvodnění
před Trojským mlýnem

Pohled na Troju z kopule Národního muzea

Plánované stavby v Praze
Příklad z webu
http://praha.camp/praha-zitra
RIVERY Území se nachází na vrcholu

severní části pražského meandru Vltavy,
kde je vklíněno mezi řeku a železnici.
Konkrétně je ohraničeno dráhou (podstatou část jižní hranice území tvoří
přímo železniční stanice nádraží Praha-Holešovice), Argentinskou ulicí (nájezd
na most Barikádníků), Partyzánskou
ulicí (nájezd na Trojský most) a Vltavou.
Jde o brownfield panelárny Wolf-Prefa,
která zde vznikla v 60. letech 20. století, fungovala do roku 2013 a dnes je bez
využití.
Celý areál projde kompletní rekultivací. Jeho rozloha je 5,1 ha. V zastavitelné
části (definované v platném územním
plánu) se plánuje nová výstavba šesti
převážně administrativních budov v režii Skanska Property Czech Republic.
Doplněno dvěma objekty pro hromadné
ubytování v režii GEONE Real Estate.
V území budou dále zachovány a rekonstruovány tři stávající stavby – administrativní objekt GEONE (čp. 18), statek
„U Šimků / U Dubů“ (čp. 31) a Armovna
(čp. 1607). GEONE v těchto objektech
plánuje kanceláře, city spa a ateliéry.
Dále v areálu vznikne marína s restaurační lodí a konferenčním prostorem,
kotviště pro malé lodi a hausbóty i zastávka vodního taxi. Vybudováno bude
358 parkovacích stání, z nichž více než
tři stovky se budou nacházet v podzemí.
Součástí záměru je i realizace pobytových luk s oddechovými plochami,
s veřejnými pěšími stezkami a s hřišti
pro veřejnost či cyklostezkou. Vzhledem
k umístění areálu přímo na břehu Vltavy se areál nachází v záplavovém území. Plánovaná výstavba bude chráněna
systémem individuální protipovodňové
ochrany.
(Zdroj: GEONE Real Estate a. s.)
KVĚTEN 2019 235
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TRADIČNÍ
ÚŘAD MČ INFORMUJE
ÁGA Již osm let uklízíme Troju
JARNÍ BRIVGpátek
dopoledne zahájily celou akci děti ze základní školy Trojská. Uklízely okolí ulice Nad Kazankou a pokračovaly po valu protipovodňové
ochrany směrem k Trojskému mostu. Žáci byli nadšení a našli spoustu zajímavých věcí. Od pneumatik, domácích potřeb až po hrací autíčka, korálky,
kancelářské potřeby a další. Po úklidu byli odměněni svačinou a diplomem za
nejlepší uklízeče a uklízečky.

pina z Palírky dobrovolně odpad třídila
a zajistila odvoz tříděného odpadu. MČ
Praha-Troja zařídila odvoz velkoobjemového odpadu do kontejnerů, které byly
rozmístěny po Troji.
Celkově se našlo přes dvacet injekčních stříkaček, nafukovací panna, oblečení a boty, dopravní značky a mnoho
dalších kuriozit. Před akcí byli všichni
účastníci o úklidu poučeni a nedošlo
k žádnému úrazu. Při nalezení injekčních stříkaček se volala policie, která
okamžitě přijela a nebezpečný odpad zabezpečila. Výskyt pneumatik v Troji nebyl tak markantní jako jinde, ale přece
jenom se nějaké našly. Většina lidí netuší, že mohou, dle zákona o odpadech, odvézt pneumatiky zdarma. Kde se nachází
místa zpětného odběru, se dá zjistit na
webových stránkách www.eltma.cz.
Za odměnu MČT připravila opékání
špekáčků a pivo u Vltavy, které probíhalo celé odpoledne. Sobotou akce „Jarní
brigáda“ nekončila. Následující týden,
ve středu, pokračovali v úklidu studenti
Trojského gymnázia. Až sto studentů se
vrhlo na úklid přírodní rezervace Havránka, stepních svahů Ve Višničkách
a okolí bývalého Holešovického ostrova,
kde se našly další příbytky obyvatel bez
domova a velké množství odpadu. Akce
byla opět završena opékáním špekáčků
u řeky.

Druhý den, v 9 hodin ráno, se začali scházet dobrovolnici na domluvených místech.
Rozdaly se pytle a rukavice. Počasí bylo na objednávku a všichni přišli v dobré náladě. Postupně vznikly skupinky a krátce po deváté hodině se začalo s úklidem. Letošní rok měl rekordní počet účastníků. Sešlo se přes sedmdesát pět lidí a z toho
zhruba dvacet dětí. Vytvořilo se pět skupin. Tři skupiny uklízely okolo Vltavy, od
Podhoří až k Trojskému mostu.

Další dvě skupiny vznikly seskupením místních zahrádkářů z Palírky a ze Strachova
sadu neboli Třešňovky. Přibližně třicet lidí, z těchto částí přírodního parku Drahaň – Troja, nasbíralo plný kontejner odpadků během tří hodin. Dobrovolníci se
museli vypořádat s příbytky obyvatel bez domova, které zde byly již několik let. Sku235 KVĚTEN 2019

Celkově se shromáždilo přes dvacet tun
odpadu a našlo se deset pneumatik.
Nejvíce se našlo plastových lahví. Sešli
se dobrovolníci nejen z Troje, ale i z Prahy 8 a celé ČR. Poděkování patří všem
dobrovolníkům a dále Povodí Vltavy,
Botanické zahradě a společnosti IPODEC – Čisté město, a.s., za poskytnutí
kontejnerů a zajištění likvidace odpadu.
Bc. Gabriela Mosoriáková

Foto © lipe
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O přírodě
říroda v našem nejbližším okolí je často
velmi opomíjená a místo pestré palety
druhů, které by kolem nás mohly žít,
najdeme ve městech stále častěji jen několik
málo nejodolnějších. Rozmanitost druhů má
přitom nesmírný význam: čím více druhů na
určitém místě žije, tím je systém stabilnější
a zdravější. Ochuzené prostředí je křehké
a citlivé, což se negativně promítá do života
všech jeho obyvatel – včetně nás lidí.

Zoo Praha se k výše zmíněné celoevropské kampani připojila a doplnila ji o originální produkty, které jsou k dostání pouze
v pražské zoo…
Krmítko klasické 400 Kč, univerzální ptačí
budka 320 Kč, ptačí budka Sýkorník I. 360 Kč, ptačí
www.zoopraha.cz
budka Sýkorník II. 398 Kč.

Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY
TEL.: 606 662 223, 723 899 561

Ochrana památek
k v Troji
Projekt
před povodněmi ProteCHt2save
Deset partnerských institucí ze sedmi evropských zemí spojilo své síly k řešení projektu Hodnocení
rizik a udržitelná ochrana kulturního dědictví v měnícím se prostředí. Projekt je podporován v rámci
operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE částkou 1,79 mil. EUR a zaměřen na spolupráci v oblasti udržitelnosti přírodních a kulturních zdrojů pro růst ve Střední Evropě. Městská část Praha-Troja
je jedním z partnerů. Cílem projektu je vyvinout proveditelné a přizpůsobitelné nástroje pro zvyšování odolnosti kulturního dědictví proti dopadům klimatických změn, např. proti rostoucímu nebezpečí
povodní a přívalových dešťů či větrných bouří. Kulturní dědictví zahrnuje vedle zapsaných památek
i památky rodinné a řešení projektu se zaměřuje na spolupráci se všemi vlastníky. Vyvinuté nástroje
pomohou regionálním a místním složkám v přípravě opatření a evakuačních plánů pro případy nouze.
Další informace: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html

VEŘEJNÁ PREZENTACE průběžných výsledků projektu
a následná diskuze se uskuteční 7. 5. od 16 do 17.30 h
v zasedací místnosti Domu spokojeného stáří, Povltavská 21.
Tomáš Drdácký

Společně pro Trojskou kotlinu
spolupráce a propagace Příměstského parku Trojská kotlina

představujeme projekt podpořený grantem Městské části Praha-Troja
Projekt navazuje na předchozí úsilí v Trojské kotlině a skládá se ze čtyř konkrétních aktivit v roce 2019:
1. DNE 22. KVĚTNA OD 17.00 HODIN SE USKUTEČNÍ VEŘEJNÁ DISKUZE
v sídle spolku – Staré škole v Troji. Součástí programu bude prezentace
analýzy „Veřejný prostor pražské Troje a Císařského ostrova“, která byla
v loňském roce provedena na území městské části jako součást přípravy
projektu Divoká Vltava, veřejná debata o hodnotách Trojské kotliny a potřebných konkrétních zásazích a projektech.
navazující letošní aktivity představíme v dalších číslech časopisu:
2. Den pro Trojskou kotlinu – setkání u řeky na Trojské louce spojené s výstavou
3. Výstavy umístěné v sídlech jednotlivých městských částí
4. Brožura o hodnotách a správě Příměstského parku Trojská kotlina

CUCUMBRIA MAXIMA

CO MOHU DĚLAT PRÁVĚ JÁ?
n Chránit přírodu ve svém okolí, v místě svého bydliště – hlavně stanoviště ohrožených obojživelníků, plazů, motýlů, brouků a dalších živočichů.
n Pomáhat aktivně návratu mizejících druhů.
n Vyvěšením ptačí či netopýří budky.
n Výrobou a udržováním ptačího krmítka.
n Výrobou ptačího napajedla.
n Záchranou starého stromu, který je domovem
mnoha živočichů.
n Ponecháním hromádky shrabaného listí nebo
hromady dřeva na zahradě.
n Zhotovením hmyzího hotelu.
n Vybudováním malé vodní plochy (např. zahradního jezírka).
n Osetím části zahrady luční směsí.
n Pěstováním medonosných rostlin (patří mezi
ně i většina běžných bylinek), jejichž nektar poskytuje potravu včelám.
n Vysázením keřů, které poskytují jedlé plody.
n Omezením používání mechanizace, postřiků
a umělých hnojiv na zahradě.
n Upřednostňováním našich původních, odolných druhů zahradních rostlin.
n Nekupovat výrobky těch společností, které jsou
hlavními ničiteli přírody.
n Informovat o problematice ochrany přírody
a kampani Dejme šanci přírodě své okolí.

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

PRO NEJMENŠÍ

Celoevropská kampaň s názvem Let it Grow – Dejme šanci přírodě, vyhlášená Evropskou asociací
zoologických zahrad a akvárií (EAZA), Evropskou
sítí vědeckých středisek a muzeí (Ecsite) a Mezinárodním sdružením botanických zahrad (BGCI) má
za cíl upozornit na problematiku ohrožených druhů zvířat a rostlin v našem okolí a nabízí zájemcům
jednoduché způsoby, jak je možné pomoci.

Před milióny let rostly všude
Sousedé z ulice Nad Kazankou děkují, že po dlouhém vyjednávání se vám podařilo vyřídit naši žádost o vykácení
samic stromu Ginkgo biloba, které nám léta znepříjemňovaly
životní prostředí, svými plody a zápachem. O nově vysazené stromky se postaráme, aby dobře prospívaly a ulice Nad
Kazankou byla opět voňavá.
lipe

P

Mnoho dříve běžných druhů mizí nebo
již nenávratně zmizelo a je jen na nás,
zda tento negativní trend zastavíme.

NAPSALI JSTE NÁM
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ŽIVOT V TROJI

ZE SPORTOVIŠŤ

Dne 17. 4. 2019 se sešel Klu
ub
trojské historie v počtu šestnácti historiků. Podařilo se získaat
F. Malý
Foto archiv
několik historických dokumentů. n Na
N
výstavě Z. Buriana v Obecním domě dn
ne 28. 3. 2019 jsem si všiml ve druhém patře fresky z roku 1908, kde je pohled na podbabské zdymadlo, průplav a papírnu
v ulici Papírenská, dříve Piettova. Vlevo je konec Císařského ostrova a část toku
Vltavy. Vpravo na obzoru Hradčany. n Dále jsem na Aukru vydražil tři fotografie
z roku 1970, kdy byl rozšiřován most Barikádníků a vedle byl vystavěn provizorní
most pro automobily. n Potom jsem získal faktury z roku 1913 Velkoobchod vínem – Vinné sklepy – Troja Podhoř pana A. Kafky. Příští schůzka KTH bude ve
středu 15. 5. 2019 v 17 hodin v Domě spokojeného stáří.
František Malý

Trojský
baseball před
sezónou posílil
Plán trojských baseballistů probojovat se mezi nejlepší české baseballové týmy letos přivedl do týmu dvě
zahraniční posily.

Helena HORÁLKOVÁ
Á Grafika
Náklonnost ke grafickým technikám jsem
získala už na Střední škole výtvarné Václava
Hollara. Grafickým technikám jsem se uči-

Vernisáž 2. května v 17 hodin,
možná přijde i kouzelník!
Galerie u lávky, Povltavská 21
pá: 13–17 h, so a ne: 10–18 h,
výstava potrvá do 23. června.

la pedagogům navzdory i na Kunsthochschule Berlin, kde preferovali spíše písmo a grafický design. Hlubotisk se profesorům zdál příliš špinavý a dobrodružný,
ale ke konci studia (v roce 1979) mi přece
přinesl jejich uznání. n Netvoří se mi
lehce, každou grafiku si musím v několikrát opakovaném procesu vytrucovat
a vytrpět. Střídám motivy velkoměstské
s motivy přírodními, když potřebuji nalézt klid a řád. Oblíbila jsem si linoryt,
protože mohu experimentovat s barevnými soutisky a nemusím dýchat kyselinové
výpary. n S přibývajícími roky se mění
posedlost ve vytrvalost. Práce na grafikách je stále neodmyslitelnou součástí
mého života.
Helena Horálková, 2019

Foto © Popl

Aleš Hnízdil, Jiří Kačer – Sochy a objekty
Letošní sezóna v Trojském zámku byla zahájena 27. 3. 2019 vernisáží opět
v sochařském duchu. Hlavním záměrem je prý vkusně a co nejlépe zaplnit
krásné prostory barokního skvostu architektury Trojského zámku a konfrontovat tím různé umělecké styly.
ýběr kurátorky výstavy, ředitelky

Rick van Dijck

Naoki Teramura

Z pražských Eagles do trojského
SaBaTu přestoupil levoruký nizozemský nadhazovač Rick van Dijck a z Japonska do Troje přiletí pravoruký
nadhazovač Naoki Teramura. V dubnu
a květnu se odehraje základní část soutěže, a půjde -li vše podle plánu, začne
v červnu pro A tým baseballistů hlavní
část herní sezóny – boje o postup do Extraligy. Přijďte fandit trojským baseballistům
v domácích zápasech a podpořte jejich usilování o Extraligu. Při zápasech A týmu vás
na hřišti SaBaTu čeká dobrý baseball,
dobré pivo a pro neznalé i zjednodušená
pravidla baseballu a lidé ochotní pomoci
s jejich výkladem.
Štěpán Hasal
SOKOLSKÁ
K

Jarní objev
v

V

Foto © Popl

Výstavy potrvají do 2. 11. 2019.

TIP PRO VÁS
25. mezinárodní knižní veletrh
a literární festival

Svět knihy Praha 2019
9.–12. 5. na Výstavišti
Čestný hostt: Latinská Amerika
čtvrtek – sobota 9.30–19 h
neděle 9.30–16 h
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GHMP Magdaleny Juříkové, se zaměřil na díla autorů, které se doplňují prostorovým vyvážením. Aleš Hnízdil představuje „vertikální“ exponáty
z nerezových tyčí doplněné spirálami
a papírem. Smyslem jeho děl je zaplnění
prostoru, kudy proudí myšlenky i život
sám. (Ovlivněn východní filozofií). Jiří
Kačer naopak nabízí pohled na „horizontální fragmenty ze žuly i vápence jakoby
z jiného světa (úkolem diváka je najít si
ten svůj), mnohdy evokující archeologické
nálezy či části staveb. Jiří Kačer se jako vyhlášený restaurátor podílí na obnově barokních skulptur slavnostního schodiště
(od bratří Hermannů) Trojského zámku.
Práce mají trvat přibližně rok. V kapli
Trojského zámku najdete snad největší zajímavost, a to právě vystavovanou sochu
Černé Matky Boží z průčelí Domu u Černé Matky Boží. Nutno ještě doplnit, že trojský zámek dále nabízí ke zhlédnutí již stálou výstavu Kamenné poklady pražských zahrad, jejímž účelem je zachování historických originálů ve vnitřních prostorách pro
další generace.
popl

V září 2014, jsme vás informovali o nálezu
kresby, dokládající, že Troja byla inspirací umělců od nepaměti (zkrácený článek
otiskujeme znovu). Na vydařeném výletu
s TJ Sokol Troja v sobotu 13. 4. si návštěv-

Rybářská chatrč
Paní dr. Heráňové, přespolní pravidelné účastnici schůzek KTH, se zdařil vynikající úlovek: narazila
na kresbu známého českého krajináře Chittusiho s vyobrazením rybářské chatrče v Podhoří. Kresbu s částí
rozkošného textu – vše vyšlo v roce 1884 v časopise
Světozor – přinášíme pro radost nejen Podhořákům.
„Břehy Vltavy od Prahy směrem k Roztokům a dále
jsou nejkrásnějším krajinářským panoramatem, a tudíž není s podivením, že těší se takové oblibě Pražanů.
Největším půvabem honosí se osada Podhoř, do niž
z Podbaby dostaneme se po přívoze. Plujíce tam,
máme rozkošný pohled na přívětivou osadu, z níž porůznu tu a tam syne letohrádek s vinicí, tam pozdravuje nás chatrč takřka vtesaná do strmé skaliny aneb
na pohled k ní přilepená. Takovou chatrč zobrazuje
dnešní studie výtečného našeho krajináře Chittusiho,
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Druhým závodem Žaket Pražského poháru žactva ze série pěti závodů v orientačním běhu Dny s mapou v pražských lesoparcích (pořádající orgán Pražský krajský svaz orientačních sportů), které se
budou konat každé středeční odpoledne
od 15. května do 12. června v pražských
lesoparcích je Trojský orienťák 2019.

TJ SOKOL TROJA
A zve na cvičení
Přij
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

Trojský
orienťák 2019

1) 28. 3. 2019 proběhla valná hromada (VH) Tělocvičné a Tělovýchovné jednoty

Sokol Troja. VH zhodnotila činnost a hospodaření jednot v roce 2018 jako úspěšné,
dále zvolila na nové tříleté volební období jedenácti členný výbor. Výbor zůstal ve
stejném složení jako v min. období s rozšířením o dva nové členy Vojtu Valtra a Milana Paukerta. Starostou byl zvolen Petr Filip. 2) 13. 4. 2019 jsme jeli na naučný zájezd – viz článek a foto níže 3) Probíhal seriál turnajů ve stolním tenisu – viz článek
níže 4) Dokončujeme rekonstrukci sociálek pro kemp a hřiště v přízemí Sokolovny

Proběhne ve středu 22. května
2019 odpoledne v trojských
kopcích s průběhem Botanickou
zahradou (pro zájemce jsou připraveny tréninkové tratě různé
obtížnosti).

5) V květnu a červnu 2019

pořádáme:
8. 5. na fotbalovém hřišti
turnaj mladších žáků v kopané 9–16 hodin
22. 5. Trojský orienťák
k –
viz článek a program níže
1. 6. na fotbalovém hřišti
tzv. „Televizní den“ – moderátor a občerstvení na
hřišti, postupně se představí všechny týmy TJ, soutěže
o ceny pro děti i dospělé
8. 6. Tradiční cyklovýlet na
Okoř, cca 56 km, informace
Jana Krejčová 737 121 577
Za TJ Sokol Troja Petr FILIP
vítěz

VŠESTRANNOST

níci zámku Ploskovice mohli prohlédnout
v tamní galerii Chittussiho mistrně provedený olej Chatrč pod skálou, k němuž předlohou byla právě níže reprodukovaná skica,
zasazená do širší krajinné scenérie*.
Ploskovice se vyplatí navštívit pro nástěnné malby a výzdobu navrženou Josefem
Navrátilem. Nedaleko ležící Litoměřice slaví letos osm století od svého založení. Prohlídka hradu v Budyni nad Ohří pak byla
středověkou tečkou za dalším z řady sokolských výletů.
s.p.a.
*V galerii není dovoleno fotografovat, objekt
samotný byl Botanickou zahradou v sedmdesátých letech stržen, případným zájemcům lze proto
doporučit návštěvu Ploskovic. Otevřeno od úterý
do neděle 1.–31. 5.: 9–16 h, 1. 6.–31. 8.: 9–17 h,
zámecký park o dvě hodiny déle (denně).

NAPSALI O NÁS

v Podhoří u Prahy

jenž jemnou vnímavostí svou postřehne každý půvab,
každou náladu, a protož zajisté pro reprodukci charakteristických typů krajinářských jest co nejpovolanější.“

Závod proběhne za
podpory Magistrátu
hl. města Prahy, MČ
Praha-Troja,
Botanické zahrady hl. m.
Prahy a nakladatelství Žaket.

Foto © R.
R Hampel

Při návštěvě Ploskovic – Litoměřice a pak do Budyně nad Ohří

Prezentace je v kempu Sokol
Troja od 15.00 hodin. Startuje
se do 18.00 hodin. Občané MČ
Praha-Troja a členové TJ Sokol
Troja startují zdarma. Loňského
závodu se zúčastnilo rekordních
602 závodníků.

Foto © R. Hampel

Stolní
tenis

druhý s třetím

Během závodu je
možné získat informace o již dva
roky pracujícím
dětském kroužku v oddíle OB TJ Sokol Troja, který vede trenérka OB Lucie
Berglová (obsokoltroja@gmail.com).
Na přípravě a organizaci závodu se
podílejí členové oddílu orientačního
běhu TJ SOKOL Troja. Přijďte i vy vyzkoušet pěkný sport!
Za oddíl OB TJ Sokol Troja Milan Paukert

S přechodem na letní čas Seriál turnajů ve dvouhrách pokračoval v neděli 31. 3.
s pěknou účastí osmnácti hráčů. Ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha jsme
hráli na dva vítězné sety ve čtyřech skupinách, z nich pak lepší postoupili do devítičlenné finálové a zbylí hráli ve skupině o celkové pořadí. n S jednou porážkou zvítězil
dobře hrající Jiří DRAHOTA, na druhém a třetím místě měli shodně dvě prohry, ale
s lepším vzájemným zápasem nakonec skončil druhý Vladimír PUKLICKYY a třetí tedy
jediný přemožitel vítěze František KVĚTOŇ. Za Sokol Troja se nejlépe dařilo Zuzaně
HERZOGOVÉ, která vyhrála skupinu o umístění – celkové desáté místo. n V rychlém
sledu pokračoval Seriál turnajů ve dvouhrách čtvrtým turnajem v neděli 14. 4. 2019.
Účast byla rekordní – čtyřiadvacet hráčů hrálo na dva vítězné sety ve čtyřech šestičlenných skupinách, z nich postoupili lepší tři do dvou semifinálových skupin a až poté se
hrálo o celkové umístění. n Celý turnaj ovládli veteráni – Jiří DRAHOTA
A prošel bez
porážky a po zásluze zvítězil. Druhý František KVĚTOŇ prohrál jednou a na třetím
místě Vladimír PUKLICKYY – dvě porážky. Petr HOUF ze Sokola Troja se v těžké konkurenci neztratil a skončil na sedmém místě.
Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu
KVĚT
VĚTEN 2019
VĚT
9 235
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Zadní Ovenec – Troja

TROJSKÝ KALENDÁŘ
Světozor 3. 7. 1874
Adolf Jar. Klíma – výběr z článku

Okolí pražské k severu se táhnoucí náleží bez odporu k nejkrásnějším a nejpůvabnějším krajinám ve vlasti naší, avšak partie za Oborou rozložená jest
kousek ráje, sem v naši milou vlast vsazený.
rajina tato již v šerém věku bezprostředně
k oběma knížecím sídelním hradům patří. Levému Hradci a hradu Svatováclavskému, na vrchu Svaté hoře náležející, sloužívala vladařům Čech
a dvořanům knížecím k účelu honby, štvanicím a jiným zábavám.
Zmínku o hradišti zvaném Hradec či Levý Hradec
najdeme už v Kosmově kronice. Na Hradci nalezl podle Kosmy za války s Lučany úkryt kníže Neklan, jeden
z nástupců legendárního Přemysla na knížecím stolci. Ať již jde v případě bázlivého knížete Neklana jen
o „bájné vypravování starců“, anebo o historickou postavu, je archeologickými výzkumy bezpečně doloženo,
že na místě Levého Hradce stávalo hradiště dříve, než
se vlády v českém státě ujal první historicky doložený
přemyslovský kníže Bořivoj. První historickou událostí, kterou můžeme s Levým Hradcem jednoznačně spojovat, je pak Bořivojovo založení nejstaršího křesťanského kostela na českém území, k němuž došlo nejspíše
mezi lety 882 až 884, po jeho pokřtění na Moravě.
První přemyslovská knížata začala budovat na přelomu 9. a 10. století ústřední sídlo na Pražském hradě a zároveň síť středočeských hradišť jako strategických opor své moci. Levý Hradec spolu s Budčí patřil
k vnitřním hradištím, Tetín, Libušín, Lštění, Stará
Boleslav a Mělník tvořily vnější pás opevněných bodů.
O významu Levého Hradce na sklonku 10. století svědčí i skutečnost, že právě zde byl 19. února 982 zvolen
Vojtěch z rodu Slavníkovců v pořadí druhým pražským
a prvním biskupem českého rodu.
Královští úředníci sídlili na Levém Hradci ještě za
dob Přemysla Otakara I., jak dokládají listiny z let 1221
a 1233. V roce 1233 byl Hradec (jako obec) předán do
majetku ženského benediktinského kláštera u sv. Jiří
na Pražském hradě.
Knížata podělovali jednotlivými dvorci a pozemky přední své dvořany, velmože a hodnostáře zemské
a tím se stalo, že osada Zadní Ovenec, v níž zámek Troja
leží, do rukou rodu Hroznaty, předka pánů z Gutšteina
a z Vrtby přišla. Jak dlouho rodu tomu náležela, pověděti nemůžeme, ale to dle starých listin s jistotou tvrditi
se dá, že zbožný Hroznata, zakladatel kláštera teplského, toto a jiné zboží klášteru teplskému r. 1197 daroval.
Nedlouho na to přešel Zadní Ovenec v držení panenského kláštera svatojiřského, nejspíše výměnou za zboží

K

Mělník

Budeč

Stará
Boleslav
Levý
Hradec

Libušín

Erb Pánů z Vrtby

Kníže Bořivoj

M. Aleš – Levý Hradec

jiné, u kláštera teplského blíže ležící. V držení kláštera svatojiřského
vyskytuje se Zadní Ovenec již roku
1228. Opět výměnou dostal se Zadní
Ovenec v ruce krále českého, který
jej purkrabí hradu pražského s jinými dvorci a pozemky daroval. Byl-li
Ovenec již dříve oblíbeným sídlem
českých pánů a vysoké šlechty, stal
se tím nyní u větší ještě míře. Letohrady a letní sídla zemských pánů
se tu množily a celá krajina tím jen
získala, zvláště za panování krále
Jana Lucemburského a syna tohoto
císaře Karla IV., když tu na návrších
a stráních, velmi k tomu příležitých,
vinohrady zakládaly a Obora (hortus ferratum) se ještě více zvelebila.
V tomto stavu a držení zůstaly
Ovenec a jiné zboží purkrabství
Pražského až do vypuknutí husitské války, kde Přední i Zadní Ovenec do cizích rukou přišly, jak to
vidíme z nadační listiny dvou českých šlechticů Mikuláše a Martina
z Ovence, kteří jisté úroky ke kostelu sv. Gottharda v Předním Ovenci
darovali a na svém statku Ovenci
pojistili.
Vybral František Malý

Praha

www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v květnu 9–18 h
Komentovaná krmení a setkáníí probíhají o víkendech a státních svátcích
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
Večerní prohlídky s průvodcem – procházka po zoo po zavírací hodině každý
pátek a sobotu od 19 h – je nutné se předem objednat.
Krmení velbloudů denně se i vy můžete
setkat s velbloudy ve 13.30 h a nakrmit je,
je nutné se předem objednat.
11. 5. Den plný oslav 10–16 h Oslava Dne
matek, Dne rodiny a oslava prvních
narozenin geparďat.
12. 5. Zooškola pro dospělé Téma: Jak se
dělá zoo
18. 5. Tajemství stepí vycházka s průvodci
na stepní lokality pod Sklenářkou.
19. 5. Seznámení se štíry 10–16 h doprovodný program k výstavě Štíři na
Gočárových domech
22. 5. Setkání strážců pralesa sběr a recyklace mobilů a tabletů ve spolupráci se společností REMA Systém.
24. 5. Noc snů Celosvětová akce na podporu handicapovaných dětí. Tradiční večer plný nevšedních zážitků pro rodiny dětí s postižením
a jejich doprovod.
25. 5. Den Afriky Maskujte se jako africké děti, vyrobte si sukýnku z travin,
naučte se používat tradiční africké
nástroje a hrát na bubny. Přeneste
se s námi do Afriky.
26. 5. Rozloučení se štíry Workshop od 14 h

BZ připravila
www.botanicka.cz
do 26. 5. Motýlí cestovatelé výstava tropických motýlů
ů skleník Fata Morgana úterý–
neděle 9–19 h
5. 5.–22. 9. Hudební procházkyy každou
neděli od 17 hodin koncerty skladeb klasiků
(v Zoo od 13 h, v zámku v 15 h a v Bz 17 h)
15. 5.–2. 6. Bonsaje napříč střední Evropou Japonská zahrada, denně 9–19 h
18. 5. Kosatce Komentované provázení

s kurátorkou Ivetou Bulánkovou – sraz
u pokladny v ul. K Pazderkám (Severní
část areálu ve 14 a 16 h).
24.–26. 5. Muškátová burzaa Ornamentální zahrada, v pátek a sobotu s prodejem
přebytků ze sbírek bz
24. 5. Noc kostelů 19–21 h, Kaple a vinice
sv. Kláry
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Přímé spojení:
bus 340, 350
z Vítězného náměstí
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