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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Ze zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Troja
K návrhu na nevyužití zákonného 
předkupního práva k pozemku 
parc. č. 467/1 k. ú. Troja
Projednání bodu uvedl pan starosta – na mi-
nulém jednání ZMČ nebylo o využití předkupního 
práva rozhodnuto a projednání bylo odloženo na 
dnešek. Problematika je všem členům zastupitelstva 
známá. Od minulého jednání přibyla další stano-
viska Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu a Fi-
nančního výboru ZMČ, proběhlo pracovní jednání 
členů zastupitelstva. Na základě těchto stanovisek 
bylo připraveno předkládané usnesení. Paní Foit-
lová – informuje o stanovisku finančního výboru,
které získala od jednotlivých členů telefonicky a jed-
noznačně se rozhodli předkupní právo nevyužít.
Důvodem je, že nemáme smysluplné využití pozem-
ku a finanční částka je velká. Pan Hostaš – komise 
pro obecní majetek dospěla ke stejnému závěru. Ne-
vidí smysluplné využití pozemku a předpokládáme,
že v souvislosti s přístavbou ZŠ budeme potřebovat 
větší finanční prostředky na spoluúčast k žádostem 
o dotace. Pozemek byl prodán za účelem rodinné-
ho bydlení a s pozemkem se od té doby nic nestalo 
a nyní budou vlastníci pozemek prodávat s určitým 
ziskem. Dochází tam pouze k realizaci zisku. Ani 
to není důvod pro to, abychom využili předkupního 
práva. Uvítal bych, aby majitelé pozemku, až budou 
prodávat pozemek, zvážili příspěvek do fondu roz-
voje městské části. Je vhodné, aby o tom minimálně 
věděli a uvažovali o tom. Pan místostarosta – byl 
jsem pověřen jednáním s Komisí rozvoje, krajiny 
a výstavby, kde se někteří členové vyjádřili pro to,
aby MČ zachovala zeď a tři členové se vyjádřili pro 
to, aby MČ využila předkupního práva. Členové ko-
mise se dívají na věc bez finančních dopadů. Jsou 
zde také nová fakta – naproti projednávanému po-
zemku má pronajatou budovu soukromá základní 
škola a dá se v tomto místě předpokládat větší po-

hyb veřejnosti a toto místo by mohlo plnit veřejnou 
funkci. Takto jsem to předložil na pracovní jednání 
a v tomto smyslu navržené usnesení nepodpořím.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání 
nesouhlasí s využitím předkupního práva k pozem-í
ku parc. č. 467/1 o výměře 293 m2mm , zahrada, zapsa-
ném na LV č. 343 pro k. ú. Troja, obec Praha, od… 
za kupní cenu ve výši 2 736 620 Kč, tj. 9 340 Kč/
m2mm a nesouhlasí se zrušením věcného předkupního í
práva k pozemku parc.č. 467/1 o výměře 293 m2mm , 
zahrada, zapsaném na LV č. 343 pro k.ú. Troja, 
obec Praha

Před hlasováním se vyjádřil pan Hájek – 
hlasování se zdrží, neboť v rámci své podnikatel-
ské činnosti se stará i o majetek vlastníků pozemku 
a jeho rozhodnutí by nebylo objektivní. Pan staros-
ta vyzval členy zastupitelstva k hlasování o ná-
vrhu usnesení.

Usnesení č. 60 bylo schváleno šesti hlasy, 
tři členové se zdrželi hlasování.

Stanovisko k návrhu územní studie 
Bubny – Zátory
Pan místostarosta – dnes uplynul termín pro 
odeslání připomínek, proto jsme tak již dnes museli 
připomínky odeslat. Je to významné území, neboť 
přiléhá k Trojské kotlině a obyvatelé nových domů 
se budou rekreovat v Troji. První připomínka je 
k dopravě, aby byl plynulý pohyb aut z Troj-
ského mostu. Další připomínky jsou k zástav-
bě – území teplárny, připomínky k výšce sta-
veb. Smyslem studie je dát regulativy, na zá-
kladě kterých bude zrušena stavební uzávěra. 
V tomto místě nechceme věže, ale aby domy 
byly max. do 12 NP. Kolem nádraží Bubny 
vznikne významnější čtvrť. Výšky vycházejí 
z toho, že vysokoškolské koleje jsou 63 m, ale 
k tomuto to nelze vztahovat. Třetí připomín-
ka se týká domu v záplavovém území a navr-

žený objekt by měl být kratší. Hodně připo-
mínek měla MČ Praha 7. Naše připomínky se 
vizuálně týkají Troje. Paní Karlíková – dalších 
dvacet tis. lidí se bude rekreovat na našem břehu. 
Pan místostarosta – tohoto se týká naše další při-
pomínka. Paní Pokorná – mohla se Praha 7 vyjá-
dřit hned od začátku. Pan místostarosta – Praha 
7 byla již u zadání studie. V našich připomínkách 
je uvedeno, že je zde nedodrženo zadání studie, 
pouze to respektuje majetkové vztahy. Posíláme při-
pomínky k tomu, co je vidět z Troje a co může Troji 
ulevit. Pan Hostaš – je tam počítáno s tím, jak se 
budou lidé dopravovat do Holešoviček a do cent-
ra? Pan místostarosta ? – je tam hodně nejasností. 
Připomínky se budou vypořádávat a co je vhodné, 
tak se zapracuje. Formou prezentace to potom au-
toři dají na vědomí. Studie má sloužit ke změně 
územního plánu. Do roku 2040 by se to mohlo 
postavit. Pan starosta – napojení na Hlávkův 
most zůstává dál problematické. Pan Hostaš – po-
čítá se s tím, že bude dořešen vnitřní okruh? Pan 
místostarosta – je tam nějaká podmíněnost, ale 
na okruh to vázané není. Paní Karlíková – jsme 
účastníci řízení? Pan místostarosta –? nyní může 
posílat připomínky každý. Při projednávání změ-
ny územního plánu také budeme moci podat při-
pomínky. Propojení dvou mostů je nutné umožnit 
v dostatečné kapacitě. Pan Hostaš – řešení území 
navozuje to, že co je za řekou, je nezajímá. Zastupi-
telstvo MČ Praha -Troja po projednání schva-
luje připomínky k územní studii Bubny – Zátory, e
uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

Usnesení č. 61 bylo schváleno devíti hlasy.
Informace starosty
Pan Ing. Bláha z TSK hl.m.Prahy poslal schvá-
lenou dokumentaci ke světelné závoře a může 
se realizovat. Ještě proběhne řízení na úrovni 
odborů dopravy P7 a P8.

Ze zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Troja
K návrhu na nevyužití zákonného předkupního práva 
k pozemku parc. č. 467/1 k. ú. Troja
Pan starosta seznámil s nabídkou na využití předkupního práva k pozem-
ku parc.č. 467/1 k. ú. Troja. Tuto nabídku již projednala Komise pro 
obecní majetek. Probíhala diskuze, v níž členové zastupitelstva nebyli 
v názoru, zda využít nebo nevyužít předkupního práva jednotní, proto 
přijali následující usnesení.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání přerušuje projednání budu 2) 
tohoto programu, ukládá místostarostovi připravit podklady pro jednání o vyu-i
žití nebo nevyužití pozemku parc. č. 467/1 k. ú. Troja a ukládá starostovi svolat i
jednání Zastupitelstva městské části Praha -Troja tak, aby se konalo 15. 10. 2019.

Usnesení č. 56 bylo schváleno osmi hlasy.
Odejmutí vodohospodářského majetku (vodovodu 
a kanalizace) na pozemcích parc. č. 1428/9 a 1735/1
k. ú. Troja v Podhoří ze svěřené správy MČ Praha -Troja.
Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání schvaluje odejmutí stavby e
„Vodovodní řad, splašková kanalizační stoka a obnova komunikace U Loskotů“, 
která se skládá z vodovodního řadu v hodnotě 504 929,03 Kč a kanalizační pří-
pojky v hodnotě 491 092,68 Kč, tzn. majetku v celkové hodnotě 996 021,71 Kč ze 
svěřené správy Městské části Praha -Troja Usnesení č. 57 bylo schváleno 8 hlasy.
Diskuze, závěr
Paní Karlíková – dotazuje se, zda bude světelná závora. Pan starosta in-
formuje o zítřejší schůzce s panem radním Tomášem Slabihoudkem z MČ Pra-

ha 8. O toto jednání požádal pana starostu pan náměstek primátora Ing. A. 
Scheinherr. Závora bude fungovat po celý den a bude regulovat příjezd aut 
do Troje podle toho, kolik bude odjíždět aut z Troje. Pan Petkov – připomíná 
prověření fungování sousedských permanentek na bočních vchodech do Bo-
tanické zahrady. Paní Tůmová – zastupitelé by si mohli prohlédnout studii 
Dostavby ZŠ a Gymnázia Troja.

O využití pozemku u Sokola nyní diskuze neproběhne, pan starosta 
navrhuje tuto diskuzi odložit. Paní Karlíková – peníze na školu budeme shá-
nět dlouho a využití druhého pozemku bude z jiné kapitoly, proto by bylo dobré řešit 
obě stavby souběžně. Pan Hostaš – abychom mohli požadovat nějaké peníze, tak 
budeme muset mít stejný stav projektové přípravy jako u základní školy. Pan mís-
tostarosta – Sokol řeší stejnou situaci se svým pozemkem, takže je vhodná doba. 
Pozemek se nemusí celý zastavět. Pan Hostaš – musíme hovořit, co tam chceme, 
zda radnici, společenský dům, sportoviště. Pan starosta – nechci vést tuto debatu 
dnes nebo na příštím zasedání. Paní Tůmová – íí je reálné, aby městská část řešila 
tak dvě velké stavby souběžně? Pan místostarosta – ? máme peníze na projekt i na 
pozemek vedle Sokola. Pan Hostaš – co potřebujeme pro to, abychom se mohli bavit 
o tom, co na pozemku chceme. Starší průzkumy asi nemůžeme použít. Tak budeme 
muset diskutovat o návrzích. Paní Pokorná – nejdříve bychom si měli říci, co 
chceme a potom uspořádat veřejnou diskuzi. Pan starosta – na dalším blízkém 
jednání zastupitelstva se k tomuto vrátíme. Pan Hostaš – na příštím jednání 
bychom se mohli věnovat této záležitosti. Pan starosta – Sokol nebude iniciátorem, 
nyní má nabídky na využití pozemku.
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

BIOODPAD
sobota 9. 11. DOPOLEDNE od 9 do 12 h
n  Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n  V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna)
n  Pod Salabkou x Trojská

neděle 24. 11. ODPOLEDNE od 13 do 16 h
n  Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n  V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna)
n  Pod Salabkou x Trojská

3

Kotlíkové dotace III
Vážení Pražané,
určitě máte mnohdy pocit, že čas utíká čím dál 
tím rychleji. Letos to budou tři roky, kdy poprvé 
vznikla zákonná povinnost objednat si revizního 
technika, aby provedl revizi Vašeho kotle na pev-
ná paliva.

Udělejte něco pro sebe a životní prostředí, ve kte-
rém žijete. Dejte sbohem přikládání a vyměňte starý, 
neekologický kotel za moderní tepelný zdroj, který ne-
vyžaduje Vaši stálou pozornost a neobtěžuje kouřem 
Vaše sousedy a okolí. Využijte poslední příležitosti 
k získání vysoké dotace před zákazem topení uhlím 
v emisně nevyhovujících kotlích, stanoveným záko-
nem a nyní upraveným vyhláškou hl. m. Prahy, s cí-
lem v co nejkratší době zlepšit imisní situaci zejména 
v oblastech se zástavbou rodinných domů.

Příjem žádostí v rámci druhé výzvy kotlíko-
vých dotací byl ukončen 27. června tohoto roku.

Dne 21. října v 8:00 hod. byl zahájen příjem 
žádostí o „Kotlíkovou dotaci III“ v rámci třetí, 
ale již poslední výzvy. Příjem žádostí v této vý-
zvě bude ukončen 30. 10. 2020 v 16:00 hod!

V této třetí výzvě nastala změna v administraci 
příjmu žádostí! S žadateli, kteří podají žádost se 
všemi požadovanými doklady, bude po schválení 
příslušným orgánem hl. m. Prahy uzavřen smluv-
ní vztah, aniž by žadatel musel mít předem pro-
vedenou kompletní realizaci výměny starého kot-
le za nový ekologický tepelný zdroj. Ve smlouvě, 
která bude se žadatelem uzavřena, bude uvede-
ná maximální možná výše dotace, kterou může 
obdržet v závislosti na typu nového tepelného 
zdroje, který uvedl ve své žádosti. Tento postup 
vylučuje pochybnosti a posiluje jistotu „zda se 
na mě dostane“. Pochybnosti vyplývají ze situace 
v jiných krajích, kde stanovený počet žadatelů byl 
naplněn během velmi krátké doby, i když v Praze 
je situace jiná. Žádosti jsou podávány pouze v lis-
tinné podobě a lidé bydlící v rodinných domech 
dosud o výměnu starých kotlů na pevná paliva 
nejevili přílišný zájem.

podrobně

Čas je skutečně neúprosný a 1. říjen 2020 je ter-
mínem, od něhož bude v hl. m. Praze zakázáno 
topit v kotlích 1. a 2. emisní třídy na základě vyda-
né vyhlášky HLMP! Plné znění uvedené vyhlášky 
je zveřejněno opět na: portalzp.praha.eu, v zá-
ložce „OVZDUŠÍ“.

Vy všichni, kteří bydlíte v rodinných domech 
a stále ještě topíte kotlem na pevná paliva, využijte 
nabízené jedinečné příležitosti, vyřešte si problém nevy-
hovujícího kotle dříve, než Vám k jeho výměně vznikne 
zákonná povinnost. Čerpejte dotace, dokud jsou 
k dispozici!

Veškeré konkrét-
ní informace, jak 
při podání žá-
dosti postupovat 
a vzory dokladů,
jsou uvedeny na: 
portalzp.praha.eu,
pod záložkou
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ěstská část Praha -Troja a Státní veterinární správa připomíná chova-
telům povinnost označit mikročipem své psy u soukromého veteri-
nárního lékaře do konce roku 2019. K 1. 1. 2020 bude na základě

novely veterinárního zákona povinné očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena 
nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku.
Výjimku budou mít pouze starší psi, a to, pokud jsou označeni jasně čitel-
ným tetováním, které bylo provedeno před 3. 7. 2011. www. svscr.cz/zdravi-
-zvirat/povinne -oznacovni -psu/ Romana Konrádová, ekonomické oddělení

pozornění pro chovatele psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely ve-
terinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost po-
vinnost označovat psy na území České republiky 
mikročipem.

U

Velkoobjemové KONTEJNERY

Poslední kontejnery 

letošního roku!

Dodávku kontejnerů zaři-
zuje společnost FCC Česká 
republika, s. r. o., v přípa-
dě problémů s kontejnery 
(pozdní přistavení, špatné 
umístění, brzké opuštění 
stanoviště), kontaktujte 
dispečink na tel. čísle:
283 061 301.

V
ážení, na těchto stránkách se celoročně mů-
žete dočíst o řadě zajímavých akcí v Troji
i u sousedů (zde na straně 7 atd.). A právě vy-

chází i obvyklý měsíční přehled společenských, 
sportovních a kulturních akcí v mč (tentokrát na dva 
měsíce dohromady). Motivem letošního ročníku jsou 
stromy a tak se v úvodním článku dozvíte leccos prak-
tického (stromy léčí). Zdarma např. na Úřadě MČ, v obchodě Na Kovárně,
na poště, v čekárně lékaře Sádky a v Galerii u lávky.

U příležitosti stoprvního
výročí vzniku samostat-
ného Československa 
položili trojští zastupitelé 
věnec k pomníku padlých
před Základní školou
Svatopluka Čecha.

Tradiční

se bude konat
ve čtvrtek 12. 12. 2019 
od 16 hod.
v RESTAURACI ALTÁN 
u vchodu do Zoo

ZPÍVÁNÍ
ozsvícenýmpod ro

očním stro-váno
m se uskuteč-mem
ve středuní v

4. 12. 2019
od 17 hod.
na obecní 
zahradě.
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„ENERGETIKA“ – „KOTLÍKOVÉ DOTACE III“.
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ŽIVOT V TROJI

Z jednání komise pro obecní majetek MČ Praha -Troja 24. září 2019

Komise pro obecní majetek byla svolána 
hlavně k projednání nabídky k uplatně-
ní předkupního práva k pozemku parc.
č. 467/1 k. ú. Troja (u cesty U Lisu). Po
delší diskuzi se komise shodla na tom,
že zastupitelstvu nedoporučuje nyní
předkupní právo využít, neboť nyní
není znám účel využití pozemku. Ale ur-
čitě ho nerušit a ponechat dále n Dále

komise trvá na výpovědi, kterou dosta-
la nájemkyně pozemku v Podhoří ještě 
od hlavního města Prahy a pozemek má 
nyní městská část vypůjčený n Komise 
se také zabývala žádostmi na pronájem 
pozemku kdekoliv na území městské čás-
ti. V současné době nemá městská část 
žádný volný pozemek k pronájmu. Z žá-
dostí bude vytvořen pořadník a pokud 

se pozemek uvolní nebo budou další 
pozemky svěřeny městské části, budou 
žadatelé osloveni n K úplatnému převo-
du pozemku parc. č. 1460/1 k. ú. Troja 
z vlastnictví Povodí Vltavy do vlastnictví 
hl. m. Prahy zatím komise stanovisko 
nezaujala, bude vznesen dotaz na důvod 
převodu majetku.

Ing. Marková, tajemnice komise

O čem jednala Komise 
pro školství a kulturu
Dne 9. 10. 2019 (zkrácený zápis)
n UCT: p. Zobal informoval o přestavbě ZŠ v su-
terénu, poukazuje na špatný technický stav bu-
dovy a navrhuje schůzku členů komise na místě.
Spolupráce se ZŠ – po skončení družiny v 17.30
bude možno navštívit dobrovolný kroužek
n MŠ: p. ředitelka Mgr. Barešová informovala 
o počtu dětí: z plánovaných šedesáti dětí chodí
padesát osm dětí včetně mimotrojských. Děti
mladší tří let mají dvě asistentky, celý personál se
osvědčil a problémy nejsou ani se stravováním.
V lednu pojede MŠ na hory – přihlášeno je jed-
nadvacet dětí. V r. 2020 bude slavit MŠ sedmde-
sát let od založení, p. ředitelka chce pozvat rodi-
če i veřejnost a žádá přítomné o staré fotografie
či materiály z MŠ. P. Barešová děkuje zřizovateli
za finanční pomoc a za spolupráci.
n ZŠ: p. ředitelka Mgr. Tůmová upozorňuje na 
špatný stav elektroinstalace v ZŠ. P. ředitelka in-
formovala o podzimní škole v přírodě, o nové
školské radě a návštěvě zahraničních studentů
z Nizozemí. ZŠ má nové webové stránky, elektro-
nické třídní knihy a od pololetí budou i elektro-
nické žákovské knížky (mimo první třídu).
n TG: p. ředitel Mgr. Jendřejas informoval
o průběžně probíhajících opravách. Také po-
děkoval zřizovateli za podporu. P. ředitel infor-
moval i o současných problémech s alkoholem
u studentů kolem patnácti let, škola to řeší. Vyba-
vení hodnotí dobře, chválí p. zástupkyni i učitele
a chválí i výsledky maturit – z devatenácti stu-
dentů uspělo 17. Oktáva TG prosí komisi nebo
vedení MČ o příspěvek na maturitní ples – p.
Tůmová žádost podporuje, uvažuje např. o tis-
ku vstupenek, zhotovení šerp apod. Ples bude
21. 2. 2020.
n P. Cabajová vznesla dotaz na projekt „Zdravá 
školní jídelna“ – ostatní členové komise projekt “
nepodporují z důvodu malých prostor n P. ře-
ditelka Barešová sdělila přítomným, že dřívější
spolupráce se Zoo a Bz např. kvůli sníženému
vstupnému nefunguje n Trojský bál – p. Soukup
navrhuje, aby vítězové soutěží z minulých roč-
níků hodnotili ostatní přítomné n Studánky –
osvědčilo se pondělí dopoledne, velká účast
Zkrácený zápis: Renata Zajícová, tajemnice komise, celý 

zápis je k dispozici k nahlédnutí na ÚMČ Praha -Troja
Mgr. Kateřina Tůmová, předsedkyně Komise pro

školství a kulturu

Z jednání kontrolního výboru
ZMČ Praha-Troja dne 15. října 2019 

Na svém druhém jednání se kontrolní výbor zabýval kontrolou usnesení od 
začátku volebního období do 8. zasedání ZMČ Praha -Troja. Při kontrole se 
členové výboru dotazovali k podrobnostem některých usnesení. Kontrolní 
výbor doporučil ZMČ u uložených úkolů udávat častěji termín splnění.

Dalším bodem jednání byla obsazenost Domu spokojeného stáří a Domu 
integrované pomoci a uplatňování zásad schválených zastupitelstvem. Kon-
trolní výbor předá podnět Komisi sociální a zdravotní, aby se zabývala výší 
nájmu v těchto zařízeních, která nebyla již několik let valorizována.

O
d roku 2005 se stalo 
trojskou tradicí každo-
roční setkání u řeky se 

sportovním a společenským 
programem.

28. září jsme zahájili ven-
kovní výstavu „Společně 
pro Trojskou kotlinu“. Na 
čtrnácti ti panelech před-
stavujeme Příměstský park 
Trojská kotlina a popisujeme 
rozpracovanost jednotlivých 
projektů. Program na stano-
vištích Městské části, Sokola, 
HG Sportu, Trojského vinař-
ského spolku a spolku Vědo-
mý dotek doplnila diskuze 
o tom, co zlepšit a změnit 
kolem řeky v Troji a na Cí-
sařském ostrově. Děkuji všem 
organizátorům za pečlivou 
přípravu a účastníkům za je-
jich zájem.

T. Drdácký

Den pro Trojskou kotlinu – 
setkání u řeky na Trojské louce 
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Píše se říjen 2019 a v nejbližší době má být stavba zahájena. Za zhotovitele 
stavby byl vybrán a schválen Radou HMP dne 26. 8. 2019 podnik SMP CZ. 
Stavba mostů Praha CZ je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je 
skupina VINCI Construction. Firma má původ v národním podniku Stavby 
silnic a železnic, kde byla zřízena v r. 1953 jako Speciální závod pro inženýrské 
konstrukce z předpjatého betonu. K jejímu osamostatnění došlo v roce 1990 
a od roku 1992 je akciovou společností. Byla hlavním dodavatelem celkové 
přestavby a rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod – Nová vodní linka 

j p y

v Praze na Císařském ostrově, dokončeno v roce 2018. Je dodavatelem celé řady 
mostních a dopravních staveb v České i Slovenské republice, podílí se i na vý-
stavbě v Německu, kde staví mosty na dálnici A7.

N
aší stavbě jsou podobné firmou 
SMP CZ již realizované stavby: Láv-
ky pro pěší – lávka přes Berounku, 

Beroun, lávka u Strakonického hradu, 

Strakonice, lávka, Hýskov, most přes Jor-
dán, Tábor, zavěšený most přes Labe, 
Chvalovice u Nymburka, zavěšený most 
přes Ohři na I. etapě silničního propoje-

ní Tuhnice-Rybáře, Karlovy Vary Spřa-
žené ocelobetonové mosty – most přes 
Berounku – silnice II/231 Plaská – Na 
Roudné –Chrástecká, Plzeň, přemostění 
Jizery pro rozvoj podnikatelské zóny, 
Mladá Boleslav, rekonstrukce mostu 
přes železniční trať Okrouhlice – Havlíč-
kův Brod, Havlíčkův Brod, rekonstrukce 
ocelového mostu přes Ohři, Budyně

Výsledná cena lávky, vzešlá z výbě-
rového řízení, je 106 mil. Kč bez DPH, 
128 mil. Kč vč. DPH. Cena je tedy o 36 
milionů vyšší, než předpokládal projekt 
lávky ještě před rokem, kdy byly náklady 
stanoveny do 80 mil. Kč bez DPH. První 
odhady hned po pádu lávky v prosinci 
2017 byly na cca 40 mil. Kč za náhradní 
lávku. Tehdy se ale mluvilo o provizo-
riu, kdežto vybraná lávka má mít dle 
projektu a zhotovitele životnost 100 let. 
Ke zvýšení nákladů prý přispělo nejen 
všeobecné zvýšení cen prací a materiá-
lů ve stavebnictví, ale i to, že součástí 
stavby bude i prohloubení a úpravy ko-
ryta Vltavy v místech s lávkou souvise-
jících.

Tak tedy za 128 248 653 Kč by měla být 
lávka cca za rok, tedy na podzim 2020 
otevřena. Zdá se to možná dost peněz, 
ale když si uvědomíme, že jen úpravy 
v tunelu Valík na dálnici D5 pro umož-
nění zvýšení rychlosti z 80 km/hod na 
rychlost 100 km/hod nás stálo jako da-
ňové poplatníky 150 mil. Kč, tak je lávka 
vlastně levná. Vždyť by v tom Valíku bylo 
stačilo jen vyměnit dvě dopravní značky, 
radí prostý zdravý rozum, ale odborníci 
dokázali zdůvodnit tu cenu 150 mil Kč. 
Takže vlastně můžeme být rádi, vždyť 
takhle tady žijeme.

Ing. arch. Václav Valtr

P
roto, když najdete ve
svém obydlí slunéčka,
můžete udělat několik 

věcí pro jejich záchranu. Jed-
nou z možností je vyhnání
berušek ven a ony si sami na-
jdou úkryt, v horším případě
se vrátí k vám domů. Další
možností je slunéčka odnést 
do chladného sklepa. Ale za-
jímavější a zábavnější varian-
tou je vytvořit jim venkovní
domečky. Domeček pro slu-
néčko je velmi jednoduchý 

na výrobu. Stačí nám dřevě-
ná krabička, která má na 
spodku boční strany škvírku 
okolo jednoho centimetru, 
takovou krabičku ještě napl-
níme slámou nebo mechem 
a domeček je hotový. Takto 
připravené domečky rozmís-
tíme různě po zahradě na 
klidná místa.

Až se berušky na jaře pro-
budí, tak se vám odvděčí 
larvami z nakladených vají-
ček, které vás zbaví mšic na 

vašich krásných růžích a dal-
ších rostlinkách. Slunéčko 
totiž za svůj život od larvy až 
po dospělce dokáže spořádat 
až čtyři tisíce mšic.

Zajímavost: Naše domácí 
druhy slunéček začínají vytla-
čovat druhy nepůvodní, a to 
slunéčka východní Harmonia 
axyridis, která jsou o něco 
větší a o trochu dravější než 
naše slunéčko sedmitečné 
Coccinella septempunctata. 
Slunéčko východní se začalo 

používat v jižní Americe jako 
biologická zbraň na polích 
proti škůdcům, odtud se roz-
šířilo do Evropy buď z Anglie 
při obchodování s USA ane-
bo z Německa, kde se taktéž 
použilo v boji proti škůdcům 
na polích. Kousnutí slunéčka 
východního bolí podstatně 
více než našeho slunéčka sed-
mitečného, jehož kousnutí 
většinou ani necítíte.

Gabriela Mosoriaková, 
referentka životního prostředí

Berušky se ukládají y k zimnímu spánku
Možná jste si všimli, že s blížící se zimou se vám uhnízdily doma „berušky“. Slunéčka 
jsou zimní spáči, a tak hledají úkryty, kde by se před zimou schovala. Vytápěné domy pro 
ně však nejsou ta správná varianta, protože v teple se ze zimního spánku probudí dříve 
a následně hladoví. V takových případech se může stát, že vás doma začnou kousat. Ne že 
by byla dravým, krvesajícím hmyzem, pouze hledají zdroje vody, které jim může nahradit 
i lidský pot. Ovšem většina stejně nakonec v lidských sídlech uhyne.
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Přípravné práce stavby pavilonu goril zahájeny

Průběžná zpráva o stavu přípravy
nové Trojské lávky
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Veletržní palác v Praze pro vás uchystal unikátní výstavu věhlasného umělce 20. století, 
přičemž na její architektonické podobě se osobně podílela Eva Jiřičná.

N
eustále hledající Gia-
cometti se proslavil již 
za svého života svými 

protáhlými sochami postav, 
které výmluvně vypovídají 
o křehkosti a zranitelnosti 
člověka. n Pražská výstava 
nabízí na jedno sto sedmde-
sát soch, obrazů a grafik od 
samotných barevných počát-
ků autorovy tvorby, dále „Plo-
ché sochy“ (ovlivněn starově-
kými kulturami i africkými 
motivy), tvorbu surrealistic-
kou a post-kubistickou, mini-
atury evokující mizení člově-
ka v prostoru, neustále se 
protahující a ztenčující žen-

ské postavy (kde unikátem
jsou dozajista neokoukané
Ženy z Benátek – šest sádro-
vých soch). Praha je totiž tře-
tím místem, kde se vystavují.
n Pohled přitahují Giacome-
ttiho uhrančivé postavy 
v prostoru, jenž je sevřený 
a vyvolává pocit jeviště anebo
mýtiny a lidé jsou pak stromy 
a jejich hlavy skaliska. n Ná-
sleduje tvorba portrétu auto-
rova malého okruhu nejbliž-
ších osob, vesměs v oblíbené
monochromatické podobě
(nač malovat další a další ob-
jekty, když jde o jedno a stále
stejné, a to vytvořit univerzál-

ního člověka). n Výstavu
ukončují sochy protáhlé úzké 
hlavy, jež navozují pocit, že je 
hlava pohlcována prostorem. 
n Věčně experimentující Gia-
cometti se smyslem pro pre-
cizní detail, neustále nespo-
kojený se svou tvorbou a ne-
konečnou potřebou dodělá-
vat svá díla si celý život kladl 
otázku: Kdo jsme a kam krá-
číme, jak ztvárnit dokonale 
a existencionálně člověka? 
Jeho dílo vyzařuje neutucha-
jící živostí a stojí za to se s ním 
seznámit. Výstava potrvá jen 
do 1. prosince tohoto roku.

L. Popovská

 Retrospektivní
výstava Alberta Giacomettiho poprvé na českém území

1 Klec, 1950–1951, bronz
2 Protáhlá úzká hlava, opět bratr 
Diego, zúžená hlava vyvolává dojem,
že je hlava pohlcována prostorem,
rysy tváře precizně vyryty nožem.
3 Ženy z Benátek, sádra a koloro-
vaná sádra, velmi křehký a unikátní 
exponát, který je jen potřetí v historii 
vystavován, ženskost žen umocně-
na umělcovy otisky prstů a jemnou 
úpravou nožem.

Pár tipů
pro malé

pp

i velké

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ ANEB ZA ZÁBAVOU I POUČENÍM

P
etr Sís (*1949) 
zažil invazi „bra-
trských“ armád 

v Londýně. Tenkrát se 
vrátil. Pak následova-
lo šestileté studium na 
pražské UMPRUMce, 
kam nastoupil do ate-
liéru věhlasného Jiří-
ho Trnky. S jedním ze 
svých studentských 
filmů „Hlavy“ prora-
zil na Filmovém festi-
valu v Západním Ber-
líně, odkud si odnesl 
cenu Zlatého medvě-
da. Přestože začaly 
přicházet nabídky zpo-
za „Železné opony“, 
Sís se rozhodl zůstat. 
Režimní cenzura však 
v utahování svých 
šroubů nepolevovala 

a tak využil v roce 1982 pracovní příležitosti 
z Los Angeles („klip“ pro píseň B. Dylana You ve 
Got to Serve Somebody) a v USA zůstal. Své tamní yy
začátky popsal jako nelehké – práce pro Walt 
Disney Studio, nemožnost prodat svůj styl ilu-
strací…, pak ale přišel šťastný obrat k lepšímu, 
a po první dětské knize pro americké děti „Bean 
Boy“ začal tvořit pro New York Times. I tyto Sí-
sovy ilustrace jsou vystaveny. Kroně autorských 
dětských knížek zaujímá v expozici čestné místo 
i rozměrná tapisérie z Letíště Václava Havla – 
Létající muž nad Prahou. s. p. a.

Ilustrace z knihy Tři klíče nás přenáší do autorova rodného
města. (Praha však v knize jmenována není), na cestě po sta-
rých zákoutích je průvodcem černá kočka. Nad známými most-
ními oblouky se vznáší imaginární „napůl ryba, napůl pták“ 
se třemi jezdci v historických kostýmech. Kresba v modravých
tónech je jakoby přeťata světlými čarami evokujícími vrásnění 
lehkého závoje – voda a vzduch se tu potkávají.

Petr Sís: O létání a jiných snech
Výstava ve světě oceňovaného ilustrátora s českými kořeny by mohla 
být tou vhodnou příležitostí k návštěvě Centra současného umění DOX 
v sousedních Holešovicích.

Centrum současného umění DOX, Poupětova 1,
Praha 7, po 10–18, út zavřeno, st a pá 11–19,
čt 11–21, so a ne 10–18 h. Do 20. 1. 2020
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Obrovský skok 
pro lidstvo
Ve Stromovce, přímo před vstupem 
do planetária si můžete stále ještě 
prohlédnout, a to i zevnitř, reálný mo-
del (1:1) přistávacího modulu Eagle, 
v němž se dopravili první astronauté 
na Měsíc.

P
ůl století od první lidské šlépěje
v prachu měsíčního povrchu při-
pomínají v planetáriu již zmíně-

ným modelem, na jehož prohlídku je
třeba se objednat předem: www.plane-
tum.cz, promítáním dokumentárního 
filmu Apollo 11 a panelovou výstavkou 
o vesmírném soutěžení, které se promě-
nilo ve spolupráci. Ta posledně zmíně-
ná expozice je zdarma, dvojjazyčně
(en/cz) před schodištěm do budovy pla-
netária. Padesát let na Měsíci je i název 
komorní výstavy ve Štefánikově hvěz-
dárně na Petříně – tam je, spolu s kous-
kem měsíční horniny, vystaven model
lunárního vozítka. /Vstupenka platí
tzároveň do stálé expozice s možností 
pozorování Slunce a dalších planet 
hvězdářskými dalekohledy/.

Mezi oběma zařízeními – planetáriem a hvězdár-
nou vás až do 17. listopadu 2019 o sobotách, nedě-
lích a svátcích může svézt centrem města historická 
souprava tramvaje č. 41. Od Planetária ve 13, 14,
15, 16, 17 a 18 hodin, ve stanici Újezd přestoupí-
te na lanovou dráhu na Petřín, sportovci pokračují 
tramvají do stanice Brusnice a přes Nový Svět, Po-
hořelec vzhůru ke hvězdám (orientační bod: Petřín-
ská rozhledna; hvězdárna je kousek vedle ní).

TRASA: PLANETÁRIUM PRAHA, Výstaviště Hole-
šovice, Veletržní palác, Strossmayerovo náměstí, 
Nábřeží Kapitána Jaroše, Dlouhá třída, Náměstí Re-
publiky, Masarykovo nádraží, Jindřišská, Václavské 
náměstí, Vodičkova, Lazarská, Národní třída, Ná-
rodní divadlo, Újezd, Hellichova, Malostranské ná-
městí, Malostranská, Královský letohrádek, Pražský 
hrad, Brusnice, VOZOVNA STŘEŠOVICE (36 minut)

Jízdné na historic-
ké lince pro osoby 
starší 15 let: 35 Kč,
pro děti do 15 let,
kočárek s dítětem,
ZTP a důchodce nad 
70 let: 20 Kč.

Planetárium Praha, Královská obora 233, po 8.30–
12, út–pá 8.30–21, so 10.30–21, ne 10.30–19.30 h

Štefánikova hvězdárna, Strahovská 205,
út–pá 19–21, so–ne 11–18, 19–21 h

www.planetum.cz, www.dpp.cz

TJ SOKOL TROJA
S PODPOROU 

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA -TROJA

POŘÁDÁ A ZVE VÁS NA

autobusový 
a poznávací 
zájezd
do Liberce

 Odjezd: 8.00 hod. parkoviště ul. Na 
Kazance (u Čechovy školy)

 Příjezd: 19.00 hod. parkoviště 
ul. Na Kazance
(u Čechovy školy)

 Cena: pro členy TJ S.T. 150,
pro nečleny TJ S.T. 200 Kč 
(cena je bez vstupného 
a stravování)

Návrh programu:
a) Inviduální – každý dle svého vý-í
běru: přijde na sraz k odjezdu z Li-
berce – bude určeno při rozchodu.
b) Skupinově – 9.30 návštěva IQ
LAND + planetárium (vstup: dítě
180, dosp. 230 Kč), v mezičase oběd
v místě (cca 150 Kč), dle času Tech-
nické muzeum Liberec (vstup. dítě
50, dosp. 100 Kč)
c) Skupinově – Návštěva náměstí 
s radnicí a Vánočními trhy, oběd (cca
150 Kč), návštěva Zoo (dítě 80, dosp.
100 Kč), návštěva Botanické zahra-
dy (dítě 70, dosp. 140 Kč) dle času.

Podrobnější informace budou zaslány 
mailem na požádání. Mládež, členové
TJ S.T. od 7 let budou pod dozorem
cvičitelů a trenérů (mohou bez rodičů).

Přihlášky přijímá: Jar. Fliegl, tel.:
602 150 374, tj -sokol -troja@volny.cz

v pátek
8. 11. 2019
od 16 hodin

v Obecní zahradě u MŠ

DDDDDDDDDDDDDDDDDDÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

TJ SOKOL TROJA
A MŠ NAD KAZAANNKOU
VE SPOLUPRÁCI S MČ PRAHA -TROJAS MČ PRAHA

VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA JIŽ TRADIČNÍ PODZIMNÍ AKCI

Dýňování 
a strašidýlková 
cesta

Přihlášky do 5. 11. 2019
(katerinasramkova@seznam.cz)!!!
(Pokud nebudete přihlášeni, 
nemusí na Vás zbýt dýně.)

1 20191

Ob

Každý si vytvoří své svítící straši-
dýlko z dýně a projde světýlkovou 
cestu, na konci které objeví poklad 
s odměnou za odvahu.

S sebou: potřeby na dlabání dýní 
(lžíce, nožíky), teplé sportovní ob-
lečení a obuv, přezůvky, pláštěn-
ka, 50 Kč, originální strašidelný 
převlek a dobrou náladu
Ukončení akce: cca v 17.30 h
po vyhlášenní
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ZŠ na vrcholcích Krkonoš
Základní škola v Troji se letos opět vydala na podzimní pobyt v přírodě do hor. Bydleli jsme na 
chalupách Dvoračky a Štumpovka téměř na hřebeni Krkonoš nad Rokytnicí nad Jizerou. Něco 
málo jsme se učili, ale hlavně jsme chodili na výlety po okolních kopcích a obdivovali krásné vý-
hledy do dálek. Menší turisté se vydali na Zlaté návrší a k pramenům Labe, větší děti vyrazily do 
lanového centra v Rokytnici nad Jizerou. Pochutnávali jsme si na výborné kuchyni s domácím 
pečivem a skvělých borůvkových knedlících. I když nám počasí ze začátku nepřálo a občas jsme 
i zmokli, naše zážitky byly obohacující a rádi se na toto místo v budoucnu vrátíme. Všechny 
Trojáky tímto zdraví všichni ze Základní školy Trojská. Lenka Peničová, Kateřina Tůmová

Jak to bylo na Hubertce
aneb ohlédnutí za výletem třeťáků s jejich
dobrými dušemi pedagogickými i rodičovskými
Nenucený teambuilding, PODZIMNÍ HUBERTKA,
se ve dnech 20.–22. září konal už potřetí a narůstající počet
účastníků výmluvně stvrdil jeho milé vyznění.
V pátek navečer se všichni sjeli tak, aby v ideálním případě stihli domácky pojatou večeři. Děti 
pobíhaly po prostorách chaty se záviděníhodnou energií a dechberoucí euforií, rodiče se spon-
tánně vítali a brebentili ostošest. Zlatým hřebem páteční noci se stalo cituplné poděkování paní 
učitelce, nyní už ředitelce Katce Tůmové za její láskyplné vedení v prvních dvou letech školní 
docházky.
Cílem sobotního výšlapu rozhodně nebyly rekordy, vrcholné fyzické výkony a ohromující počty 
kilometrů, kdepak! Tady se kráčelo na pohodu (ostatně byly mezi námi i dvě matky -hrdinky 
s děťátky v kočárku). Nevyslovené zadání znělo jasně – utužit kolektiv. V běhu či rychlochůzi 
vztahy nerozvinete, musí vám zbýt dech na hovory, při kterých se vyjeví mnohá zajímavost. 
Nejen z úst dospělých! Znenadání se vám do dlaně vpraví drobná ručička a něžný dívčí hlá-
sek několika větami přiblíží zcela netušený projev vašeho potomka. Není to žalování, prostě…
prostě se díky dětské bezelstnosti zbavíte dalšího nánosu rodičovských iluzí. Na druhou nasbí-
ráte i nebývale oblažující zážitky – to když vidíte své dítě, jak se vcelku ochotně dělí o vlastní 
cukrovinky, jak s empatií utěší plačící miminko nebo přiloží ruku k dílu, když jsou kopce oprav-
du strmé a i maminky -hrdinky potřebují dalšího siláka. Tomu všemu vévodilo hřejivé slunce, 
obloha jako vymetená a člověk se neubránil myšlence, že nás tam nahoře mají rádi (a že si to 
vlastně zasloužíme).
Přála bych všem školákům, jejich učitelům a rodičům podobnou motivaci v počátku nového 
roku. Když k sobě během jediného víkendu vyšlete tolik úsměvů i milých vět, naladíte se ne-
sporně na společnou veselou tóninu a smysl pro souznění a harmonii vám napříště nedovolí 
vybočit do nějaké mollové. Věřme, že ta tónina je C dur, neboť jak víme z hudební nauky, tam 
není žádných křížků.
Tak, dětičky, já jsem svůj zážitkovník odevzdala včas – jak jste na tom vy? Jitka Novotná

ZŠ Trojská se zapojila 
do projektu
zlepšování kvality 
školství na Sedmičce
Ve čtvrtek 17. října 2019 proběhlo v ZŠ Trojská se-
tkání zástupců školy a odborného týmu projektu 
MAP II týkající se aktuálních potřeb školy, které 
jsou zjišťovány v rámci projektu „Místní akční plá-
ny rozvoje vzdělávání II – správní obvod Praha 7“ 
(MAP II). Realizaci tohoto projektu zabezpečuje 
městská část Praha 7 za podpory Evropské unie, 
a kromě ZŠ Trojská je do něj z městské části Troja 
zapojena také MŠ Nad Kazankou. Cílem projektu 
je zlepšení kvality školství na území Prahy 7.
V rámci setkání účastníci diskutovali o úspěších, kterých ZŠ 
Trojská dosáhla od ukončení projektu MAP I, ale také o pře-
trvávajících konkrétních potřebách školy, a to v různých ob-
lastech: např. vnitřní a vnější prostory školy a vybavení školy, 
organizace výuky, příprava žáků na další vzdělávání, spolu-
práce s rodiči a dalšími partnery, stravování nebo mimoškolní 
aktivity žáků.
Výstupy setkání budou, spolu s údaji z ostatních škol zapoje-
ných do projektu MAP II, zpracovány do souhrnného doku-
mentu, který se stane podkladem pro strategický plán rozvoje
škol na Sedmičce do roku 2023.
Důležitou úlohu v dosažení potřebných změn vedoucích 
ke zkvalitnění vzdělávání hrají pracovní skupiny vytvořené
v rámci projektu (např. pro financování, pro cizí jazyky nebo 
pro rozvoj čtenářské či matematické gramotnosti) složené
z pedagogů zapojených škol a odborníků na danou problema-
tiku, které budou posuzovat reálnost opatření a aktivit navr-
žených k dosažení potřeb škol.
Čtvrteční setkání přineslo také mnoho užitečných podnětů, mj. 
k rozšíření spolupráce mezi školami v Praze 7, a to nejen zá-
kladními a mateřskými, ale také se školami středními. Společná 
setkání jsou již realizačním týmem MAP II plánována a počítá 
se i s dalšími aktivitami, jako je pořádání olympiád či soutěží 
napříč školami v Praze 7, o něž by ZŠ Trojská měla zájem.
Pro bližší informace o akcích plánovaných v projektu MAP II 
sledujte facebook https://www.facebook.com/mapIIpraha7.77
Projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání II –
Správní obvod Praha 7“, reg. č. CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0011690,
realizuje Městská část Praha 7 za podpory Evropské unie.

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

Kromě autobusů jsou na obrázku ještě nějací ptáčkové. Dva
z nich ve volné přírodě nepotkáš, asi uletěli ze zoo, ale kteří 
to jen jsou… Zkuste je všechny dohromady spočítat.
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podzim

Holandští studenti opět v ZŠ

V
 prvním říjnovém týdnu navštívilo naši školu dvacet šest 
vysokoškolských studentů učitelství z Holandska. Zajíma-
lo je, jak vyučujeme angličtinu, matematiku a tělesnou 

výchovu. Měli příležitost se podívat do hodin a poté jsme spo-
lečně diskutovali na téma školství. Studenty mimo jiné zajíma-
lo, jak jsou naši začínající učitelé připraveni na praxi ve ško-
lách, jak pracujeme s dětmi se speciálními vzdělávacími potře-
bami nebo jaké máme podmínky materiálního vybavení školy. 
Další otázky se týkaly spolupráce s rodiči žáků a jejich podpory 
škole. Měli jsme možnost porovnat český a holandský systém 
základního vzdělávání. Děkuji všem, kteří se na přípravě 
a průběhu akce podíleli. Kateřina Tůmová

Ekoškolka Rozárka
a Ekocentrum Podhoubí

V podzimním čase chodíme v Rozárce hodně ven, sušíme křížaly a pečeme dob-
roty. Také plstíme myšky z ovčího rouna a tvoříme pro ně domečky. n Užili jsme
si s rodiči, prarodiči a kamarády posvícenskou slavnost, která se opět konala 
v krásném prostředí Eko -atelieru v zahradě Trojského zámku. Děti připravo-
valy kornouty s křížalami, jablečná i švestková povidla, voňavá mejdlíčka do 
jarmarku, všechno od začátku do konce vlastní výroby. V Eko -atelieru záro-
veň nachystaly podzimní věnečky a květinové aranžmá na výzdobu slavnosti. 
Všem se moc líbila pohádka O veliké řepě, na kterou si děti vyrobily pestro-
barevné masky. Dalo to velkou práci, ale řepu se nakonec podařilo vytáhnout. 
n V říjnu proběhla na zahradě školky brigáda s rodiči a dětmi, máme novou 
vrbovou chýši, přivezli jsme cihly na chodníčky, přidělali police a další potřebné 
práce. Teď se již chystáme na Svatomartinskou slavnost.

Chcete se k nám přijít podívat? Ozvěte se Petře Charvátové 
na tel. číslo 774 448 123 a domluvte si návštěvu. Nebo přijďte 
7. listopadu na Svatomartinskou slavnost na zahradu škol-
ky, podrobnosti najdete na webu školky. Těšíme se na vás.

Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja,
Kontakt: Petra Charvátová, petra.charvatova@podhoubi.cz,

tel: 774 448 123, více informací www.podhoubi.cz

Gymnázium nestandardně

N
ezvykle vysoký zájem o studium na Trojském gymnáziu 
s sebou provází problémy, na které jsme nebyli dříve zvyk-
lí. Škola by ráda vyhověla více uchazečům o studium, kteří 

splňují požadovaná kritéria, ale bohužel nemůže. Ne, že by ne-
měla povolenou kapacitu ze strany MŠMT ČR, nedostává se jí 
však dostatek výukových prostor. Proto spolu se ZŠ Trojská usi-
luje o rozšíření školní budovy. O vývoji v téhle oblasti se postup-
ně dozvídáte ze zpráv jednání Zastupitelstva MČ či Komise pro 
školství, kulturu a sport. Obě instituce rozšíření prostorové ka-
pacity velice uvítají, bude však ještě nějakou dobu trvat, než 
k němu dojde. Zřizovatel gymnázia tedy musel situaci zvýšeného 
zájmu a počtu žáků řešit zajištěním alternativních prostor. Ty se 
podařilo získat v nadzemním podlaží centrální budovy bývalého 
Diplomatického komplexu – tedy nad pizzerií a poštou. Předání 
prostor provázelo mírné zpoždění, tudíž i nutné stavební úpravy 
mohly začít až s nástupem podzimu.

Je nezbytné velice poděkovat paní ředitelce a všem vyučujícím 
Základní školy Trojská za poskytnutí alternativní možnosti učit 
ve čtenářském klubu v budově Domova seniorů v Povltavské ulici. 
Dík patří také zřizovateli ZŠ – MČ Praha -Troja, že takovou mož-
nost schválil a pomohl tak gymnáziu překlenout složité období 
prvních dvou měsíců školního roku 2019/20. Věřím, že studenti 
jedné třídy Trojského gymnázia nezpůsobili svým dvouměsíčním 
pobytem „na azylu v DS“ žádné problémy přítomným seniorům. 
Jsem přesvědčen, že studenti sami budou na první dny v této vel-
mi útulné třídě rádi vzpomínat, i když to pro ně nebylo vždy úplně 
jednoduché. Dík patří v neposlední řadě i provozovateli Pizzerie 
Del Corso, jemuž se tímto omlouvám za jisté komplikace a občas-
ný zvýšený hluk v době realizace stavebních úprav nových prostor.

Spolu se studenty gymnázia bude nové prostory sdílet i další 
škola ze skupiny ESO Education Group – Euroškola Praha s.r.o. 
Rovněž u této školy zaznamenáváme pod novým vedením (ředi-
tel školy začal své působení v loňském roce, zástupkyně ředitele 
letos) velký nárůst zájmu o studium. S mírným zpožděním, ale 
o to radostněji vzniká nový vzdělávací areál, díky kterému ožívá 
náměstí Diplomatického komplexu před Trojským valem.

Mgr. Radim Jendřejas, zástupce zřizovatele
a jednatel ESO Euroškola s.r.o. (člen ESO Education Group)

Florbalový turnaj OFT 2019
Na úterý 5. listopadu je vyhlášen Den 
soukromého školství. Při této příleži-
tosti – netradičně v úterý – se uskuteč-
ní 11. ročník turnaje OPEN Florbal 
Troja 2019.

M
oc bychom si přáli, aby tentokrát 
zabrali studenti z domácí školy – 
Trojského gymnázia a pokusili se 

o zisk některé z medailí. Vítězství obha-
juje silný tým z Gymnázia Jaroslava Sei-
ferta, do pořadí bude chtít určitě pro-
mluvit i tradiční účastník – Soukromá 
střední škola výpočetní techniky z Pra-

hy 9 (loni třetí). Dá se předpokládat, že i SPŠ Dopravní, loňský 
finalista turnaje, nebude chtít nic ponechat náhodě. Jako kaž-
doročně bude i letos vyhlášen nejlepší střelec a brankář turna-
je. Vítězné týmy obdrží hodnotné ceny, a to i díky finanční 
podpoře MČ Praha -Troja, která na tyto účely poskytla dotaci 
v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže.

Mgr. Robert Turák, vyučující TV Trojské gymnázium s. r. o.

Co je u nás
v lesním klubu 
Zahrádka
Troja nového?
Do podzimních barev se 
nám zabarvila Zahrádka 
a lesík Palírka, kde vznikla 
bahnitá kuchyňka.
V klubíku je ještě místo pro děti, máte 
zájem, ale co se u nás děje nemáte 
ponětí? My vám to rádi ukážeme,
můžete být na půl dne součástí pro-
gramu, a zda se chcete jen k nám po-
dívat, nevěste hlavu, máme pro vás
pozvánku na další veřejné setkání.

Andrea Váňová,
lesní klub Zahrádka Troja

Milí trojští sousedé,
srdečně Vás a Vaše děti
zveme na

který pořádáme
v Zahrádce Troja, na vrchu
Palírka v horní části Troji.

Přijďte 11. listopadu
v 16 hod. do průvodu 
s lampionem,

projdeme trojský vrch, kolem
sídliště Bohnice, za doprovodu
nástrojů, hudby a tance.
Bude to jako vždy povedená akce.

Více informací najdete na
www.zahradkatroja.cz.

Těšíme se na Vás!
Vladimíra Bendová,

Zahrádka Troja

Svatomartinský 

lampionový 

průvod
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Basebalisté SaBaTu postupují
Konec října znamená také ukončení baseballové a softballové 
sezóny 2019/2020. Z pohledu trojských válečnic a válečníků to 
byla sezóna, v níž se především povedlo baseballistům SaBaTu 
postoupit do extraligy, a to poprvé ve své novodobé historii.

Byl to také rok, ve kterém si trojský SaBaT připomínal padesát let své 
existence, s čímž se pojí, že tento klub patří mezi nejstarší organizace vě-
nující se v České republice pálkařským sportům.
Velkým úspěchem je jistě také třetí místo trojských baseballistů v kate-
gorii U15 a za výborné je možné pokládat i desáté místo pro softballové
žákyně. Tento tým hrál letos ligu prakticky v úplně novém složení, tedy 
s celou řadou dosud nezkušených hráček; proto je desáté místo z dvaceti 
ligových týmů žákyň z celé České republiky důvodem k radosti. n Bylo 
by špatně nezmínit i neúspěchy, samozřejmě i ty ke sportu patří. Soft-
ballovému A týmu žen, jenž byl loni po základní části třetí v extralize, 
se teď tolik nedařilo a v tuto chvíli je otázkou, jestli bude hrát v sezó-
ně 2019/2020 nejvyšší ženskou soutěž; B tým žen naopak potvrdil, že do 
druhé ligy patří a zahraje si ji i další rok. n Výsledky a umístění dalších 
družstev SaBaTu Praha jsou k dohledání na webech baseballových a soft-
ballových asociací. Nicméně teď je čas odpočívat a chystat se na novou 
sezónu, která bude jistě lepší než tato, protože jak praví klasik: vždycky 
to může být lepší. n Na úplný závěr bychom chtěli poděkovat všem našim 
fanouškům a podporovatelům a pozvat je na příští novou baseballovou 
a softballovou sezónu 2019/2020. GoSaBaT! Vilém Sládek, SaBaT Praha

Ohlédnutí za Pražskými břehy

C
elý měsíc říjen jste se v zasedací místnosti Galerie u zřícené láv-
ky mohli seznámit se zajímavou výstavou Pražské břehy. Z Lib-
ně až do Troje zde studenti Katedry zahradní a krajinné archi-

tektury FAPPZ ČZU představili studie svých vizí ke zkultivování okolí 
Vltavy a jeho využití nejen k rekreaci a zábavě. L. Popovská

Porcelánová výstava Dalibora Worma
Od roku 1999 vytváří Dalibor Worm křehký a tenkostěnný design točený na hrnčířském kruhu 
pod svou značkou Design Volné ruky. Ten oplývá originálními měkkými a rozvolněnými tvary.

V
letošním roce mu regio-

nální muzeum v Tepli-
cích uspořádalo autor-

skou výstavu porcelánových 
plastik, jehož část, vzhledem 
k menšímu prostoru, bude ob-
sahovat výstava v trojské Gale-
rii u lávky. n Wormovy sochy 
nabízejí zcela nový výraz, již 
také pro materiál tak klasický, 
jakým porcelán bezesporu je. 
V jeho podání plní doslova ob-
jevnou funkci. Minimalistické 
je ponechává v tradiční bělos-

ti. Ani obsahově sochy nic ne-
předstírají a zcela souvisejí
s autorovou pečlivě zvažova-
nou životní filosofií směřující
k člověku, k přírodě či filoso-
fii čínské, včetně bojového
umění. Jsou abstraktními me-
ditacemi o vlastní prožité
existenci. Překvapují subtilní
materiálovou podstatou, kte-
rá ovšem akcentovaná pev-
ným tématem a umocněná vý-
razem pohybu nabývá na mo-
numentalitě a tím také na su-

verénnosti provedení. Jsou 
výjimečné ve dvojím smyslu; 
především svou neopakovatel-
ností jako osobní projev a po-
tom úžeji, ve smyslu sochař-
ské kvality. n Výstava se usku-
teční v měsících listopadu 
a prosinci, slavnostní zahájení 
se koná 7. 11. 2019 v 17 hodin.

Milena Klasová, kurátorka výstavy

Galerie u lávky, Povltavská 
21, otevřena v pátek 13–17 
h, v sobotu a neděli 10–18 
h, výstava do 5. 1. 2020.

Citové a smyslové ovzduší tvorby Dalibora Worma je tam, kde žije, v Teplicích obklo-
pených krušnohorskou krajinou. Zde se narodil a vytvořil většinu svých prací, nejvíce 
v blízké porcelánce v Dubí. Léta tak zvaně učňovská patří bechyňské keramické škole 
a posléze pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, na které se kromě designu věnoval 
i volné sochařské tvorbě. S porcelánem pracuje více než tři desítky let.

Trojská 
historie

Dne 16. 10 2019 se opět se-
šlo sedmnáct členů Klubu 
trojské historie. Tentokrát 
bylo zasedání slavnostní, 
neb jsme přáli mnoho štěs-
tí, zdraví a dlouhý život 
paní Heleně Klíčové k jejím 
80. narozeninám.

Současně jsme jí poděkova-
li za neobyčejnou péči, kte-
rou našemu klubu dlouhá 
léta věnuje. Zasedání se též 
zúčastnila paní Hana Šíba-
lová, provdaná Zdeňková 
a přinesla moc dobrou sý-
rovou roládu. Všem roláda 
moc chutnala, a tak přiklá-
dám recept. Sýrová roláda: 
20 dkg sýr Eidam 30%, 5 dkg 
másla, 6 vajec, 15 až 20 dkg 
šunky (šunkového salámu), 
ostrý kečup. Postup: Sýr v mi-:
krotenovém sáčku dát vařit do 
vody až se rozteče. Sýr vysype-
me na mokrý vál a do tenka 
(1–2 mm) rozválíme mokrým 
válečkem. Placičku potřeme 
ostrým kečupem, poklademe 
postupně tenké plátky másla, 
uzeninu, a nakonec kolečka 
nakrájených uvařených vajec. 
Pevně zavineme a zabalíme 
do alobalu. Vychladíme v led-
nici. Dobrou chuť přeje Hana e
Šíbalová -Zdeňková

Závěrem bych chtěl ještě 
poděkovat panu starostovi 
Tomáši Bryknarovi, který 
umožnil, že jsme naše za-
sedání mohli zrealizovat 
v tento den. Příští Klub troj-
ské historie bude 20. lis-
topadu 2019 od 17 hodin 
v Domě spokojeného stáří.

František Malý

Paní Klíčová vpravo
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Stolní tenis Seriál turnajů 2019
Seriál turnajů ve stolním tenise 2019 pokračoval v neděli 29. 9. 2019
předposledními dvouhrami.
Vzhledem k pěknému podzimnímu dni přišlo jen třináct hráčů, úroveň však byla dobrá. 
Hráli jsme v jediné skupině na dva vítězné sety a na čtyřech stolech hra probíhala plynule. 
n Bez porážky prošel turnajem veterán Jiří Drahota (prohrál jen tři sety), druhý Vladimír 
Puklický prohrál s vítězem a třetí se třemi prohrami skončila Blanka Nováková. n Ze Sokola 
Troja jsem tam byl jediný a pět výher – konečné osmé místo. Předposlední čtyřhry pro-y
běhly ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha v neděli 20. 10. za pěkné účasti dvaceti dvou 
hráčů, tedy jedenáct párů hrálo v jediné skupině systémem každý s každým na dva vítězné 
sety. Bez porážky zvítězili veteráni Zdeněk Kypr a František Květoň, druzí Vladimír Černík 
s Milošem Pozníčkem prohráli jen s vítězi a na třetím místě a zároveň nejlepší ze Sokola 
Troja Petr Houf s Ladislavem Havlíčkem prohráli dvakrát.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu
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Zleva: M. Pozníček, E. Horák, B. Nováková, J. Drahota

Zábava v TJ Sokol Troja
V září a říjnu 2019 jsme se bavili jednak v našich cvičeních, ale také na námi 
organizovaných akcích.
n 29. 9. jela skupinka členů TJ za krásného počasí na kolech z Prahy do Mělníka 
(viz článek a foto dále) n 5. 10. jsme obdivovali krásy zámku a hřebčína ve Sla-
tiňanech a byli ve skanzenu Veselý kopec (viz dále) n naše TJ zastoupená Janou
a Kateřinou Šrámkovými zorganizovala pro Župu Podbělohorskou župní seminář 
se školením cvičitelů v tělocvičně v Troji dne 21. 9. (viz dále) a dne n 13. 10. pro-
běhla Drakiáda za velké účasti dětí i rodičů n dále stále probíhají turnaje ve stol-
ním tenise. Na listopad a prosinec připravujeme další akce. Připomínám n Stra-
šidýlkovou cestu 8. 11. (viz str. 7), dále n autobusový zájezd do Liberce (IQ park,
zoo, apod.) – 30. 11. (pozvánka na sedmé straně) a v prosinci zakončíme rok 2019
n tradičním předvánočním cvičením a Mikulášskou – 7. nebo 8. 12. (bude upřes-
něno v dalším čísle). Co se nám zatím nedaří: zprovoznit restauraci v objektu
„Sokolovny“ v Troji. Restauraci si pronajala firma Cateringarden s. r. o. do roku
2022. V červnu 2019 však restauraci uzavřela, údajně z důvodu nerentabilnosti. TJ
s firmou vypověděla nájemní smlouvu pro neplnění a nyní hledá nového nájemce.
Přihlásili se tři zájemci, z nichž jeden chtěl pronajmout jenom kuchyň a restauraci
nechat uzavřenou, druhý nabízel omezený otevírací čas, bez teplé kuchyně, pouze
výčep, studená kuchyně a případně kafe a třetí má předat nabídku do konce října.
Výbor TJ nájemce zatím nevybral a stále provozovatele restaurace hledá. Případní zájem-
ci o pronájem restaurace volejte Petra Filipa – 728 213 254. Přivítám i náměty vás 
čtenářů časopisu Troja na zaměření restaurace, otevírací dobu a další přání 
ohledně provozu restaurace i využití prostor Sokolovny. Náměty posílejte na 
email: petr_fi lip@volny.cz Za TJ Sokol Troja Petr Filip

Podzimní autobusový zájezd 5. října mířil do Slatiňan a na Veselý Kopec. Účastníci si prohlédli Slatiňanský 
zámek a sousedící hřebčín. Dnes jsou oba objekty národní kulturní památkou a vlastní je stát, ale zásluhy 
za současnou podobu má rodina Auerspergů, které je věnována expozice zámku. V hřebčíně je chovná
stanice vraníků českého plemena starokladrubských koní. Tentokrát nepřálo počasí. Většinu dne pršelo,
což bylo nepříjemné ve skanzenu Veselý Kopec, kde probíhaly Bramborářské dny. Proto bylo možné ochut-
návat ze široké nabídky bramborových placek ve slaném i sladkém provedení, dalších pokrmů z brambor 
a v neposlední řadě i pečených brambor vytažených přímo ze žhavého popela. To se všem účastníkům
líbilo, až déšť prakticky nevnímali. Pavel Filip

V neděli 29. 9. 2019 uspořádal TJ Sokol Troja podzimní cyklovýlet pod vedením Jany Krejčové, tentokrát 
z Prahy do Mělníka. Cestu od metra Ládví přes Zdiby, Klecany, Dolánky, Kralupy nad Vltavou, Nelahozeves
a Veltrusy až na soutok Vltavy a Labe do Mělníka zdolalo sedm cyklistů. Zastavili jsme se u zámku Nelahoze-
ves a následně i na zámku Veltrusy, kde jsme si prohlédli zámecký park a navštívili několik pavilónů, které jsou
jeho součástí. Zpět do Prahy, po ujetých bezmála šedesáti kilometrech, jsme se vraceli z obce Dolní Beřkovice
vlakem. Příjemné slunečné počasí ještě umocnilo příjemný zážitek z celého výletu. Jana Šrámková

V sobotu 21. 9. 2019 upořádala župa Pod-
bělohorská ve spolupráci se cvičitelkami 
z TJ Sokol Troja (Jana a Kateřina Šrám-
kovy) a Sokol Brandýs (Eva Honzátková) 
Doškolovací seminář pro cvičitele všestran-
nosti. Akce se konala v trojské tělocvič-
ně u školy. Tématem bylo Využití náčiní 
v hodinách dětí i dospělých. Vzdělávání-
-chtivých cvičitelů se sešlo více než dvě 
desítky a program i prostředí hodnotili 
velice kladně.

Drakiáda
V neděli 13. 10. se na louce pod Velkou 
skálou uskutečnila již tradiční drakiáda. 
Akci pořádal TJ Sokol Troja ve spolupráci 
s městskou částí Troja. Po třetí hodině se 
sešlo zhruba třicet účastníků. Počasí bylo 
letos opravdu nádherné. Svítilo sluníčko 
a vál mírný jižní vítr, který se k večeru sto-
čil na jihovýchodní až východní.

Kromě draků byla do vzduchu několikrát úspěš-
ně vypuštěna i raketa, pracovně nazvaná UCT-1. 
n Koho již omrzelo pouštění draků, mohl si na 
ohýnku opéct buřta či slaninu. Též byl k dispozici 
horký čaj, káva a limonáda. Čehož většina účast-
níků využila. n S příchodem tmy jsme úspěšnou 
akci ukončili. Zabalili jsme draky, uhasili oheň 
a rozešli do svých domovů.
Tak zas za rok na další drakiádě. Slávek Vondřich
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BZ připravila
www.botanicka.cz

Venkovní expozice je přístupná denně,
Fata Morgana kromě pondělí 9–16 h, 
vinotéka po–pá 13–17, so–ne 11–17 h

Naučná stezka v Komořanech
U Modřanských a Komořanských lagun vznikla nová NS „Počítáme s vodou“.

M
ůžeme se sem vypra-
vit nejlépe vlakem 
z hlavního nádraží 

(so 9:23, 10:55 směr Čerča-
ny). Z vlaku půjdeme smě-
rem k Vltavě a tady začíná 
zeleně značená stezka. Do-
zvíme se, že stezka vznikla 
s cílem představit úlohu 
(nejen) dešťové vody v kra-
jině, a hlavně přiblížit mož-
né důsledky, když je vodní 
režim krajiny narušen. Ne-
náročná trasa vede podél 
Vltavy a má pět zastavení, 
která vás seznámí nejen 
s PP Modřanské a Komo-
řanské tůně. Po dvou km 

dojdeme až na Zbraslav 
a po příjemné procházce 
můžeme nasednout na vlak 
na nádraží nebo si výlet 
prodloužit do nedaleké mi-
nizoo kousek od zbraslav-
ského nádraží (po modré 
značce) anebo přejít přes 
zbraslavský most a po čer-
vené značce dojít ke Karlo-
vě vyhlídce (1 km) a poko-
chat se pěknými výhledy. 
Z červené také odbočuje 
cesta k Zbraslavskému zám-
ku. V tomto případě může-
me z náměstí dojet autobu-
sem zase zpět do centra.

Renata Zajícová

ZOO pro vás připravila
 www.zoopraha.cz Pokladna u hlavního vchodu otevřena denně, jižní a severní 
pokladny jen v době víkendů, svátků a prázdnin, v listopadu 9–16 h.

7. 11.–5. 12. Intimní život rostlin Víte,
jak to dělá kosatec? Co je sklápěčka 
značky Salvia? Nebo dokonce jak vyrobit 
semeno bez tatínka? Že ne? Přijďte se od 
úterý do neděle ponořit do tajů intim-
ního života rostlin a zábavnou formou se
dozvíte mnohé o jejich rozmnožování.

Happy Mondays Každé pondělí děti do 15 let, 
studenti a důchodci vstup za 50 Kč

Fotím v Zoo Praha – výstava před Vzdělávacím 
centrem (do 31. 12. 2019)

2., 9., 16., 23. 11. Ohřejte se v zoo zajímavosti
o zvířatech v Pavilonu šelem a plazů ve 14 
h překvapení

7. 11. Želvy v Zoo Praha přednáškaa Nataši 
Velenské od 17 h ve Vzdělávacím centru

17. 11. Poznejte zoo všemi smysly 10–15 h
ukázka přírodnin a živých zvířat nejen pro 
nevidomé, Vzdělávací centrum

24. 11. Den chovatelů želv – cyklus přednášek v
a chovatelská poradna 10–16 h

1. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
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Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Koupím rodinný dům nebo
pozemek zde v Troji.
Mohu nabídnout byty v Praze 7, 8,
9. Rovněž pozemek 6 km od Berou-
na nebo komfortní chatu tamtéž.

Tel. 728 198 324

Karlova vyhlídka
Foto © R. Zajícová
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11. 11. Svatomartinský přípitek Přijď-k
te i letos ochutnat mladá vína českých
vinařů a poodhalit tak tajemství kvality 
nového ročníku. Již tradičně vás zveme
v 11 hodin ke slavnostnímu otevírání 
Svatomartinského vína na vinici sv. Kláry.
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