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Po dobu opravy
Trojská průjezdná jen směrem

do centra
STRANA 2

TROJAwww.mctroja.cz
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Milí trojští
a podhorští sousedé,

SLOVO STAROSTY

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Tomáš BryknarTomáš Brykna

jak jste si již jistě všichni všimli, od 
19. dubna probíhá několik let avizo-
vaná oprava ulice Trojská v rozsahu 
Trojská x Pod Lisem a ve směru k Zoo
Trojská x Nad Kazankou. Investorem
této tzv. souvislé údržby je Technická
správa komunikací hl. města Prahy
a zhotovitelem stavby je společnost 
EUROVIA CS. Po celou dobu stavebních 
prací bude doprava do centra vedena 
ulicí Trojská a směrem k Zoo ulicí Nad 
Kazankou. Průběh stavby bude rozdě-
len do dvou etap, oprava severní a poté 
jižní části vozovky. Termín ukončení 
celé akce je naplánován na 10. června.
Hlavně v průběhu druhé etapy, kdy 
v mnoha případech dojde k omezení 
vjezdů k přilehlým nemovitostem,
bude pro rezidenty ulice Trojská vyhra-
zeno parkoviště u tramvajové zastávky.
Musím konstatovat, že jak TSK, tak 
společnost EUROVIA CS, se od počátku 
snaží vycházet vstříc potřebám a poža-
davkům MČ i jejím občanům. O všech 
dalších podrobnostech budeme obyva-
tele dotčeného úseku ulice Trojská včas 
informovat.nformovat.

Městská část Praha-Troja se zapojila 
do pomoci občanům Ukrajiny, kterou 
organizuje Hlavní město Praha a Mini-
sterstvo vnitra ČR. V současnosti v Tro-
ji evidujeme několik desítek uprchlíků 
z válkou zasažené Ukrajiny, pro které 
se ve spolupráci se Zoo Praha snažíme
najít pracovní příležit osti. Společně 
s Trojským gymnáziem a Základní 
školou Trojská jsme také v Domě spo-
kojeného stáří zřídili dvě adaptační 
skupiny pro jejich děti.

Na závěr bych chtěl dnes poděkovat 
dětem ze ZŠ Trojská, studentům z Troj-
ského gymnázia a všem sousedům, kte-
ří se během dubna zúčastnili několika
brigád při jarním úklidu Troje.

Milí trojští a podhořští sousedé, 
krásné a pohodové jaro v Troji.

Den pro trojskou kotlinu
Čtvrtý ročník akce pro veřejnost nazvané Den pro Trojskou kotlinu se 
soustředí na téma město a řeka.
V SOBOTU 14. KVĚTNA OD 10 DO 18 HODIN
v rámci aktivit Příměstského parku Trojská 
kotlina, ve spolupráci Prahy 7 s MČ Pra-
ha 6, MČ Praha-Troja a Institutem plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy. Je navázán na mezi-
národní odbornou konferenci Město a řeka, 
která se koná v pátek 13. května.
A na co se můžete o Dni pro Trojskou kotli-
nu těšit? Čeká vás bohatý program na Císařském 
ostrově, ve Staré čistírně odpadních vod a u kotvi-
ště na Podbabě. Aktivity Sedmičky a Troje spojuje 
zájem o přírodu, historii a vývoj místa, koncep-
ci a zároveň environmentální přístupy ve městě. 
Nezapomínají na vědu, technologii, ochranu, péči 
o zvířata a zahradničení.
Na Císařském ostrově budou tři oblasti:

střecha Nové vodní linky Ústřední čistírny y
odpadních vod
komunitní zahrada MetroFarm a její okolí a
vyhlídka, odkud je pěkný pohled na významné 
stavby a lokality na trojském břehu.
Program:

STŘECHA
10–18 informační panely s virtuální realitou y
ukazující vnitřek industriální stavby Nové vodní 
linky Ústřední čistírny odpadních vod a informace 
o proměně Trojské lávky (vize možného propojení 
přes plavební kanál a koryto Vltavy, pěší propojení 
střechy Nové vodní linky a mostu ÚČOV)
10.00 program pro děti o úpravě vody

(H2ospodař!)
11.30 program pro děti o hospodaření s vo-

dou (H2ospodař!)
11.30 Urban walks o plánované revitalizaci 

ostrova s architekty (Institut plánování a
a rozvoje hl.m. Prahy)

12.00 / 14.30 Procházka po ostrově s geobota-
nikem Janem Albertem Šturmou

13.00 program pro děti o čistírně odpad-
ních vod (H2ospodař!)d

14.30 program pro děti o vodě v krajině
(H2ospodař!)

14.00 / 15.00 ukázka výcviku koní a interak-
tivní přednáška (Jízdní skupina Městské a
policie Praha 7)

15.00 Urban Walks o revitalizaci řeky 
a protipovodňové ochraně Prahy (vo-y
dohospodář M. Sucharda)

Interaktivní expozice o fungování nové vod-
ní linky ÚČOV a expozice o proměně 
Trojské lávky

ZAHRADA
10–15.30 Prohlídka Komunitní zahrady Me-y

trofarm
15.30–18 Péče o rostliny a sázení rajčat
14–16 Ukázka výcviku koní Městské policieí

VYHLÍDKA
Vyhlídka a expozice o významných budovách 
a zajímavostech (Městská část Praha-Troja)

Další program bude připraven na území Prahy 6, 
kde se na lodi Tajemství bratří Formanů odehrají 
tři autorská představení Aladin. Pro děti budou 
připraveny výtvarné dílny. Na své si přijdou i mi-
lovníci techniky – ve Staré čistírně odpadních 
vod v Bubenči se uskuteční každou hodinu pro-
hlídka usazovacích nádrží s plavbou na prámu 
v podzemí.

V předvečer Dne pro trojskou kotlinu se usku-
teční mezinárodní odborná konference s té-
matem město a řeka, kde budou představeny 
celkové koncepce nábřeží a přístupy k industri-
álním prvkům v cenné přírodě. Na níž budou 
představeny zajímavé tuzemské i zahraniční 
projekty z Pardubic, Brna, Ostravy, Prahy, Ko-
daně, Amsterdamu či Lublaně. Konference se 
uskuteční v Centru architektury a městského 
plánování (CAMP) v pátek 13. května 2022 od 
16 do 21 hodin.
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy poté 
v červnu 2022 představí v jižním předpolí zámku 
výstavu o současných projektech v Trojské kotli-
ně – koncepci Císařského ostrova, protipovodňo-
vé ochraně, naučné stezce, Divoké Vltavě a úprav 
trojského nábřeží.

Vážení sousedé,
přijďte se podívat na Císařský ostrov, do stanu 
městské části a dále na Novou vodní linku čistír-
ny odpadních vod. Její střecha je díky spolupráci 
s IPR, PVS, PVK od ledna 2022 volně přístupná 
veřejnosti a čeká na své využití.

Zpřístupněním její střechy se naplnila podmín-
ka Prahy-Troje z roku 2009, aby stavba technic-
ké infrastruktury neblokovala další část ostro-
va, ale její střecha byla využitelná i nadále jako 
park, sportoviště, nebo třeba zahrádky, které 
tam byly do povodní v roce 2002.

Těším se na viděnou! Tomáš Drdácký

POČTVRTÉ OD DESÁTÉ DO ŠESTÉ
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OBJEMNÝ ODPAD
Sobota 14. 5. 9–13 hodin

Pod Havránkou 807/15 
(u stan. tř. odpadu č. 16)
Sádky (u stan. tř.íděného 
odpadu č. 4)

Tel. dispečink: 724 244 105, 
724 846 719

BIOODPAD
Sobota 21. 5. 13–16 hodin

Dvůr ZŠ+TGSČ Trojská 
110/21
V Podhoří proti č. p. 280 
(bývalá octárna)

Neděle 22. 5. 13–16 hodin
Pod Salabkou x Trojská

3

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ÚŘAD MČ INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Městská část Praha-Troja 
přijme REFERENTA/TKU 
do sekretariátu úřadu MČ
p j

Chcete se kromě administrativy podílet na organizování 
veřejných, kulturních a společenských akcí a rádi komu-
nikujete s lidmi? Pak Vás rádi přijmeme do sekretariátu 
úřadu městské části.
Jedná se o zástup pracovnice, která odchází na mateřskou a rodičovskou dovolenou, 
ale v případě, že Vás práce bude bavit, můžete po určité době získat pracovní smlouvu 
i na dobu neurčitou.

Nabízíme  práci v přátelském kolektivu  pět týdnů dovolené příspěvek na stra-
vování formou stravenek příspěvek na dovolenou možnost zvyšování kvalifikace 

 další zaměstnanecké benefity.

Požadujeme střední vzdělání s maturitní zkouškou, dobré komunikační a organizační 
schopnosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, vel-
mi dobrá znalost práce na PC (WORD, EXCEL, OUTLOOK, Internet, Power-
Point), samostatnost, spolehlivost, pečlivost, ochota, příjemné vystupování, časová 
flexibilita. Velmi vítaná je znalost angličtiny. Nástup možný od 1. 7. nebo dohodou.

Bližší informace vám podá Ing. Irena Marková, telefon: 284 691 121, e-mail: 
markova@mctroja.cz nebo je naleznete na z www.mctroja.cz.

Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

Velkoobjemové kontejnery

Srdečně (…a konečně!)
si vás dovolujeme pozvat na

ve čtvrtek 19. května od 16 h
v galerii Trojský kůň (u vodáků)
Vzhledem k obavám z opětovné zimní
pandemie jsme se rozhodli pro jaro,
které máme všichni tak rádi.

Malé občerstvení je samozřejmostí.

K poslechu (i tanci) zahraje hudební skupina Oldies

Hrají hity interpretů: Elvis Presley, Fats Domino, Pat 
Boone, Chuck Berry, Carl Perkins, Ricky Nelson, Cliff 
Richard, Don Gibson, Johnny Cash, John Denver, The 
Platters, The Teddy Bears apod. V repertoáru mají i hity 
instrumentálních skupin, jako The Shadows, The Ventu-
res, TheTornados a podobně. Nevyhýbají se ani kouskům 
z české hudební produkce např. Michal Tučný, Petr No-
vák, Pavel Bobek, Karel Černoch a další.

https://kapelaoldies.webnode.cz

č k 9 k ě dddd 6 h

Vstupp zdarma

Soutěžní výrobky noste do 13.30 h do oranžérie u jižní brány.

Těšit se můžete na slavnost k 30. výročí vzniku MČ
Praha-Troja a stému výročí připojení Troje k Praze.

Pro děti chystá Divadlo Koloběžka Houbařskou pohádku.

Vystoupí např. děti z MŠ, ZŠ a TG, Elena Sonenshine
a večer skupina The Apples!

V zahradě proběhne prezentace návrhů 
podaných v participativním rozpočtu 

„Troja sobě“ před hlasováním.řed hlasováním.

V SOBOTU 4. 6. OD 14 HODIN

Letos v jižní zahradě Trojského zámku!

Blíží se 
hlasování 
o návrzích 
v participativním 

rozpočtu TROJA 

SOBĚ
pp

Jak hlasovat o realizovatelných návrzích po-

daných do participativního rozpočtu Troja 

sobě bude zveřejněno na webových strán-

kách participativního rozpočtu Troja sobě 

a v červnovém čísle časopisu TROJA. Na za-

hradní slavnosti 4. června v Trojském zám-

ku proběhne prezentace jednotlivých návrhů 

a veřejná diskuze nad nimi, která bude záro-

veň začátkem hlasování. Hlasovat bude mož-

no do 30. 6. 2022.
Ing. Marková, koordinátorka PR
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ZAJÍMAVOST

Stejně jako loni při příležitosti Dne Země, tentokrát v sobotu 
23. 4. 2022, proběhl v Troji velký jarní úklid.

V PŘEDSTIHU SE DO NĚJ V HOJNÉM POČTU ZAPOJILI TAKÉ STUDENTI Trojského gymnázia 
a žáci ZŠ Svatopluka Čecha. V sobotu se pak na šesti stanovištích sešlo několik desítek bri-
gádníků, kteří zaměřili síly zejména na známá problematická místa jako je břeh Vltavy, okolí 

frekventovaných cest a některé méně udržované pozemky. Shromážděný odpad opět zaplnil téměř celý 
kontejner. Počasí se vydařilo a po práci byla možnost občerstvit a posílit se opečeným špekáčkem. Dě-
kuji všem, kteří se akce, aby jarní Troja byla zase o něco hezčí, aktivně zúčastnili, a Botanické zahradě 
za poskytnutí kontejneru a zajištění likvidace odpadu. Milan Novotný, ref. ŽP

P ŘÍRODNÍ REZERVACE PODHOŘÍ tvořená 
skalními srázy pravého břehu údolí Vltavy 
se vzácnými teplomilnými společenstvy 

skal a skalních stepí získala nové značení. Spo-
lu s chráněnými územími severního okraje Pra-
hy – Babou, Podbabskéými a Sedleckými skálami
a Zámky je lokalitou evropského významu Natu-
ra 2000, souhrnně označovanou ‚Kaňon Vltavy 
u Sedlce‘.

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

V SOBOTU
23. 4. 2022

u zast. tramvaje
Trojská

M STSKÁ ÁST
PRAHA-TROJA

po ádá

UKLI ME TROJU
OD 9 HODIN

www.mctroja.cz

Kontaktní telefon:
603 460 164, 601 574 514

v Obecním sadu
v Podho í

Pod Salabkou
× Trojská

pod parkovišt m
u zámku

U Trojské
lávky

u Pusté vinice v ul.
Pod Havránkou

po á
VELKÝ
JARNÍ
ÚKLID

Místa k vyzvednutí 
pytl  na odpad:

PermanentkyP ky I letos bude botanická zahrada vydávat tzv. Sousedské permanentky.

Z ÁJEMCI SI JE MOHOU VYZVEDNOUT ve všední dny během otevírací doby po celou sezonu na 
kterékoliv pokladně bz (doporučujeme využít pokladnu Kovárna – bez čekání ve frontě), mimo 
pokladny skleníku Fata Morgana v průběhu výstavy motýlů a orchidejí. Nejpozději však půl 

hodiny před zavírací dobou. Vždy je třeba prokázat trvalý pobyt v ulicích, které svým rozhodnutím sta-
novila Rada hlavního města (určeno pro občany s trvalým bydlištěm v těsné blízkosti zahrady).

Cena této permanentky 100 Kč za osobu a rok (+záloha za kartu 100 Kč). V případě poškození karty 
je možná výměna kus za kus. V případě ztráty je třeba zakoupit kartu novou včetně složení zálohy. Sou-
sedé zároveň získávají slevu 20 % na vstupné do skleníku Fata Morgana. Permanentka je nepřenosná! 
Zaměstanci zahrady mají právo ověřit totožnost držitele karty /jiným průkazem než občanským průka-
zem/. Platnost permanentky je 365 dní od data vydání.
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www.plan.praha.eu
Upravený návrh Metropolitního plánu byl zveřejněn 26. 4. na úřední desce Magis-
trátu hl. m. Prahy
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/MPP/verejne_projednani.html

Územní plán určuje, jak se bude město v následujících deseti 
až dvaceti letech rozvíjet: kde se stavět smí a kde nesmí, kde 
má vzniknout park, kudy povede nová silnice, kde mají být 
školy, školky a nemocnice, a jak moc se má proměnit podoba 
každé části města.
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který plán zpracovává, spolu s hlavním městem 
plánuje od 9. května do 28. června 2022 podobně jako v roce 2018 informační tour 
po městských částech, kde bude možné se s plánem blíže seznámit a zeptat se na otázky ke 
konkrétním lokalitám. Nejblíže k Troji bude kontejner umístěn:

NOVÁ VÝSTAVA v CAMPu představí budoucnost Prahy

N ové parky, řešení krize bydlení, hezčí ulice i ná-
městí. od 26. dubna do a 30. června bude probíhat a
výstava nově chystaného územního plánu Prahy – 

Metropolitního plánu v Centru architektury a měst-
ského plánování (CAMP). Výstava bude mít dvě části – vy-
světlení pěti základních principů plánu a samotné vystavení 
výkresů. Na místě bude možné doptat se na konkrétní otázky 
přímo zpracovatelů plánu i podat připomínku. Výstava před-
staví Prahu jako moderní město s jasnou vizí v plánování. Po 
desítkách let tak plán pomůže odblokovat výstavbu nových 
bytů na brownfieldech, navrhuje vznik nových parků a za-
chovává vzácné pražské výhledy.

na Vítězném náměstí
25. 5. středa 12–20 h
26. 5. čtvrtek 14–18 h

u metra Kobylisy
30. 5. pondělí 12–20 h
31. 5. úterý 14–18 h
 1. 6. středa 12–20 h

na Strossmayerově náměstí
6. 6. pondělí 12–20 h
7. 6. úterý 14–18 h

na Palmovce
22. 6. středa 12–20 h
23. 6. čtvrtek 14–18 h

harmonogram, který jsme pro vás připravili v Troji a další 
kroky v procesu pořizování:

5. 5. jdeme konzultovat naše nezapracované připomínky na MHMP
9. 5. od 18.00 nabízíme konzultaci našim občanům, Dům spokojeného stáří
10. 5. jednání trojského zastupitelstva – informace co zůstalo a co je v plánu nové
16. 5. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K NÁVRHU REGULATIVŮ PRO TROJSKÉ LOKALITY, 

Aula gymnázia
25. 5. od 18.00 druhá konzultace našim občanům v DSS

veřejné projednání: 30. květen 2022, CAMP + ONLINE
12. 6. termín pro podání podnětů na ÚMČ nebo info@mctroja.cz k projednání z

v trojském zastupitelstvu, v případě odsouhlasení bude podnět zapracován do 
připomínek městské části, které odešleme na Magistrát hl. m. Prahy.

13. 6. jednání Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu
21. 6. jednání trojského zastupitelstva – schválení připomínek městské části
 veřejné projednání: 23. červen 2022, CAMP + ONLINE
 ukončení připomínkování: 7 dní po 2. veřejném projednání: 30. červen 2022

Aktuální informace naleznete na https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/.

Časový plán v Troji

Náhled prostředí webové aplikace Metropolitního plánu, ze které je možno tisknout 
a stahovat závaznou část-výkresy, texty, přílohy a také soubory odůvodnění plánu. 
www.plan.praha.eu
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Metropolitní plán hlavního města Prahy 

Vážení trojští občané,

dovolte mi vás pozvat především na VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 16. KVĚTNA 
Í

2022 od 18.00 hodin do Auly Trojského gymnázia. Budeme vás in-

formovat o tom, jak je návrh oproti verzi z roku 2018 upraven, co můžeme 

navrhovat k doplnění či změně a jak podávat samostatně nebo pro-

střednictvím trojské samosprávy vaše připomínky k PLÁNU, který 
UU

předurčí další podobu okolí našich domovů.

Děkuji za váš zájem o Troju a její budoucí charakter a těším se na viděnou 

při diskuzi nad Plánem! Tomáš Drdácký, zástupce starosty
ýý
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Dvě skupiny žáků 
z Ukrajiny

J EŠTĚ JSME SE NESTAČILI pořádně vzpama-
tovat ze všech nařízení a opatření, která sou-
visela s provozem školy v období COVIDu,

když přišla nová komplikace. Válečný konflikt, 
který je blízko od naší republiky, se nás bezpro-
středně týká. Aby taky ne, jsme demokratická 
země uprostřed Evropy a nemůžeme nečinně při-
hlížet, co se děje kolem. Spontánně a velmi rychle 
jsme se rozhodli zapojit do pomoci uprchlíkům 
z postižených částí Ukrajiny, především dětem. Bě-

Jarní novinky v základní škole
Jedna z nejvýznamnějších událostí je každoročně zápis do prvního ročníku. Budoucích prvňáků přišlo 

letos celkem čtyřicet šest. Děti plnily zajímavé úkoly, povídaly si s paní učitelkou a některé odvážné i za-
zpívaly nebo zarecitovaly. Všechny děti byly moc šikovné, a tak nás mrzí, že z příchozích můžeme přijmout 
jen část, která utvoří budoucí první třídu. Ještě před Velikonocemi proběhly další dvě akce. Jednak velmi 
oblíbený a tradiční „Barevný týden“, kdy se žáci i paní učitelky každý den oblékli do předem určených 
barev, jednak výstava „Povodně v Troji“, kterou připravily děti ze školní družiny v prostoru školní zahrady. 

Ráda bych Vás informovala, že za podpory Městské části Praha-Troja vznikla při základní škole adap-
tační skupina pro ukrajinské děti ve věku od šesti do deseti let. Skupina bude fungovat zatím do konce
června v prostorách staré školy, nyní DSS v Povltavské ulici. Dětí se sešlo celkem patnáct a provází je dvě 
paní učitelky. V dopoledních hodinách se budou věnovat vzdělávání a seznámení s Trojou, na odpolední 
program se přesunou do základní školy a v rámci školní družiny se postupně začlení mezi naše děti, které 
je přirozeně seznámí s českým jazykem. V polovině května se chystáme na jarní školu v přírodě v Chlu-
mu u Třeboně. Těšíme se na výlety na kolech v krásné přírodě jižních Čech. Tradičně vyjíždí všechny třídy. 
Budova školy na deset dnů ztichne a bude čekat až se do ní školáci opět vrátí. Kateřina Tůmová

hem jarních prázdnin jsme připravili 
jednu učebnu, v níž se od 21. 3. vzdělá-
vá čtrnáct žáků ve věku 16–18 let, tedy 
ti, kteří na Ukrajině navštěvovali vyšší 
ročníky lycea. Zaměřujeme se přede-
vším na výuku češtiny jako druhého 
cizího jazyka, do programu jsme však 
zařadili i další vzdělávací předměty – 
anglický jazyk, základy přírodních věd, 
matematiku, sport, estetickou výchovu. 
Každý den tráví noví žáci v procesu pět 
hodin, zařazujeme i různé exkurze za 
účelem poznání a orientace v našem 
hlavním městě Praze. Po měsíci výuky 
rádi konstatujeme, že se jedná o velmi 
pilné a motivované žáky, věříme, že 
brzy budou umět nejen český jazyk, ale 
budou se aktivně zapojovat do dalších 
předmětů řádné výuky. Někteří ze stá-
vající skupiny by totiž rádi v ČR zůstali 
a dokončili studium na české střední 
škole. K tomu jim přejeme hodně zdaru.

S ohledem na dlouhodobé zkuše-
nosti, které s výukou žáků-cizinců na 
Trojském gymnáziu máme, jsme byli 
požádáni, abychom otevřeli ještě jeden 
obdobný jazykový kurz v kombinaci 

s jinými předměty. Jedná se o žáky ve věku 12–15 let, což 
odpovídá nižšímu stupni našeho osmiletého gymnázia. Ve 
spolupráci s MČ Praha-Troja, která poskytla zázemí v Do-
mově spokojeného stáří, jsme po Velikonocích odstartovali 
vzdělávání druhé skupiny, momentálně deseti žáků. Věříme, 
že tyhle děti budou rovněž pilné a brzy se budou dobře ori-
entovat. My pro překonání překážek, které před nimi stojí, 
uděláme, co bude v našich silách.

Mgr. Radim Jendřejas, Trojské gymnázium

Ekoškolka Rozárka Malá ochutnávka z jarních zážitků. S rodiči jsme přivítali 
jaro na slavnosti v zámecké zahradě, užívali si sluníčka v Botanické či zámecké 
zahradě, zažili dobrodružnou Noc s Andersenem s knížkami a přespávání ve 
školce, přiletěli k nám motýli, objevovali jsme jejich vývoj, hráli si na housenky 
i kukly. Vysbírali jsme odpadky v okolí potůčku a pláže u Vltavy, vypleli jsme 
záhony na terase, zalévali a tvořili jarní věnce na výzdobu.

Chcete se k nám přijít podívat?
Hledáte menší přátelskou školku pro va še děti? Chcete zažít atmosféru 
v trojské nebo letenské školce a podívat do našich prostor? Přijďte se nás
zeptat na všechno, co vás zajímá. Více https://ekoskolka-rozarka.cz/zz
Návštěvu si můžete domluvit s Veronikou Iljuchinou, ředitelkou ekoškolky, 
tel. +420 777 123 690, email reditelka.skolka@podhoubi.cz
Zápisy na nový školní rok 2022/23
V Ekoškolce Rozárce v Troji se na vás těšíme 10. května mezi 15 a 17 h
V Ekoškolce Rozárce na Letné se na vás těšíme 19. května také 15–17 h
Ekologické výukové programy pro MŠ a ZŠ Chcete zpestřit program 
dětem ve vaší mateřské nebo základní škole? Naši lektoři přijedou s pro-
gramem k vám.
Veškeré informace k našim aktivitám na www.podhoubi.cz
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Co nového v Ekocentru a Ekoškolce?

Fo
ta

: A
rc

hi
v 

Ro
zá

rk
y



KVĚTEN 2022 271

9

Inzerce

OKÉNKO DO HISTORIE

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Některé významné události odsunula 
protipandemická opatření ‘na vedlejší 
kolej’. Připomínka čtyř set let od bitvy 
na Bílé hoře, přestože v roce 2020 pro-
běhla celá řada akcí i vydavatelských 
počinů, je jednou z nich.

D Á SE TO OVŠEM NAPRAVIT a to přímo na místě 
někdejšího bojiště, stačí dojet tramvají č. 22 nebo 
25 na konečnou Bílá hora a odtud, zpoza poutního 

areálu Panny Marie Vítězné, vás ulice Nad Višňovkou dovede 
přímo k pověstné pláni, pojmenované pravděpodobně podle 
někdejších lomů běloskvoucí opuky. Na zdáli viditelném ná-
vrší (381 m. n. m.) vztyčili v roce 1920 Sokolové z Župy pod-
bělohorské mohylu navrženou Františkem Bílkem.

Pomineme-li bitvě předcházející druhou pražskou defe-
nestraci*, jež byla de facto její roznětkou, začala Třicetiletá 
válka, do níž byla zatažena postupně celá tehdejší Evropa, 
právě tady, na Bílé hoře.

Moderní 
způsob 
v zdělávání

V úterý 19. 4. nás navštívil 
EDUbus – moderní polytechnická 

laboratoř v autobuse.

D RUHÁCI SE SEZNÁMILI S ROBOTY VEX123, Y
které pomocí tlačítek naprogramovali tak, aby 
dojel po určité trase k cíli a zvládl překovat 

i překážky. Třeťáci měli program „Sucholedokouzla“, 
kde se dozvěděli základy sublimace a co dělá látka, když 
se její teplota blíží k  80 °C. Čtvrtý ročník propojil tablety 
se stavebnicí Lego a programoval roboty podle předem 
daného zadání. V odpoledních hodinách navštívily auto-
bus i paní učitelky, které si vyzkoušely práci s různými 
typy robotů, mikroskopy a stavebnicemi.

Tereza Vítková
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Bílá hora
Podrobnosti k bitvě, která se odehrála během necelých dvou hodin 28. listopadu 1620 se zá-
jemci mohou dozvědět na volně přístupné panelové výstavě v již zmíněném poutním objektu, 
pod arkádami východního ambitu. Vřele doporučuji.

Barokní stavba tohoto místa je spojená jak se zvučnými jmény architektů – Giovanni 
B. Alliprandi, Jan Blažej Santini-Aichl, tak i malířů – Kosmas D. Asam a Václav Vavřinec 
Reiner. Na dohled odsud je obora Hvězda s pozoruhodným letohrádkem, který zůstal po 
oné památné bitvě opuštěný a generální opravy se dočkal až v letech 1949–51. Dnes je v něm 
Památník národního písemnictví a oborou vede naučná stezka. s.p. a.

* Akce při níž zástupci stavů svrhli 23. 5. 1618 z okna České dvorské kanceláře Pražského hradu císařské místo-
držící Jaroslava Bořita z Martinic a Viléma Slavatu z Chlumu u Košumberka spolu s písařem Filipem Fabriciem.

Národní muzeum připravilo virtuální exkurzi na https://exhibition.indihu.cz/view/1620-cesta-na-horu/start

Re
pr

o:
 A

rc
hi

v

Fo
ta

 ©
 g

ra
fo

s 
m

l

PRODEJ PARKOVACÍCH MÍST v ul. J. Jandy
Zbývají k odkoupení 2 poslední parkovací místa
podél Viniční rezidence Salabka v ulici Jiřího Jandy.
Kontakt: zlatapraha@zlata-praha.eu, 603 152 534u

Výstava o bitvěVýstava o bitvě
na Bílé hoře
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CO SE DĚJE U SOUSEDŮ

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP PRO VÁS

ZAJÍMAVOST

TIP PRO VÁS

Ve snaze uloupit trochu pozitivi-
ty do zásoby v dnešní těžké době 
jsem se vypravila tentokráte na 
radu našeho známého moderátora 
a herce Marka Ebena na výstavu Ji-
řího Sopka v Muzeu Kampa. Marek 
Eben totiž tvrdí, že obrazy tohoto 
umělce si může klidně pověsit a dí-
vat se na ně bez nebezpečí, že by se 
časem pověsil i on sám. A opravdu, 
dýchne zde na  vás atmosféra fau-
vistické zářivosti barevných ploch 
i zdobnost a dekorativnost Nabisu, 
ale především nadhled a osobitý 
humor autora samotného.

Jiří Sopko – Retrospektiva
Karel Vaňura – Vrstvení

J IŘÍ SOPKO SE NEUSTÁLE POUSMÍVÁ nad lid-Á
ským počínáním, sny a falší v době totality. 
Sarkasticky glosuje i své alkoholové obdo-

bí. Pro autora je typické neustálé zjednodušování 
malby, kdy své oblíbené „holohlavce“ redukuje 
časem na předměty denní potřeby, a tím kritizuje 
konzum postkomunistické společnosti.

Jak sám říká: „Začínám tíhnout k minimali-
smu, s čímž souvisí redukce prostoru. Čím jsem 
starší, tím se víc snažím o jednoduché obrazy, 
což je ale velice těžké.“ Sopko s velkou rados-“
tí v současnosti maluje věci, které má rád a činí 
mu velké potěšení: stromy, houby, krajiny. Jeho 
tvorba je naplněna pseudoopakováním, diptychy, 
triptychy zjednodušenými do základních tvarů, 
čímž často zdůrazňuje monumentálnost svých děl.

Výstava, která se rozprostírá ve třech patrech 
(přes sto obrazů) potrvá do 29. 5. 2022 a je zá-
roveň velkou oslavou jeho osmdesátin.
Pokud zavítáte na tuto výstavu, můžete „grátis“ 
zhlédnout poselství Karla Vaňury pod názvem Vrst-
vení. Tento všestranný umělec vystavuje skromně 
v Muzeu Kampa své malby, sklo, asambláže. Velmi 
originální jsou zvláště jeho skleněné geometrizující 
objekty (vitraje) vyznačující se neustálým hledáním
něčeho nového, působivého jako například prostup-
ností a lomu světla. Jeho malby se vyznačují klidným 
kreslířským gestem, redukcí, často používá rudé bar-
vy (krajiny a postavy). Asambláže (reliéfní obrazy, 
které se skládají z kresby, malby, nalepeného prvku 
jako je lepenka, sklo, polodrahokamy) vtahují diváka 
do úvah o životě a všem mimo nás. Tato výstava po-
trvá rovněž do 29. 5. 2022. Ladislava Popovská
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Manž elství  aneb dlohou po svatbě , olej, plá tno

Nálady úsvitu kresby 
Libora Beránka u lávky

R OZMĚRNÉ KRESBY umělým uhlem, navozující at-Y
mosféru po procitnutí ze sna, překvapí nezvyklým
řešením prostoru i kompozičním členěním plochy.

Galerie u lávky, Povltavská 21, v yy pátek 13–17 hodin, 
sobota a neděle 10–18 h, do 26. června, vstup volný

Trojská karta
ATNÁ OD 1. 4. DO 30. 9. 2022

Zvýhodněná spo-
lečná vstupenka 
jak do Botanické, 
tak i do Zoologické 
zahrady hl. m. Pra-
hy a Zámku Troja

opravňuje držitele k jednomu vstupu do všech
tří areálů (v botanické zahradě do tropického
skleníku Fata Morgana i do venkovních expozic).
Vstupy nemusí být uskutečněny v jeden den. Kar-
ta je platná od dubna do září. Žádné další slevy 
nemohou být uplatňovány. Skleník Fata Morgana 
a Zámek Troja mají v pondělí zavřeno. K zakou-
pení v pokladnách všech tří uvedených zařízení.
Dospělí 350 Kč, děti (3–15 let) 200 Kč, rodina
(dva dospělí a čtyři děti 3–15 let) 950 Kč

Den Evropy
9. 5. 2022
Střelecký ostrov

Letos ve znamení osm-
nácti let od vstupu České 
republiky do EU a jejího 
předsednictví v Radě EU 
s programem zaměřeným 
na benefiční činnost na 
pomoc Ukrajině.
Zajímavý program – vy-
stoupení umělců, stánky 
členských zemí EU a meziná-
rodních organizací, diskuze,
besedy a workshopy na
aktuální témata.

Zastoupení Evropské 
komise v ČR

Zdarma, upřesnění programu: 
Den Evropy na Střeleckém 
ostrově 2022 ((europa.eu)u

Těší se na vás

Mezinárodní den 
muzeí a galerií
Mezinárodní den muzeí se již od roku 1977 kaž-
doročně slaví 18. května. Téma Síla muzeí 
akcentuje potenciál muzeí změnit svět k lepší-
mu a stát se nositelem společenského, kulturní-
ho nebo environmentálního pokroku.
18. 5. Národní galerie v Praze vstup zdarma
do sbírkových expozic Staří Mistři I, Staří Mistři 
II, Středověké umění v Čechách a střední Evropa 
1200–1550, 1796–1918: Umění dlouhého století, 
1918–1938: První republika 10–20 h
18. 5. Národní muzeum v Praze volný vstup
18. 5. Národní zemědělské muzeum Praha,
vstup zdarma Kostelní 44, Praha 7 – Letná 9–17 h
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TIP PRO VÁS
TJ Sokol Troja zve na cvičení

jďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžití pro všechny řijPř
kové kategorie.věkvě Přijďte se podívat. Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)

Úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 hodin.
Vchod do kanceláře vlevo vedle vchodu do restaurace.

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

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Stolní tenis
Druhý turnaj ze Seriálu 
turnajů ve stolním teni-
se – čtyřhrách proběhl 
v neděli 3. 4. ve velké 
tělocvičně ZŠ Svatoplu-
ka Čecha s pěknou účas-
tí dvaceti hráčů.

D ESET PÁRŮ HRÁLO v je-
diné skupině systémem
každý s každým na dva 

vítězné sety. Přišlo i několik nových
párů, z nichž Václav ZELINKA s Ru-
dolfem KRAJČEM neztratili ani set!!!
a po zásluze zvítězili. Druzí a zá-
roveň nejlepší ze Sokola Troja Petr 
HOUF a Ladislav HAVLÍČEK prohráli
jen s vítězi. Na třetím místě skončili
Zdeněk KYPR a František KVĚTOŇ se
třemi porážkami.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Vítězové (vlevo) – P. Houf, L. Havlíček
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Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Otevřeno
celý rok

od středy 
do neděle 
10–18 hod.
Výstavy:

Čarovný svět vějířů ve spolu-
práci se Západočeským muzeem 
v Plzni představí přehledně histo-
rický vývoj vějířů do 3. 7. 2022

 VČELA | Cesta do včelího 
města výlet do včelího úlu
s dětskou galerií Sladovna Písek 
do 4. 9. 2022

Směle kupředu! Svět Karla 
Havlíčka Volně přístupná výsta-a
va v zahradě Braunerova mlýna 
připomene životní pouť K. H. Bo-
rovského do 31. 10. 2022

1. Valná hromada jednoty proběhla 7. 4. 2022 v Sokolovně. Delegáti hodnotili činnost a hospodaření jednot za rok 
2021 a bylo konstatováno, že obojí bylo (i přes omezení způsobená koronavirovou infekcí) hodnoceno kladně. Na 
této valné hromadě se volil starosta a výbor TJ na další tříleté období a starostou byl znovu zvolen Petr Filip a slo-
žení výboru TJ zůstalo bez změny. Nově byli zvoleni členové kontrolní komise. Valná hromada zplnomocnila výbor 
TJ k dalším jednáním o výstavbě hřiště na pozemku u Sokolovny.

2. Cvičení všestrannosti organizujeme v plném rozsahu. Dále probíhá seriál turnajů ve stolním tenise organizo-
vaný Rudlou Hampelem – viz článek dále. Autobusem na Šumavě jsme byli 23. 4. – viz foto a článek níže.

Již při plánování jarního sokolského výletu byly obavy z počasí, a přestože jsme z Prahy vyjížděli se sluncem na obloze, 
Vimperk nás přivítal hustou mlhou. To se ale změnilo po jedenácté hodině ranní, a tak bylo možné vychutnat výhledy 
ze zámku na město i při pěším okruhu s náměstím. Odpoledne vysvitlo i slunce.  Po obědě v Borové Ladě již výletníky 
čekala zastavení u některých přírodních krás Šumavy. První byla Chalupská slať s překrásným jezírkem. Následovala 
Jezerní slať, kde se nachází nejstudenější místo v Čechách.  Další byla prohlídka bujné řeky Vydry s obřími balvany 
a tmavou vodou původem z šumavských rašelinišť. Výlet zakončilo zastavení v Kašperských Horách a fotografování 
hradu Kašperk. Výletu se zúčastnilo jednačtyřicet osob starší i mladší generace. Pavel Filip, vedoucí zájezdu
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3. Na červen připravujeme tradiční cyklovýlet na Okoř, viz níže.
4. Průběžně přijímáme zájemce o kopanou, zvláště v mládežnických kategoriích. Je nás stále málo. Kdo by měl 

zájem, přijďte se podívat na tréninky. Na hřišti jsme každé úterý a pátek od 16.30 do 18 hodin pro ročníky naroze-
ní 2014 až 2009 a každé pondělí, středa a pátek od 17 hodin pro roky narození 2005 až 2008. Nebo volejte Petra 
Filipa 728 213 254.

5. Od května 2022 bude rozšířena provozní doba restaurace v Sokolovně. Otevřeno bude šest dní v týdnu od 
16 do 21 hodin. Zavíracím dnem bude sobota. Přijďte posedět. Je možné si domluvit i uspořádání soukromých akcí 
u nájemce pana Šplíchala – tel. 775 743 274. Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

0–9 km: Podhoří, Klecany, Roztoky, výstava Včely a jejich
svět ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
9–19 km: Tiché údolí, Únětice, Černý Vůl, Statenice, Velké
Přílepy – oběd v restauraci Špejchar
19–23 km: Noutonice, Okoř, podle zájmu prohlídka zříceniny 
hradu Okoř

Na výletě bere každý zodpovědnost
sám za sebe.

TJ SOKOL TROJA – SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST A MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA POŘÁDAJÍ JIŽ TRADIČNÍ

Cyklistický výlet na Okoř v sobotu 11. 6. 2022
sraz v 8.45 na trojské straně lávky na Císařský ostrov délka trasy asi 53 km

23–34 km: Malé Číčovice, Tu-
choměřice, Statenice, sv. Juliána, 
Přední Kopanina – odpočinek 
v restauraci U Drahušky
34–53 km: Divoká Šárka, Šárecké 
údolí, Podbaba, Troja.

Výlet se uskuteční
za každého počasí.
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TIP NA VÝLET

Botanická zahrada pro vás
V květnu otevřeno: venkovní expozice denně 9–19 h
skleník Fata Morgana kromě pondělí, www.botanicka.cz
vinotéka sv. Kláry so+ne, svátky 10–19.30 h

do 22. 5. 2022 Motýli | Výstava 
zaostřená na detail exotických 
motýlů aneb motýli pod drobno-
hledem tak, jak je neznáte skle-
ník Fata Morgana: út–ne, svátky 
9–19 h, PONDĚLKY ZAVŘENO Krása mo-
týlích křídel, půvabný let i tajuplná 
přeměna kukly v dospělého motýla, 
detaily ve stavbě motýlího těla, stavba 
motýlích křídel, jak vypadají oči, nohy 
nebo tykadla u housenek a dospělých 
motýlů. Nevynecháme ani sosáky mo-
týlů, jejich zajímavou strukturu a to, 
jak vypadají ústa housenek.
Vstupenka na výstavu odpovídá stan-
dardnímu ceníku pro vstup do bz.

Důležitá upozornění (Indivi-((
duální návštěvníci): Doporuču-duální návštěvníci): Doporuču

jeme návštěvu v odpoledních ho-
dinách během pracovního týdne. 
O víkendu hrozí, kvůli omezené 
kapacitě skleníku, i několika ho-
dinové fronty. Dopolední hodiny 
během pracovního týdne jsou hod-
ně využívány návštěvami školních 
kolektivů a jiných organizovaných 
skupin s rezervovaným termínem.
Kurátorské provázení | komen-
tované prohlídky expozic do 20. 10. 
2022 ve vybrané čtvrtky od 17 h
V rámci procházky v doprovodu těch 
nejpovolanějších nahlédnete pod po-
kličku pěstování rostlin z celého světa.
Prohlídka je v ceně standardních 
vstupenek do botanické zahrady. 
Před začátkem prohlídky je tedy 
nutné mít zakoupenou vstupen-
ku do zahrady, kterou se případně 
můžete prokázat.
12. 5. Pivoňky Ing. Iveta Bulán-
ková Hlavní vstup Bohnice Na 
provázení bude představen celý 
sortiment zde pěstovaných rostlin, 
dozvíte se něco z jejich historiedozvíte se něco z jejich historie 

a vývoje šlechtění, pěstitelských ná-
rocích, chorobách či škůdcích a vů-
bec vše potřebné k úspěšnému pěs-
tování těchto atraktivních dřevin.
26. 5. Jarní trvalky a rostliny
Středozemí Ing. Petr Hanzelka,
Ph.D. vstup z ulice Nádvorní 
V květnové Ornamentální zahra-
dě mohou návštěvnicí obdivovat 
množství právě kvetoucích skalni-
ček a nižších trvalek na kamenitých
a štěrkových záhonech, kde se těmto
rostlinám velmi daří. Bohatě kvetou
např. hvozdíky, drobné rozrazily
a hořce. Z typických květnových tr-
valek pak šanty, šalvěje hajní nebo
orličky. Do bohatého kvetení se
rovněž dostává expozici flóry Stře-
dozemí se zajímavým sortimentem
cistů, sáp, mateřídoušek a dalších
typických rostlin tohoto regionu.
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O D VLAKOVÉ ZASTÁVKY ve Velva-
rech, kam dojedeme vlakem z Ma-
sarykova nádr. (so 9.42 h) s nava-

zujícím přestupem v Kralupech nad Vltavou,
se vydáme po žluté k rozhledně Radovič. Po-

Z Velvar na Hostibejk
Vážení čtenáři, milí turisté, určitě jste zvědaví, kdeže se nachází Hos-
tibejk a podle čeho slovo vzniklo. Svádí to k představě, že tam někdo 
hostil bejky. Vysvětlení od odborníků zní takto: slovo se skládá ze 
dvou substantiv – Hosť a bejk. Hosť je staroslovanské vlastní jméno – 
tedy je možné, že v době slovanského osídlení zde žil nějaký majitel 
chovného býka jménem Hosť…

blíž ní jsou ještě dvě „pozorovatelny“. Tato 
zvláštní nová rozhledna má nahoře pěkné 
sezení jak stvořené pro malé občerstvení. Od 
druhé pozorovatelny pokračujeme dál ne-
značenou cestou doleva, až se k nám připojí 
zelená a po ní budeme pokračovat přes obec 
Velká Bučina vzhůru až k Velvarskému háji, 
pak kolem zajímavého bytového komplexu 
v anglickém stylu až k rozcestí Nad Lutovní-
kem a dál už po zelené na přírodní památku 
Hostibejk do Kralup nad Vltavou.

Tady si budete připadat jako na dně pravě-
kého moře nebo ve stařičkém pískovcovém 
lomu a k tomu ještě cestou uvidíte Mucho-
můrku, bunkr s vyhlídkou a vyhlídkový al-
tán. Kralupy máte jako na dlani…

Komu budou stačit síly, může pokračovat dál 
dolů po schodech a pořád po zelené podél 
Zákolanského potoka po pěkném kralup-
ském nábřeží až k Vltavě, kde jsou v parku 
dvě technické památky: Miřejovské kolo 
a Miřejovský regulátor otáček (z Miřejovské 
vodní elektrárny). Po dokochání najdeme 
modrou značku a po ní dojdeme centrem 
Kralup až na vlakové nádraží. Vlak jede 
každou celou hodinu vždy v :12. V nohách 
budeme mít asi deset km. Renata Zajícová
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27.–29. 5. Ornamentální zahra-
da od pátku do neděle vždy 9–18 h
prodej obvyklých i netradičních pe-
largonií, včetně velkokvětých, an-
dělských, pestrolistých, vonných
i sukulentních a kromě nich i další 
zajímavézajímavéj sbírkové rostlinysbírkové rostliny y (balko-(balko-

novky, africké kopřivy, bylinky…). 
Prodej přebytků botanické za-
hrady, ale pozor: Pouze ve velmi 
omezeném množství a do vyprodání 
zásob. Při nákupu na naší burze vám 
odborníci poradí s výběrem, zásada-
mi správného pěstování a ošetřová-
ní, ochranou proti nejčastějším cho-
robám a škůdcům či s podmínkami 
úspěšného množení rostlin. V nedě-
li proběhne výprodej všech rost-
lin se slevou 50 %.

Hudební procházky

každou neděli od 15. 5. do 25. 9.
Vychutnejte krásné chvíle a za-
poslouchejte se do klasické poslouchejte se do klasické 
hhudby pod širým nebem, obklo-
peni zelení a pestrobarevnými peni zelení a pestrobarevnými 
květy a ponořte se do tónů 
sskladeb známých klasiků.

Nedělní podvečery ve společnosti 
klasické hudby Pivoňková louka 
v Horní zahradě 17 h Doporu-
čujeme vstup hlavní pokladnou 
z Bohnic (areál Sever)rr
15. 5. Trio Iuventa
D. Milhaud, W. A. Mozart
22. 5. Art kvartet
W. A. Mozart
29. 5. Musica a tre
E. Schulhoff, J. Ibert

Gočárovy domy v zooGočárovy domy v zooy y 13 hodin

Muškátová 
burza


