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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Milí trojští 
a podhořští sousedé,

SLOVO STAROSTY

Tomáš Bryknar,
starosta

skoro v každém ze svých květnových úvod-
níků jsem vás všechny zval na zahradní 
sousedskou slavnost s dlouhou tradicí 
„Trojskou buchtu“. Ochutnávku sladkého
a slaného občerstvení a trojských vín vám
bohužel neumíme zprostředkovat online,
tak jako jsme vám poskytli možnost užít 
si v teple svých domovů tradiční vánoční 
koncert.  Je až s podivem že i přes všechna 
protiepidemická opatření se nám v minu-
lém roce podařilo nějakým způsobem zor-
ganizovat skoro všechny naše společenské
a sousedské akce, až na loňské rozsvěcení 
vánočního stromu a letošní Trojský bál.
Proto věřím, že třeba na konci června by-
chom se v Obecní zahradě přeci jen mohli
znovu sejít a užít si jako každoročně skvě-
lou atmosféru Trojské buchty, tohoto jarní-
ho svátku pečení. 

S přicházejícím jarem vždy v Troji or-
ganizujeme společný úklid naší milované
Trojské kotliny, který jsme dříve zakončo-
vali opékáním špekáčků na louce u řeky.
Letos jsme tuto akci pojali jako individuál-
ní úklid.  Na obvyklých místech byly posled-
ní dubnovou sobotu připraveny pytlomaty,
ze kterých si každý mohl vzít velký pytel na 
odpadky, rukavice a malé občerstvení na 
cestu a vydat se samostatně sbírat nepo-
řádek v tradičních lokalitách podél vody,
na Pusté vinici, v okolí usedlosti Salabka,
v Podhoří a i v okolí areálu SaBaT Praha.
Všem vám, kteří jste dorazili a zapojili se
do jarního úklidu, moc děkuji. Děkuji také
žákům z naší ZŠ Trojská, kteří vysbírali
prostor mezi protipovodňovým valem, ulicí 
Trojská a Rybářskou osadou.

Po letošní dlouhé zimě vám všem přeji
spoustu slunečných dnů a pevné zdraví.

Projednáváme s Botanic-
kou zahradou podobu 
přemostění úvozové cesty
n odstranění železobe-
tonových parapetních zdí 
a jejich nahrazení transpa-
rentním zábradlím.
n osvětlení cest bude for-
mou nízkých sloupků do 
výšky 1 metru.
n pro zpevnění břehu 
úvozu pod objektem lávky 
bude použito místní ka-
menivo.

Aktuálně z projednávaných staveb
Obnovená Obecní zahrada 
slouží jako veřejný prostor 
již déle než pět let a průběž-
ně provádíme nutné opravy 
a dosadby rostlin. Děku-
jeme, že trojští obyvatelé
respektovali nařízení o zá-
kazu shlukování více osob
a mohla tak zůstat zahrada 
i všechna naše venkovní 
hřiště během pandemie
otevřená.

Díky budování dešťové 
kanalizace je ve všední dny 
uzavřen úsek cyklotrasy 
u Trojského mlýna. Cyklisté
a pěší mohou využít pro-
vizorní rampu a schodiště 
z ulice Povltavská. O víken-
dech je trasa průjezdná bez 
omezení.

V průběhu roku bude zahá-
jena stavba „Rekonstrukce 
kanalizace v ulici U Trojské-
ho zámku“
Městská část uplatňuje
následující připomínky:
2. etapa (předpoklad
realizace podzim 2021) – 
V rámci zřízeného příjezdu
k bytovému domu Trojský 
mlýn z ulice Pod Havrán-
kou požadujeme zachovat 

bezpečný provoz pěších, cyklistů a automobilů na cyklotrase pod trojským zámkem dostatečným
dopravním značením a průjezdem přes parkoviště pod Trojským zámkem. 3. etapa – Navrhnout pro-
vádění prací tak, aby byla zajištěna ochrana vzrostlých stromů a jejich kořenů proti poškození. Poža-
dujeme předložit návrh řešení. 4. etapa – Bude zachován západní hlavní vstup do Trojského zámku. 
Zastávka bus bude přesunuta do smyčky u Zoo. 6. etapa + 7. etapa – Při provádění prací v křižo-
vatce Trojská x U Trojského zámku požadujeme zřídit světelnou závoru v ulici K Pazderkám a zachovat 
provoz 112 a 236 po celou dobu výstavby. Toto opatření umožní plynulý provoz v ulici Trojská a zmenší 
rozsah kolon v ulici K Bohnicím, ke kterým bude nevyhnutelně po zavedení světelné signalizace (se-
maforu) v křižovatce Trojská x U Trojského zámku docházet.

O stanovisku městské části k dalším stavbám –např. rekonstrukci staré vodní linky ÚČOV, Parku pod 
valem, návrhu protipovodňových opatření Trojského zámku a Zoo, budeme informovat v červnovém 
čísle časopisu TROJA. Tomáš Drdácký
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Velkoobjemové kontejnery
V prvním pololetí budou na obvyklá stanoviště od dubna do 
června přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad 
a objemný odpad (přesný rozpis níže).
Mimo uvedené termíny můžete využít Sběrný dvůr Voctářova, Praha 8 – Libeň, kde kromě 
bioodpadu a objemného odpadu lze odevzdat také většinu nebezpečných odpadů, stavební 
odpad a suť (do 1 m3 / měsíc), elektroodpad, a za úhradu pneumatiky (otevřeno od pon-

dělí do pátku 8.30 až 18.00 (v zimním období do 
17.00), sobota 8.30 až 15.00, telefon 731 909 653).

Ing. Milan Novotný, referent životního prostředí

a ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

červen 2021 v Obecní zahradě
Sledujte aktuální informace

PŘIPRAVOVANÝ
TERMÍN PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE

TROJSKÝ KALENDÁŘNAPSALI JSTE

3

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Sobota 15. 5. 13–16 h
n  Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 

110/21
n  V Podhoří proti č.p. 280

(bývalá octárna)

Neděle 16. 5. 13–16 h
n  Pod Salabkou x Trojská

V případě, že KONTEJNER NA 
BIOODPAD nenaleznete na pří-
slušném stanovišti dle harmo-
nogramu, můžete kontaktovat 
dispečink společnosti FCC na tele-
fonních číslech 724 244 105 nebo 5
724 846 719.

OBJEMNÝ ODPAD
Neděle 23. 5. 13–17 h

n  Pod Havránkou 807/15
(u stan. tř.odpadu č. 16)

n  Sádky (u stan. tříděného 
odpadu č. 4)

BIOODPAD

Jak na výsadbu stromů 
na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, 
jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, napří-
klad, k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj 
a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v do-
spělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má 
totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné 
jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování po-
třeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde 
vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis.yy Zvýšenou 
pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. 
Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si 
zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se 
výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Napří-
klad akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v podmín-
kách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní 
druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.yy
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly do-
drženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník 
říká: „Nestanoví -li jiný právní předpis nebo neplyne -li z míst-
ních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvyk-
le výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od 
společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 
1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být do-
statečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Pří-ýý
padně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas.
Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby 
obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na 
webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i po-
drobné manuály, jak s tromy sázet a jak o ně po výsadbě pečo-
vat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční 
podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální 
registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregist-
rovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 
vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se strom přidá 
na interaktivní mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené 
v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a po-
čtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad spo-
lečného úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni 
neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů. 
Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.

TE

Jak dostávat informaceJ o dění 
v MČ do Vaší e -mailové schránky?
Pokud máte zájem o posílání informací z městské části do vašich 
e -mailových schránek, oznamte nám Vaši e -mailovou adresu.

Z ÁROVEŇ S TÍM JE NUTNY VÁŠ SOUHLASY se zpracováním osobních údajů – e -mailové 
adresy. Na adresu markova@mctroja.cz stačí z vaší e -mailové adresy napsat, že máte 
v úmyslu poskytnout nám tuto e -mailovou adresu k zasílání informací. Od nás obdržíte 

text souhlasu s vysvětlením, jak bude s Vaší e -mailovou adresou nakládáno, který musíte potvr-
dit a tím se dostanete do databáze příjemců zpráv. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat. 
Zatím této možnosti využilo a souhlas nám udělilo 155 občanů, z čehož usuzujeme, že je pro Vás 
tento způsob komunikace užitečný a zajímavý. Ing. Marková, tajemnice úřadu městské části

Ordinace praktického lékaře
Sádky 5, Praha -Troja

Pondělí: 15–16.30 h

Úterý: 8–10, objednaní: 10–12 h

Čtvrtek: 8–10.30 h

Příjem pacientů po telefonické domluvě: 
233 541 746 (Ovenecká: 233 375 405),
nedovoláte -li se, můžete napsat na:
ordinaceovenecka@seznam.cz
www.mudrwiererova.cz

PRO INFORMACI

Pondělí: 10–12 h 13–18 h

Úterý: 8–12 h 13–16 h

Středa: 10–12 h 13–18 h

Čtvrtek: 8–12 h 13–16 h

Pátek: 8–12 h 13–16 h

Trojská
pošta

Otevírací doba

Trojská 632, tel.: 954 217 100
Mimo provozní dobu této pobočky je
otevřena pošta v Jindřišské ulici 909,
Praha 1: denně 2–24 h.
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ŽIVOT V TROJJI

Pták roku
Ptákem roku 2021 vy-
hlásila Česká společnost 
ornitologická káni lesní. 
Udělením titulu chtějí or-
nitologové káni lépe před-
stavit. Dravého ptáka zvo-
lili teprve potřetí od roku 
1992. Pozorováním kání se 
mohou lidé dozvědět víc 
o způsobu života plachých 
a nepočetných dravců.

K ÁNĚ LESNÍ JE V ČESKU 
i Evropě nejrozšířenějším 
a nejpočetnějším dravcem. 

Podle posledních odhadů hnízdí 
v Česku jedenáct až čtrnáct tisíc kání 
lesních. V Evropě se káně v době 
hnízdění vyskytuje na sedmdesáti 
osmi procentech území. Žádný jiný 
dravec není rozšířenější a hojnější. 
Tělo káně je dokonale přizpůsobené 
k plachtění, využívá stoupavé vzduš-
né proudy a dokáže plachtit i v pro-
měnlivém proudění bez vynaložení 
další energie. Kroužení vysoko nad 
krajinou doprovázené mňoukavým 
hlasovým projevem využívá káně 
k vyznačování hranic teritoria.

Výhodou káně je také to, že doká-
že potravu trávit efektivněji než někte-
ří jiní dravci. Denně potřebuje podle 
Voříška pozřít kořist o váze odpovída-
jící asi desetině její hmotnosti, zatím-
co sokol či jestřáb potřebují dvacet až
dvacet pět procent. Nejčastěji se káně 
živí hlodavci, především hraboši, je 
tak účinným pomocníkem zemědělců 
redukujícím stavy hrabošů.

V posledních dvou letech jsou 
přemnožení hraboši tráveni jedem, 
což představuje podle ornitologů 
nebezpečí i pro káni. Dospělá káně 
potřebuje denně zhruba pět hrabo-
šů, mláďata na hnízdě než vylétnou, 
jich spotřebují asi sedm stovek.

Další smrtelně nebezpečnou 
hrozbou jsou pro káni dráty a slou-
py elektrického vedení. V Česku na 
drátech vysokého napětí ročně uhy-
ne odhadem asi čtyřicet tisíc kání, 
uvedli ornitologové.

z TZ České společnosti 
ornitologické, 4. 2. 2021

Káně lesní
neboli
myšilov
Buteo
vulgaris
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KVETE BOTANICKÝ BANÁNOVNÍK Z BORNEA

Pěstitelský úspěch trojské botanické zahrady

V tropickém skleníku Fata Morgana pražské 
botanické zahrady vykvetla unikátní rostlina. 
Jedná se o banánovník Musa muluensis, který 
pochází z ostrova Borneo. Je to poměrně vzácný 
druh, roste pouze na velmi malém území národ-
ního parku Mulu na ostrově Borneo. Botanická 
zahrada hl. m. Prahy má tento nešlechtěný, 
přírodní banánovník ve svých sbírkách od roku 
2010, kdy zakoupila semena z Bornea. Letos po-
prvé tato rostlina vykvetla.

C ELKEM SE ROZLIŠUJE PŘES SEDMDESÁT DRUHŮ banánovníkůŮ
rozšířených v tropických oblastech Starého světa od Indie po
Austrálii, jedno z center jejich rozšíření je právě Borneo. Baná-

novníky jsou nejvyšší byliny světa. Nejmohutnější banánovník světa Musa
ingens roste ve vyšších polohách ostrova Nová Guinea, jeho výška může s
být až patnáct metrů.

n V Botanické zahradě jsou pří-
stupné zatím pouze venkovní expo-
zice. Do zahrady lze vstupovat pouze 
hlavními vstupy, které jsou otevře-
né denně od 9.00 do 19.00 hodin. 
Vstupenky je možné zakoupit přímo 
v pokladnách a nově také on -line 
prostřednictvím webových stránek
www.botanicka.cz. Provoz bota-
nické zahrady se řídí aktuálně plat-
nými opatřeními. Sledujte dění v bo-
tanické zahradě na sociálních sítích
(Facebook, Instagram a YouTu-
be). Novinky a další informace na-
jdete také na www.botanicka.cz.

Tisková zpráva 20. 4. 2021,
redakčně kráceno

T ento druh vstupenky je určený pro vybrané 
občany s trvalým bydlištěm v těsné blízkosti 
zahrady. Cena této permanentky byla stano-a

vena na symbolických 100 Kč za osobu a rok (+zá-č
loha za kartu činí 100 Kč). V případě poškození karty 
je možná výměna kus za kus. V případě ztráty je třeba 
zakoupit kartu novou včetně složení zálohy. Souse-
dé zároveň získávají slevu 20 % na vstupné do 
skleníku Fata Morgana. Vybrané prostředky budou 
použity na zkvalitnění návštěvnického vybavení a na 
zajištění nových rostlinných druhů do expozic.

Pravidla použití karty:
Permanentka je nepřenosná! Zaměstnanci zahra-
dy mají právo ověřit totožnost držitele karty /jiným 
průkazem než občanským průkazem/. Platnost per-
manentky je 365 dní od data vydání.

Z nařízení Magistrátu hl. m. Prahy lze sousedskou 
permanentku nově využít pouze v otevírací době za-
hrady.

Sousedskou permanentku není možné pořídit pro 
psa. Pro ty je možné použít pouze klasické perma-
nentky.

Sousedské permanentky

I letos bude trojská botanická zahrada vydávat tzv. Sousedské permanent-
ky. Zájemci si je mohou vyzvednout ve všední dny během otevírací doby 
na kterékoliv pokladně botanické zahrady v průběhu celé sezóny, mimo 
pokladny skleníku Fata Morgana v průběhu výstavy motýlů a orchidejí. Nej-
později však půl hodiny před zavírací dobou. Vždy je třeba prokázat trvalý 
pobyt v ulicích, které svým rozhodnutím stanovila Rada hlavního města.
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Na sklonku roku 2020 se i za pomoci 
městské části podařila trojským baseba-
llistům uzavřít nájemní smlouvu na poze-
mek v těsném sousedství areálu SaBaT.

Okoloj doucí si mohli povšimnout jarní aktivity,
která je, z důvodu vládních restrikcí, omezená, ale
i tak viditelná. Je skvělé vnímat aktivitu dětí a jejich

rodičů, kteří vydatně pomáhají při vzniku hřiště. V součas-
né době hřiště pomalu dostává svoji finální podobu. Stří-
dačky jsou usazeny, běžecké koridory vybudovány, nadha-
zovací kopec stojí. Rozpracována je instalace ochranných
plotů a průběžně je zarovnávána travnatá plocha.

Po dokončení úprav zde bude stát plnohodnotné base-
ballové hřiště pro tři týmy nejmenších trojských baseba-
llistů, které jim bude sloužit pro tréninky i pro soutěžní 
zápasy. Značně se uleví přetížené infrastruktuře uvnitř 
areálu SaBaTu, kde se pro velký zájem dětí o baseball jen
s vypětím sil dařilo organizovat plnohodnotné tréninky.
Vznik nového hřiště podpořila svým grantem i městská část 
Praha -Troja, za což zastupitelstvu patří díky. Štěpán Hasal

Mezinárodní den
biodiverzity

22. květen se po celém světě (již po 
jedenadvacáté) slaví jako meziná-
rodní den biologické rozmanitosti.

T ENTO DEN NÁM PŘIPOMÍNÁ, jaký význam
má pro lidskou společnost i planetu biodi-
verzita, tedy přírodní bohatství zahrnující 

rozmanitost všech genů, druhů i ekosystémů. Glo-
bální hodnotící zpráva o biologické rozmani-
tosti a ekosystémových službách,h  kterou v roce
2019 vydal Mezivládní panel pro biologickou
rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) upo-
zorňuje, že se výrazně zhoršuje stav přírodního
bohatství planety i životně důležitých přírodních
procesů a zrychluje se vymírání druhů.

Podle vědců je možné přírodu chránit, ob-
novovat a udržitelným způsobem využívat. Je
k tomu ovšem třeba zásadního obratu k udr-
žitelnosti na hospodářské, společenské i poli-
tické úrovni. Z hlediska ochrany přírody může
být současná pandemie důležitým varováním,
že způsob života naší civilizace je neudržitelný.

Ze zprávy Tiskového oddělení MŽP, kráceno

Co se děje v Ekocentru Podhoubí?
n EKOŠKOLKA ROZÁRKA
Zdravíme vás z Ekoškolky Rozárky. V dubnu se do školky moh-
la vrátit část dětí, tak jsme hned vyrazili na Havránku, podí-
vat se, co je tam nového. Jak se probouzí jarní příroda. Také 
jsme tvořili, školku jsme vyzdobili papírovými kytičkami, kte-
ré jsme barevně vymalovali a pověsili do oken.

Zaseli jsme semínka – slunečnici, dýni, hrášek 
a rajčátka… Semínka rajčat, jsme měli nasušená 
z loňské úrody. Zápichy do květináčů už jsme si 
připravili předem, abychom pak poznali, co nám 
vyroste.

n ZÁPIS DO EKOŠKOLKY ROZÁRKY
Zápis na nový školní rok u nás proběhne 5. a 6. 5. 2021. Více informací najdete na webu 
www.ekoskolka -rozarka.cz v sekci Zápis a ceník. Chcete vědět víc? Kontaktujte Martinu 
Hoferovou na tel. 777 123 690 nebo emailu martina.hoferova@podhoubi.cz. Těšíme se 
na vás!

n NA STOPĚ! LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI
O letních prázdninách opět chystáme příměstské tábory určené mladším školákům 
(z 1.–5. třídy), letos v těchto dvou turnusech: 26.–30. 7. a 2.–6. 8. 2021
Pod názvem Na stopě! se děti pustí do napínavých detektivních dobrodružství, budou !
společně pátrat po tajemných bytostech, luštit záhady, tvořit a hrát si. Tábory budou 
probíhat většinu dne venku v přírodní oblasti Troji a okolí, se zázemím v prostoru Povl-
tavská 21/42, Praha -Troja. Více na http://www.podhoubi.cz/tabory/ Místa se nám za-
plňují, tak v případě zájmu, neváhejte. Kontakt: Jana Knappová, tel. 776 356 959, email 
jana.knappova@podhoubi.cz. Redakčně kráceno

Více k našim aktivitám na www.podhoubi.cz, www.ekoskolka -rozarka.cz
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Baseballová mládež 
bude mít nové hřiště
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v Obecním sadu v Podhoří

Pod
Salabkou
× Trojská

pod parkovištěm
u zámku

u Trojské
lávky

ŽIVOT V TROJI

UKLIĎME 
6

Co řeka někde vzala a do Troje přinesla

Pracovník firmy Ipodec pan Viktor na stanovišti  
Pod Salabkou

Brigádník z Povltavské ulice 

Úvozová cesta
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u zast.
tramvaje
Trojská

u Pusté vinice
v ul. Pod Havránkou

TROJU

P OSLEDNÍ DUBNOVOU SOBOTU 24. 4. 2021 proběhla dle plánu jarní brigáda – úklid veřejných prostran-
ství v Troji. Účastníci se sešli na šesti stanovištích „Pytlomatů“, kde obdrželi potřebnou výbavu (pytle 
na odpad, rukavice, malé občerstvení), a vyrazili do terénu. Zaměřili se zejména na okolí hojně využí-

vaných turistických tras, procházejících městskou částí, ale i na další místa. Nejvíce „pokladů“ se zřejmě našlo 
na vltavském břehu pod ZOO, kam řeka v zátočině ráda ukládá vše možné, co zejména při zvýšené hladině vody 
přinese – tentokrát asi i něčí obydlí, posuďte sami: boty, batoh, matrace, deka, polštář a dokonce „dveře“ od 

nouzového přístřešku, tzv. Iglů (to je ta zvláštní stříbrná věc v popředí na fotografii, 
více informací o tomto projektu zde http://iglou.cz). Děkujeme všem, kteří přiložili 

ruce k dílu a věnovali kus svého času hezčímu prostředí pro všechny.
Ing. Milan Novotný, Referent životního prostředí

Odpad u tramvaje
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Brigádníci 
z Trojské ulice 

Na trojské 
cyklostezce 
jsou 
otevřena 
tato výdejní 
okénka:

STÁNEK U VODY
V Podhoří za přívozem 
vlevo směr Zámky, otevřeno
denně 12–20 h

ŽIVOT V TROJI

pískoviště a trampolína 
pro děti (zákazníků)

KOLONIÁL BUFET
zv. NA RŮŽKU
u přívozu P2 výdejní okénko
otevřeno denně 11–19 h

ALTÁN
u Zoo výdejní okénko 
denně 9–18 h

OBČERSTVENÍ U LÁVKY
v prac. dny 14–20, 
o víkendech 11–20 h.
Otevírací doba se mění 
(posouvá) dle počasí

TROJSKÝ SKLEP
Povltavská 21 od pondělí 
do soboty 15–20 h

TROJSKÝ KŮŇ
uzavřeno z důvodu pande-
mie

HG SPORT
všední dny 13–21 h,
o víkendech 
10–21 hodin. Otevřeno za 
pěkného počasí a zavírá se 
se západem slunce

OBČERSTVENÍ SLALOM
u slalomové dráhy výdej-
ní okénko všední dny 
13–20, víkendy 11–20 h
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ŽIVOT V TROJI

TIPY PRO VÁS

8

v pátek v pátek 28. 5. 2021
Také letos nabídnou stovky ote-
vřených kostelů (v mezích aktuál-
ních opatření) bohatý kulturně-
-duchovní program.

M YŠLENKA OTEVŘÍT KOSTELY V NOCI 
vznikla před patnácti lety ve Víd-
ni, kde také v roce 2005 proběhla 

první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. 
V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice 
a otevřely se také kostely a modlitebny na ně-
kolika místech v České republice. V roce 2010 
se Noc kostelů konala již v celé České republice, 
v roce 2011 poprvé na Slovensku, od roku 2012 
probíhá Noc kostelů (estonsky Kirikute Öö) 
také v Estonsku, v roce 2016 se konala poprvé 
ve Švýcarsku.

Z ATÍM TO NEVYPADÁ, že 
by se v dohledné době 
sešel Klub trojské histo-

rie. Jsem optimista a doufám, že 
nám to vyjde kolem prázdnin. 
Až bude vystoupení s „Kra-
mářskou písní o lávce ve-
doucí do Troje“ připravené, 
tak mě slíbil pan Fatka, že ji při-
jde zahrát specielně pro KTH. 
Všem přeji pevné zdraví

František Malý

Kramářská píseň o lávce do Troje
V nedávné době jsem se sešel s panem Viktorem Fatkou. Řekl 
mi, že píše „Kramářskou píseň o lávce vedoucí do Troje“ po-“
dle starých kramářských písní. Píseň bude zpívat za doprovo-

du fl ašinetu – nově vyrobeného nástroje a obrázků, které dokumen-
tují historii trojského přívozu a různých lávek, které se zde postavily. 
Panu Fatkovi jsem poslal asi čtyřicet historických fotografi í trojského 
přívozu, Rybářské osady a lávek, které časem vznikly a zanikly.
Přikládám pár dokumentárních fotografi í a začátek kramářské písně.

Poslyšte příběh lávky do Troje,
co bylo před ní, je historie.
Rybáře osada dříve tu stála,
než velká voda domky si vzala.

Dnes zbyl jen dvůr a dva domy u zdi,
autobus, auta okolo jezdí.
Vraťme se ale o dvě stě let zpět,
tenkrát byl jiný kolem řeky svět.

Troja – most z pramic, 1963

Trojská lávka – povodeň 1977

Trojská lávka, 1977 

Torzo trojské lávky, prosinec 2017 
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Autorkou vizuálního stylu Noci kostelů 2021, který 
je společný pro všechny zapojené země, je rakous-
ká grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu
je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je
právě slovo „noc“.

Comenius
1592–1670
Doba mezi rozumem
a šílenstvím,

JAN AMOS KOMENSKÝ
A JEHO SVĚT
Výstava v Jízdárně
Pražského hradu
Množství exponátů z českých i zahraničních
sbírek, vedle literární a výtvarné linie – 
umělecké řemeslo, militarie, sfragistika,
numizmatika, kartografie.

Výstava bude otevřena až to umožní 
epidemická situace.
https://www.hrad.cz/cs/kultura -na -hrade
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S originály Albrechta Dürera se
můžete setkat v mnoha evrop-
ských sbírkách. Akvarel Zajíčka
z roku 1502 vystavují ve Vídni 
(Albertina).

TIP PRO VÁS

Pět set padesát
let od narození 
Albrechta Dürera
Tento norimberský rodák je nejznámější 
renesanční osobností severní Evropy 
a narodil se 21. května 1471.

D ÜRER JAKO MLADY
 ČASTO CESTOVAL po Itálii, 
která ho značně ovlivnila pozdní renesancí. Nej-
významnější dílo této doby, precizně provedené 

a barvou zářící, Růžencová slavnost, je stálou expozicí Štern-
berského paláce v Praze.

Albrecht Dürer, jakožto velmi vzdělaný člověk  (humanit-
ní vědy) je také považován za jednoho z největších grafiků 
všech dob s obrovským vlivem na umělce 16. století. Jeho 
dřevoryty a rytiny cestovaly po celé Evropě a pomáhaly pový-
šit grafiku na samostatné umění.

Pokud zavítáte (po zeslábnutí epidemie koronaviru) při 
svém letním putování do bývalého hlavního města Malty, 
Mdiny, můžete si v Muzeu katedrály sv. Pavla prohlédnout 
velké množství grafických listů obrovské kvality tohoto 
umělce. Ve zdejším souboru Život Panny Marie jsou k vidění 
dokonce nejstarší Dürerovy tisky. V cyklu Malé pašije se Mu-
zeum pyšní vlastnictvím druhého tisku dřevorytů.

Dürer ve vystavovaných dílech představuje hodně zideali-
zované postavy s důrazem na jejich vyvážené rozmístění. Tyto 
se pak pohybují v církevním prostředí, které je namalováno 
podle norimberských předloh, přičemž modely jsou italské. 
Pozadí je architektonické (uličky, sloupy) a Dürer zde doka-
zuje, jak výborně zvládal perspektivu, zlepšil kontrast světla 
a stínu a při vytvoření iluze byl mistr nad mistry. Pro svoji 

duchovní hloubku byly dřevoryty 
použity k meditaci a v roce 1511 
vydávány jako modlitební knížky.

L. Popovská

Panna Maria stojící na půlměsíci, 1510–1511

Někde si staví májky, v Praze je zvykem 
položit kytičku k pomníku Karla Hynka 
Máchy v Petřínských sadech. Polibek pod 
rozkvetlou třešní (kolem jich je bezpo-
čet) vám pak zajistí lásku na celý život.

V ZHŮRU NA PETŘÍN! Název vrchu je odvozen z latin-
ského Mons petrinus – skalnatý vrch (kdysi se tu s
dolovalo). Ve starších dobách býval označován jako 

Vrch sv. Vavřince, podle románského kostelíka, zasvěceného 
patronu vinařů. Ve středověku se na stráních Petřína (stejně 
jako na těch trojských) rozprostíraly vinice. Terén je protkán 
řadou pramenů, některé studánky se zachovaly dodnes. Roz-
hlednu i zrcadlové bludiště kousek od ní nechal vystavět Klub 
českých turistů v roce 1891, po návštěvě Světové výstavy v Pa-
říži, kde se jeho členové nechali inspirovat Eiffelovkou – teh-
dejší atrakcí číslo jedna (rozhledna na Petříně je její pětiná-
sobná zmenšenina). Lanovka byla postavena ve stejném roce. 
V přízemí rozhledny je instalována výstava Muzea hlavního 
města Prahy o místní bohaté historii. Až se otevřou brány 
muzeí a galerií, můžete se tu ledacos dozvědět.

Re
pr

o:
 L

. P
op

ov
sk

á

TITITITITITITITTITITITTTTITIPPPPPPPPPPPPPPP PRPRPRPRPRPRPRPRPRRPRPRPRRPRRPRPRRPRROOO OOOOOO OO OOOO OO OOOO VÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁVÁSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Pavilon Bludiště zbu-
dovaný v rámci Zemské 
jubilejní výstavy /1891/ 
coby miniaturní rekon-
strukce vyšehradské
brány Špička

Kaple křížové cesty a Božího hrobu z let 

1834–38, dle návrhu Josefa Krannera

1 Rozhledna 2 Bludiště 3 Pomník
K. H. Máchy od J. V. Myslbeka, 1911

1 2

3

KVĚTEN 2021 259



10

259 KVĚTEN 2021

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ
TIP PRO VÁS

O víkendu 7. a 8. srpna se
pro veřejnost otevřou
zdarma desítky běžně

nepřístupných budov a festivalový 
týden přinese řadu doprovodných
akcí. Mottem festivalu je Archi-
tektura pro všechny, prohlídky 
budov jsou totiž určené pro širokou
veřejnost, včetně například osob se
zrakovým a sluchovým postižením.

Festival bude 
tentokrát v létě
Kvůli přetrvávající pandemii koronaviru 
se v letošním roce rozhodli organizátoři 
festivalu Open House Praha posunout 
jeho termín na léto. Festival se uskuteč-
ní od 2. do 8. srpna 2021.

Výpravy do vesmíru

Pražský veletrh knihý
se termínově přesouvá z května na měsíc září

V E STROMOVCE, cestou do Planetária Praha, si může-
te prohlédnout venkovní výstavu „Výpravy do vesmí-
ru“. Speciální výstava mapuje první kroky lidstva ve

vesmíru a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli
nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního
člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo
za posledních šedesát let od startu Jurije Alexejeviče Gagarina 
se dozvíte na oboustranných panelech v angličtině a češtině.
Na ochozu Planetária, u můstku k modelu Apolla 11 (1:1) na-
jdete časový rozpis přistání prvních lidí na Měsíci.

Mezinárodní knižní veletrh
a literární festival

Svět knihy 2021
23.–26. 9. nna Výstavišti
Čestný host: Francie

Motto:
Můj domov je v jazyce

Pražský výlet Liboc – Veleslavín
Vážení čtenáři, milí turisté, věřím, že až k vám doputuje 
číslo 259 časopisu TROJA, budeme smět cestovat už bez 
omezení okresů. Ale i tak vám můžu doporučit další krát-
ký pražský výlet.

T RAMVAJÍ Č. 26 DOJEDEME NA KONEČNOU do zastávky Divoká Šárka 
a překvapivě přejdeme na opačnou stranu než je Šárka. U Libockého 
pivovaru půjdeme ulicí Libocká a dál Ruzyňská až k zahrádkářské 

osadě a těsně před ní doleva odbočíme k novému jezírku Terezka. Napájí 
ho potok Světluška. Jezírko bylo vybudováno v roce 2018 na místě bývalých 
ilegálních skládek. Nejprve bylo území vyčištěno od stovek tun odpadu, na 
jaře 2017 na svazích pod kostelem byl vysázen třešňový sad z historických 
pražských odrůd a území bylo oseto speciální květnatou luční směsí. Ve sva-
hu byly vybudovány kamenné zídky, kolem kterých vedou pěšiny. Dále byla 
odtěžena přebytečná zemina, pak následovalo nasypání hráze, výstavba vy-
pouštěcího zařízení, výstavba nátoku z rybníka Ve Hvězdě a zatěsnění ryb-
níka jílovitou zeminou. Dno a břehy byly stabilizovány kamenným záhozem 
a konstrukce byly obloženy kamenem. Nátok do rybníka byl proveden jako 
široké kamenné schodiště, po kterém lze vstoupit do vody.

Součástí revitalizace byla i výstavba štěrkových cest v okolí rybníka a vý-
sadba stromů a mokřadních rostlin. Místo je to opravdu kouzelné, ale my 
budeme pokračovat za jezírkem doleva ke kostelíku sv. Fabiána a Šebestiá-
na. Naproti kostelu je archeopark Liboc, ten obejdeme a po širokých scho-
dech mezi domy sejdeme k Libockému rybníku. U krásného památného dubu 
přejdeme přes lávku vlevo a nakoukneme do vzorně opraveného areálu Li-
bockého dvora, který je sevřený novou bytovou výstavbou. Původní velkosta-
tek pocházel z 18 stol., dnes je tam restaurace.
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Na konci rybníku projdeme doleva 
tunelem pod železnicí a podél za-
hrádkářské osady a trati dojdeme 
do Veleslavína. Uličkou Střední do-
jdeme k památnému vodovodnímu 
domku z r. 1555, který sloužil k čiš-
tění vody a rour nejdelší z větví krá-
lovského hradního vodovodu. Poblíž 
stojí socha zdejšího rodáka Adama 
z Veleslavína (1546–1599 – naklada-

tel, spisovatel, bohemista, historik, 
filozof, překladatel, humanista a vy-
sokoškolský pedagog). Seběhneme 
dolů k trati a můžeme jet domů buď 
vlakem (každou celou hodinu) ze 
zast. Praha Veleslavín přes Dejvice 
do zastávky Bubny či až na Masa-
rykovo nádr. nebo dojít na tramvaj 
č. 26.

Renata Zajícová
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

TJ SOKOL TROJA INFORMUJETIPY PRO VÁS

Pokračování neúplného přehledu pražských plastik nového 
tisíciletítisíciletí

Umění v prostoru
Slight Uncertainty
Michal TRPÁK, 2013
jižně od Karlova 
náměstí před Mosaic 
House, ‚houbičky‘ 
v nadživotní velikosti 
od téhož autora 
tamtéž, Nové Město
Praha 2

Vějíř Žofie Chotkové
Martina Hozová, 2014
spolupráce J. Paclík
jižní předpolí Písecké
brány, Praha 6

Celoročně, denně 
včetně pondělí, 
a zdarma je přístupná 
expozice sochařsjkých 
děl předních českých 
umělců v zahradách 
Anežského kláštera. 
Vstupy z ul. Na fran-
tišku a Anežská.
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III.–V., IX–X.: 9–18 h, XI–II.: 10–16 h, VI.–VIII.: 
zahrada při severní bráně (vstup od nábřeží) 
9–22 h, zahrada za svatyní 9–19 h.

Milí sportovní přátelé, vzhledem k přetrvávající pandemii 
a nařízení vlády se stále nemůžeme sejít ke společnému cvi-
čení v tělocvičně. Proto bychom vás chtěli povzbudit několika 
zábavnými pohybovými aktivitami, které jsme si zacvičili již 
v prosinci, ale nyní můžete vyjít na čerstvý vzduch a zapojit 
více členů rodiny. Třeba si zasoutěžit, kdo úkoly splní lépe. 
Přejeme vám příjemný zážitek z pohybu a hodně zábavy.

„ŠKOLKA“ SE ŠVIHA DLEM
(důležitá je správná technika skákání =
na špičkách, nekrčit kolena, nepředklánět 
se, švihadlo držet ve výšce boků a nezvedat 
ruce, přeskoky s meziskokem nebo bez me-
ziskoku):
n 10x skoky snožmo vpřed
n 9x skoky snožmo vzad
n 8x střídnonož vpřed
n 7x střídmonož vzad
n 6x po pravé
n 5x po levé
n 4x střídat nohy od sebe k sobě
n 3x vajíčko vpřed

n 2x vajíčko vzad
n 1x dvojšvih
*pokud nemáte švihadlo nebo nemůžete *
skákat (těhotenství, problémy s klouby…), 
najděte provázek/šálu/, poskládejte ručník 
a položte na zem.:
n 10x překročte tam a zpátky oběma 

nohama čelně
n 9x překračujte tam a zpět bokem
n 8x stojíme na jedné noze a ťukneme

druhou za provázek, nohy střídat
n  7x přejít po provázku tam a zpět 

(rovnováha)
Cvičitelé všestrannosti TJ Sokol Troja

TJ Sokol TJ S k Troja zve na cvičení
Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžití
pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)
úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
vchod do Sokolovny z Trojské a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.

Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně na účet č.: 12137071/0100

Orientační střípky
Ani v této divné době orientační běžci nezahálejí. Závody jsou 
bohužel zakázány.
Sportujeme individuálně. Účastnili jsme se virtuální Jizerské padesátky a dalších akcí.

Připravujeme TROJSKÝ ORIENŤÁK
proběhne  odpoledne na Trojském nábřeží
Rozsah a forma bude dána podle okamžité situace.
Každý týden si můžete zaběhnout 1 „svůj individuální závod (kdykoliv)“
viz Pražská OB liga – Tréninky v orientačním běhu po Praze (o -liga.cz).
Orientační běžci vám vzkazují neseďte doma a hýbejte se!

Za oddíl OB TJ Sokol Troja Milan Paukert

TJ SOKOL TROJA INFORMUMUJEJE

Orientační běh

V Ďáblickém háji vybudoval Klub orientačního běhu 

TRETRA PRAHA areál pevných kontrol, kde si kaž-

dý zájemce může sám vyzkoušet hledání kontrol. 

Bližší informace viz https://sites.google.com/view/

orientak -v-dablicaku/home. Další areály pevných 

kontrol: v Hostivaři a na Kamýku.

Čimický háj

Ďáblický háj
vozovna 

Kobylisy

ve středu 2. 6.
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Botanická 
zahrada pro vás
www.botanicka.cz

Venkovní expozice denně 9–19 h.
V areálu bude probíhat pouze okénkový prodej občer-
stvení.
Vinotéka na Vinici sv. Kláry:
víkendy a svátky 11–19 h, všední dny 13–19 h,
Bistro Botanická na talíři denně 9–19 h.
Při návštěvě zahrady jsou povinné respirátory 
FFP2 či jejich ekvivalent.

Do strží a skal 533–615 m n. m.

N AŠÍM CÍLEM JSOU tentokrát Tiské stěny – malebné 
skalní město s naučnou stezkou v labyrintu pískov-
cových skal. To se stalo i dějištěm filmu Letopisy 

Narnie. Z jemného písku stezek a průlezů je možné vystoupat 
i na vrcholovou trasu, s „orlími rozhledy“ do kraje.
Cesta z Prahy vlakem je překvapivě plynulá. Na dvouhodinové 
intervaly rychlíků navazují i odjezdy autobusu č. 452 (přestup 
v Ústí nad Labem, zastávka je jen několik metrů před budovou 
nádraží). Zhruba po půl hodině z Ústí na sever jste pak v obci 
Tisá – zastávka Kulturní dům. Od kostela po značené stezce je 
to do skalního města deset minut. V nabídce je malý a velký 
okruh (stihnout se dá pohodlně obojí). Zdálky zdánlivě nepro-
niknutelný skalní masiv skrývá desítky cest a cestiček, které 
vás, díky přehlednému značení, dovedou snadno tam i zpět.
Spojení: rychlík /Praha Holešovice/ 8.56 h denně (vždy po 2 h) 
v Ústí n/L hl. n. v 10.15 h, bus č. 452 v 10.35 h, opět po dvou h 
(v pracovní dny po hodině). Zpět z Tisé např.: 11.49, 13.49 atd.
Přírodní památka Tiské stěny (533–615 m n. m./99,56 ha)
Unikátní skalní město je významným stanovištěm pro mno-
ho vzácných a ohrožených druhů. Pro jeho nepřístupnost si 

je někteří ptáci zvolili za svá hnízdiště.
ké stěny jsou tradičním cílem turistů 
d počátku 20. století také horolezců 
pisek z informační tabule).

Koně Převalského na Dívčích hradech

T ÉMĚŘ DVACETIHEKTAROVÁ PLÁŇ NA DÍVČÍCH HRADECH v Praze se dnes stala novým 
domovem koní Převalského. Z chovné stanice v Dolním Dobřejově sem pracovníci 
Zoo Praha přepravili první čtyři klisny, k nimž by časem měl přibýt ještě hřebec.

Prvními obyvatelkami Dívčích hradů jsou klisny Khamiina, Xicara, Lana a Gruhne. Jejich výběr 
proběhl tak, aby pro budoucí reprodukci této skupiny koní Převalského byla zaručena co nej-
větší genetická pestrost. Návštěvníci je budou moci sledovat ze tří vyhlídek s bezbariérovým 
přístupem. Jedna z nich je vyvýšená, a poskytne tedy nejen ojedinělý pohled na samotné koně, 
ale také na panorama Prahy.
Celá ohrada bude monitorována pracovníky zoo i kamerovým systémem. Navíc je uvnitř elek-
trický ohradník, který koním zamezuje, aby se přiblížili k samotnému plotu. „Největší obavy 
máme z toho, že se lidé neudrží a budou chtít koně krmit. Opravdu všechny prosím, nedělejte 
to! Můžete jim způsobit závažné zdravotní potíže nebo i bolestivou smrt,“ upozorňuje Miroslav 
Bobek. „Prosím ani kousek chleba, ani mrkev. Nedávejte jim vůbec nic.“

Z tiskové zprávy Zoo, redakčně kráceno
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Otevřeno denně, v květnu 9–18 h
Ve všední dny je otevřen hlavní a jižní vchod do areálu 
s jižním parkovištěm a parkovištěm u zámku, o ví-
kendech budou otevřeny ještě severní vstup a severní 
parkoviště.

Areál se podle vládního rozhodnutí smí naplnit 
pouze na 20 % kapacity, tak, aby v žádném okamžiku 
počet návštěvníků nepřekročil čtyři tisíce. Ve všední 
dny bývá návštěvnost mnohem nižší. Aktuální počet 
návštěvníků najdete i na počítadle návštěvníků v zá-
hlaví webových stránek www.zoopraha.cz. Počet 
návštěvníků v areálu Zoo Praha bude dle těchto údajů 
regulován.

V areálu probíhá pouze okénkový prodej občerst-
vení, bez alkoholických nápojů.
Při návštěvě zoo jsou povinné respirátory FFP2 
či jejich ekvivalent. Po areálu jsou rozmístěny bez-
dotykové dezinfekční stojany.

Lanovka v Zoo Praha je v běžném provozu. Majitelé 
permanentních vstupenek si mohou požádat o pro-
dloužení jejich platnosti. K vidění všechna zvířata, 
která jsou v tuto roční dobu ve venkovních expozicích.

Komentovaná krmení a setkání u zvířat se neko-
nají.

Zájemci o „novou expozici pro lední medvědy“ na-
jdou podrobnosti na: www.zoopraha.cz/arktida.

Zoo připravila
www.zoopraha.cz

TROJSKÝ ZÁMEK
Otevřeno:
13. 5. – 31. 10. 2021
út–čt 10–18 h
pá 13–18 h
so–ne 10–18 h

ZAHRADY
13. 4. – 31. 10. 2021
út–čt 10–19 h
pá 13–19 h
so–ne 10–19 h

je ně
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a od
(pop

Malé 
Tiské 
stěny

Velké Tiské stěny


