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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SLOVO STAROSTY

PRO INFORMACI

Tomáš Bryknar
starosta

Milí trojští a podhořští sousedé,
tak jsem zase uzavřeni doma. Vládní nařízení nám dovolují pouze chodit do práce – pokud ji 
tedy ještě máme a pokud tedy nepracujeme z klidu a tepla domova. Můžeme si také zajít nakoupit 
základní potřeby anebo využít některých životně důležitých služeb. Můžeme ale také chodit do 
přírody na procházky anebo sportovat. Pohyb na čerstvém vzduchu je určitě jeden z nejlepších 
způsobů, jak posílit svoji imunitu. Otevření nové Trojské lávky na konci října jsem proto uvítal 
s velikým nadšením. Znovu to totiž umožní nejen všem Trojákům, ale i ostatním návštěvníkům 
Trojské kotliny projít, přeběhnou nebo přejet z Troje na Císařský ostrov, do Stromovky a zase zpět. 

Milí sousedé, i v této nelehké době je vám náš úřad plně k dispozici. Otevírací doba pro veřejnost 
je sice zkrácena, ale i mimo ni se na nás můžete nadále obracet telefonicky nebo zasílat své 
dotazy a prosby emailem. 

Přeji vám všem příjemné prožití podzimních dní v naší krásné Troji ve zdraví a v pohodě.

Pondělí: 10–12 h 13–18 h

Úterý: 8–12 h 13–16 h

Středa: 10–12 h 13–18 h

Čtvrtek: 8–12 h 13–16 h

Pátek: 8–12 h 13–16 h

Trojská
pošta

Otevírací doba

Mimo provozní dobu této pobočky je 
otevřena pošta v Jindřišské ulici 909, 
Praha 1: denně 2–24 h.

Zápis z jednání Zastupitelstva 
městské části Praha -Troja 6. 10. 2020

Bod 2 – K žádosti o vzdání se předkupního 
práva k pozemku parc. č. 1393 s domem čp. 
261 a pozemku parc. č. 1394, oba k. ú. Troja
Pan starosta seznámil členy zastupitelstva s před-
cházejícím vývojem ohledně prodeje nemovitostí 
v roce 2013. Pan Hostaš informoval o projedná-
vání žádosti v Komisi pro obecní majetek. Komi-
se doporučuje, aby se městská část nevzdávala 
předkupního práva. Není rozhodující, jestli nyní 
chceme nebo nechceme předkupní právo využít,
ale nemáme podklady k tomu, abychom se mohli
rozhodnout. Nyní víme, že ten, kdo od nás nemo-
vitosti koupil, je chce někomu prodat, nevíme,
komu a v žádosti udává cenu 40–45 mil. Kč, kte-
rá není podložena znaleckým posudkem. Komise
doporučila, aby mu bylo sděleno, aby postupoval 
podle kupní smlouvy. Není rozhodující, zda na 
to městská část má finanční prostředky nebo
ne. Když nemáme regulérní nabídku, nemůžeme
se nyní rozhodnout s péčí dobrého hospodáře.
Pan starosta – dům je zrekonstruovaný, ale jeví 
známky, že ještě není úplně hotový. Paní Pokorná 
s návrhem komise souhlasí. Ostatní zastupitelé
nemají k připravenému návrhu usnesení připo-
mínky.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání 
nesouhlasí se zrušením věcného předkupníhoí
práva k pozemkům parc. č. 1393 s domem čp.
261 a parc. č. 1394, zapsané na LV č. 7352 pro
k. ú. Troja, obec Praha a trvá na postupu uve-
deném v čl. V kupní smlouvy ze dne 27. 2. 2013
a jako strana oprávněná z věcného předkupního
práva by měla dostat řádnou nabídku ke zpětné-
mu odkoupení nemovitostí.

Usnesení č. 92 bylo schváleno.
Bod 3 – Připomínky MČ Praha -Troja k návr-
hu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů na udrži-
telný rozvoj území

Pan místostarosta informuje o druhu územně 
plánovací dokumentace, kterou budeme připo-
mínkovat. ZÚR stanoví podmínky, se kterými by 
měl být Metropolitní plán v souladu. Troja je de-
finovaná jako oblast, která by měla plnit funkci 
vzdělávací a dále je charakterizována jako enkláva 
otevřené krajiny. Území by mělo být rozšířeno až 
k ČZU a k svahům v Podhoří. ZÚR obsahuje výkres 
ploch a koridorů, výkres krajin, výkres veřejně 
prospěšných staveb – nejbližší tramvajové trasy do 
Podbaby a Bohnic. Dále ÚSES, schéma dopravní 
infrastruktury, technické infrastruktury s pláno-
vaným výtlakem kalů z ÚČOV na Drasty.

Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu pro-
jednala připomínky, které se v rozpracovanosti 
(bude ještě provedena úprava písma a odstavců) 
předkládají k projednání. Pan místostarosta se-
znamuje s připravenými připomínkami. Doplňu-
je upravit hranice biokoridoru. Navrhuje doplnit 
o rozšíření plochy enklávy otevřené krajiny zá-
padním směrem k přír. památce Salabka a také 
severním směrem. Pan Petkov – rozšíření bioko-
ridoru až k valu. Pan místostarosta doplnění při-
pomínky k bodu Úkoly pro podrobnější územně 
plánovací dokumentaci. MČ předkládá v souhrnu 
10 připomínek.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání 
schvaluje připomínky MČ Praha -Troja k návrhu 
Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. 
Prahy a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

Usnesení č. 93 bylo schváleno.
Bod 4 – Informace starosty
n Pan starosta – informuje o návrhu Smlouvy 
o smlouvě budoucí darovací, kde je uvedeno, že 
se MČ nejprve zasadí o změnu ÚP a teprve potom 
bude proveden převod pozemků na město. To je 
pro MČ nepřijatelné a chce obrácený postup. Pan 
Hostaš – také navrhuje obrácený postup. Na jed-

nání Komise obecního majetku padl názor, že jest-
li tam cesta je, tak se má užívat a má být ve vlast-
nictví obce. Domáhat se u soukromého vlastníka, 
že je cesta veřejná, je běh na dlouhou trať. Pan 
místostarosta – spodní část cesty má samostatný 
pozemek, v horní části se chodí po pozemku pana 
Jarolímka. Určitě bychom se nepouštěli do schva-
lování změny územního plánu bez majetkového 
vypořádání. Pan Hostaš – vejdeme v jednání s pa-
nem Jarolímkem a nejprve chceme potřebné čás-
ti pozemků pro cestu oddělit a převést na město 
a potom se zabývat změnou ÚP. Jako vedlejší ujed-
nání Memorandum ke změněn územního plánu.
n Výstavba u Salabky – investoři nabízejí virtuální 
prohlídku v Počernicích. Pozvánku pošleme.

Bod 5 – Diskuze, závěr
Paní Foitlová – chce znát názor na letošní setkání 
seniorů. Jestli setkání nenahradit jinou formou 
nebo odložit na jaro. U zastupitelů převládá názor 
odložit setkání na příští rok.

U akcí, uvedených na násle-
dujících stranách, sledujte 
prosím – z důvodu možných 
omezení (Covid 19) – webové 
stránky jejich pořadatelů.
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n Vzhledem k současné epidemiologické situaci se ruší slavnostní koncert 1. 11. Budeme vás in-
formovat, zda se uskuteční tradiční vánoční koncert.
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Velkoobjemové
kontejnery

2.–3. října

Volby do Senátu 

Parlamentu ČRamentu

2 3 j

listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, pili-
ny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a ze-
leniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky
od vajec apod.

Sobota 7. 11. od 9 do 12 hodin

n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská

n Pod Salabkou x Trojská

n V Podhoří čp. 280 (bývalá octárna)

Neděle 22. 11. od 13 do 16 hodin

n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská

n Pod Salabkou x Trojská

n V Podhoří čp. 280 (bývalá octárna)

BIOODPAD

Jak se v Troji volilo do Senátu
Z volebního obvodu č. 27, ve kterém je Městská část Praha -Troja za-
řazena společně s dalšími okrsky (Praha 1, 2, 5, 6, 7, Suchdol), měla 
Troja v obou kolech tradičně nejvyšší volební účast.

V PRVNÍM KOLE V CELÉM OBVODU 27 byla 
průměrná účast 38,58 % zatímco v Troji
47,71 % (438 z 918 zapsaných voličů).

Zvítězila s přehledem Miroslava Němcová (229),
druhý byl Václav Hampl (71), třetí Petr Fejk (48).

Ve druhém kole se utkali už jen dva nejúspěš-
nější kandidáti. Vítězně z trojského duelu vyšla 
Miroslava Němcová (217 hlasů), Václav Hampl 
dostal 90 hlasů. Trojských voličů se dostavilo
už „jen“ 34,59 % (308 z 917). Z našeho obvodu
27 opět nejvyšší účast! Všechna čísla dohledáte
na www.volby.cz. Velký dík patří neohrože-

né trojské volební komisi, která se během vo-
leb „potkala“ s téměř sedm set padesáti lidmi. 
A samozřejmě také všem voličům, kteří přišli 
k volbám i ve ztížených hygienických podmín-
kách, kvůli kterým se trochu vytratila obvyklá 
příjemná volební atmosféra. Neplatný byl pouze 
jeden hlas – v úřední obálce byly dva kandidáti. 
Ráda bych ještě za volební komisi poděkovala 
babičce členky komise Agáty paní Gaďourkové 
za vynikající kokosové řezy a za skvělé plněné 
mrkvové rohlíčky!

zapisovatelka Renata Zajícová

Miroslava Němcová
217 hlasů

Václav Hampl
90 hlasů

Vážené dámy, vážení páno-
vé, vzhledem k epidemio-
logické situaci bude před-
vánoční posezení odlože-
no na neurčito – všichni 
doufáme, že na jaro 2021. 
Neklesejte proto na duši 
a těšte se, že tradiční Vá-
noční hvězda bude nahra-
zena třeba petrklíčem. Pře-
ji nám všem pevné zdraví!

Klára Foitlová, předsedkyně 
Komise sociální a zdravotní

Nádoby na potravinářské oleje a jedlé
tuky na vybraných stanovištích
Na třech stanovištích „barevných kontejnerů“ na území MČ (n Sádky 313/7, 
n Nad Kazankou 218/36 a n V Podhoří 74 – točna autobusů) byly v rámci 
zkušebního provozu umístěny upravené zelené nádoby na sběr použitých 
jedlých tuků a olejů.

T Y JE NUTNÉ DO NICH UKLÁDAT ve vhodných uza-
vřených obalech, což jsou NEJLÉPE PET LAHVE. 
Z důvodu zamezení rozbití obalu a vylití obsahu 

NEPOUŽÍVEJTE SKLENĚNÉ LAHVE, plastové tašky, sáč-
ky a podobně. V žádném případě nevhazujte mine-
rální (automobilové) oleje, barvy, ředidla a jiné 
chemické látky – může dojít ke znehodnocení celého 

svezeného množství olejů, které pak již nelze zpraco-
vat k dalšímu využití! Tyto nebezpečné odpady patří do 
sběrného dvora (P-8, Voctářova, vjezd z ulice Štorchova, 
tel. 731 909 653), nebo lze využít mobilní svoz, prováděný 
v naší MČ obvykle třikrát ročně (služba v tomto roce již 
ukončena, další termín předpokládáme na jaře 2021).

Ing. Milan Novotný, vedoucí oddělení Životního prostředí MČ

Trojský bál
se uskuteční v sobotu 13. 3. 2021

TROJS

pívání/
Hraní

pod rozsvíceným p
stromem se plá-
nuje na středu
2. 12. 2020

OD 17 HOD. VENKU NA OBECNÍ ZAHRADĚ

Výsledky druhého kola
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PRO ŠIKOVNÉ HOLKY A KLUKY

ZAJÍMAVOST a
 l
éč

í Městům a obcím dodáváme potřebné množství separač-
ních nádob o objemu 240 l. Jedná se o speciálně upravené 
zelené plastové kontejnery, které jsou označeny specifi -
kací daného odpadu. Nádoby jsou zpravidla přičleněny 
k již stojícím separačním nádobám a jejich počet je určo-
ván s ohledem na počet separačních míst v součinnosti 
s příslušným městem, či obcí.
Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku, a to pou-
ze v použitých PET lahvích nebo jiném plastovém obalu, bez igelitových pytlíků!!!
Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky a do nádob v žád-
ném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!!!
Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpra-
cování a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a ná-
doby odvezeny!!!

PROČ OLEJ NELÍT DO KANALIZACE?
Tuky a oleje do kanalizace nepatří!!!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně 
k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve 
veřejné síti. Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván 
do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve 
či později havarijní stav na celé kanalizaci.
Kanalizace bude neprůchodná.
Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po 
ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.
Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují ko-
rozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, 
kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu 
(prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. 
Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení ži-
votnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů. Chraňme přírodu, chraňme 
své majetky, pomoci může každý. Odbor ochrany prostředí, Oddělení odpadů MHMP

Ať už zvolíte pro ptáky jakékoliv krmítko, důležité je umístění na klidném místě na závětrné 
straně, aby mělo dostatečnou plochu, a bylo chráněna stříškou, případně bočními stěnami 
před deštěm a sněhem. Základní krmení pro ptáky: slunečnice, řepka, mák, oves a oves-
né vločky, pšenice, ječmen, kukuřice, proso, lněné a konopné semínko, nasekané ořechy, 
krupice prosycená tukem, lůj, sušené bobule (jeřabiny, šípky, bezinky), jablka. Nekrmit:
zbytky jídel, čerstvým a slaným pečivem, uzeninami, solenými a přepálenými tuky 
ani zbytky vánočního cukroví

Příroda uzdravuje
Jedněmi z nejužitečnějších podzimních 
plodů jsou šípky. Jak známo, šípky růží 
z okruhu růže šípkové jsou využívány 
jako potravina a léčivo. Jejich přízni-
vé působení je popsáno již v herbáři 
z 11. století, kdy bývaly nedílnou součás-
tí lidového léčitelství. Jsou nejdostup-
nějším a zároveň nejlevnějším zdrojem 
vitamínu C, který nám pomůže překonat 
nadcházející období.

Š
ÍPKY PŘEDEVŠÍM POSILUJÍ ORGANISMUS. Jsou velmi
vhodné proti nachlazení, chřipkám, virózám a k pro-
čištění organismu. Šípky jsou cenné především pro

vysokou koncentraci vitamínu C, ale kromě toho jsou bohaté
na výborný antioxidant karoten lykopenu, provitamin A a na 
vitaminy skupiny B a vitamin K a P. Obsahují hodnotné mine-
rální látky jako draslík, hořčík, fosfor, železo. Rovněž působí 
močopudně. Také jsou prospěšné při revmatizmu a tuhnutí 
kloubů. Mastný olej z plodů by měl příznivě ovlivňovat hojení 
jizev a vyhlazování vrásek, speciálně při akné. Díky kombi-
naci vápníku, rutinu a vitaminu C jsou šípky také jedinečným
přírodním lékem proti paradentóze a onemocnění dásní.

Nejlepší období pro sběr šípků je na slunných místech po
prvním mrazíku, kdy jsou plody nejsladší. Sbírat se mají vy-
zrálé a dobře vybarvené šípky bez stopek. Nejvíce jsou šípky 
využívány v sušené, ale i čerstvé formě na přípravu čaje. Pro-
ces sušení by měl být co nejšetrnější, abyste předešli ztrátě
cenného vitaminu C. Lze využít sušičku ovoce, nebo nechat 
volně sušit, ale při sušení pomůže i pootevřená trouba nasta-
vená na 55 až 70 stupňů.

Správně usušené plody poznáte tak, že mají krásnou
tmavočervenou barvu a dají se dobře rozlomit a rozdrobit.
Ideální je připravovat šípkový čaj z čerstvých šípků. Co byste
ale určitě neměli dělat, pokud si tento cenný vitamín chcete
ponechat, je vaření šípků. Maximálně nechte přejít varem,
ale nevařte. Spolehněte se spíše na přípravu zastudena – asi
lžíci suchých dobře rozdrcených šípků zalijte hrnkem stude-
né vody a nechte od večera do rána stát. Pak už jen ohřejte na 
snesitelnou teplotu, přeceďte a můžete pít.

Šípky jsou jedna z nejlevnějších superpotravin,
která má deset krát více vitaminu C než citrony! Je
nejvyšší čas na jejich sběr a zpracování, a právě nyní 
i využití jejich blahodárných a zdraví prospěšných
účinků. Dejte si šípky! O
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Čím přikrmovat vodní ptáky:
šrot, ovesné vločky, nařezané listy salátu 
a špenátu, kedluben, květák, strouhané 
nezmrzlé brambory. Pečivo nesmí být 
čerstvé a slané! Pečivo je nutné usušit 
a následně ztvrdlé rozmočit ve vodě, aby 
nepodráždilo ptactvu krk.

S použitím materiálu Zoo Hluboká

Proč a jak sbírat

a bytky á oč o cu o
í prospěšných
Otka Stavovčíková

vážení obyvatelé Troje, mimořádně se na vás obracíme s nabídkou netradiční spolupráce:

v sobotu 7. listopadu od 9 hodin budou k vyzvednutí pytle na odpad
n

a d pracovní rukavice na 

čtyřech stanovištích: 1. u trojské lávky 2. u tramvaje Trojská 3. v Obecním sadu v Podhoří

4. na Pusté vinici v ulici Pod Havránkou

Spojte svou procházku Trojou s pomocí při péči o okolí našich domovů. Každý samostatně, a v souladu 

s platnými omezeními, opět uklidíme plochy, o které se pravidelně s vaší pomocí staráme.

Naplněné pytle s odpadem budou následně svezeny pracovníky úřadu naší městské části.

Tradiční společný oběd na trojské louce po skončení brigády, uspořádáme v jiném termínu, jakmile to 

situace dovolí. Předem vám děkujeme za spolupráci!

Mgr. Kateřina Pokorná, jménem Komise pro životní prostředí a správu veřejných prostranství

Více informací: Ing. Milan Novotný referent životního prostředí, tel.: 284 686 103, mobil.: 601 574 514,

ý e-mail: mnovotny@mctroja.cz

Individuální podzimní úklid Troje

ÚŘAD MČ INFORMUJE
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z jednání Komise pro obecní majetek dne 1. října 2020

Komise projednala žádost současného vlastníka 
pozemku parc. č. 1393 s domem čp. 261 a po-
zemku parc. č. 1394, který tyto nemovitosti koupil 
v roce 2013, o vzdání se předkupního práva ve 
prospěch Městské části Praha -Troja. Komise do-
poručuje zastupitelstvu městské části nevzdávat se 
předkupního práva a žadatele vyzvat, aby postupo-
val podle kupní smlouvy.

Dále se komise vyjádřila k žádosti současného 

nájemce o převedení nájmu části pozemku parc. 
č. 1447/3 k. ú. Troja na jiného nájemce. Členové 
komise s přechodem nájmu nesouhlasí. Nájemní 
smlouvy MČ nechce převádět, až když současný 
nájemce skončí, tak se zveřejní záměr na proná-
jem pozemku a každý se může přihlásit.

Pan starosta informoval o žádosti Odboru hos-
podaření s majetkem MHMP ohledně prodlouže-
ní nájemní smlouvy pro USK Praha k pozemkům 

parc. č. 1612 a 1616 za účelem zajištění zázemí při 
pořádání sportovních akcí na vodáckém kanále. 
Komise s prodloužením souhlasí.

Pan starosta informoval o žádosti na změnu 
územního plánu na pozemcích parc. č. 480/1, 
480/4 a 478/10 k. ú. Troja a rozhodnutí ZMČ 
o tom, že změnu územního plánu podpoří, když 
se z pozemků parc. č. 480/1, 480/4 a 478/10 k. ú. 
Troja oddělí části pro veřejnou cestu.

Kultura:
n Vzhledem k současné epidemiologické situaci 
se ruší slavnostní koncert 1. 11.
n Je potřeba jednat s J. Kavanem ohledně možné-
ho posunu koncertu Pueri Gaudentes na 26. 12.
n Zpívání pod rozsvíceným stromem by se mohlo 
uskutečnit ve středu 2. 12. od 17 hod. na obecní 
zahradě v případě zlepšení situace
n Pro Trojský bál byla vybrána sobota 13. 3. 2021

Školství:
Mateřská škola
n Paní ředitelka Barešová informovala o začátku 
školního roku: 51 dětí, hygiena se dodržuje, ro-
diče jsou informováni. Jen některé maminky dětí 
mají výhrady, když je dítě nastydlé a MŠ ho nechce 
přijmout
n MŠ slaví 75 let od založení – je naplánovaná osla-
va, děti dostanou batůžky s logem, na jaře se plánu-
je setkání s bývalými zaměstnanci a dětmi. Kroužky 
fungují, plánuje se 8.–12. 2. 2021 lyžařský výcvik
n pokládka lina, obložení a výměna dveří je na-
plánovaná na rok 2021. Vánoční besídka se neplá-
nuje (pouze při rozvolnění hyg. podmínek). Před-
školáků je dvacet.

Základní škola
n Paní ředitelka Tůmová informovala o tom, že 
přes prázdniny se provedly úpravy prostor (malo-
vání, síťové kabely, žaluzie, revize tabulí atd.)
n Všude jsou dezinfekční stojany, hygiena se do-
držuje
n v září se otevřely dvě 1. třídy 20+21 dětí, nyní 
probíhá distanční výuka
n plánuje se v zimě pobyt na Hubertce, na jaře 
kola, nyní se repasují počítače a budou zapůjčeny 
dětem
n Plánuje se obnova zahrady a zahradní učebna
n v DSS máme úterý a čtvrtek do 15.00 hod. ree-
dukace, plánují se zde dva kluby (klub deskových 
her a anglický klub) a projektové dny. Vzhledem 
k omezení je momentálně prostor nevyužitý, 
kroužky jsou zrušené, v budoucnu tam plánujeme 
keramiku v pondělí od 17 hod.
n Vánoční jarmark uskutečníme před Vánoci ven-
ku i s rodiči dětí.

Trojské gymnázium
n Pan ředitel Jendřejas sdělil, že pro MŠ daruje 
hračky a pomůcky ze dřeva a pro ZŠ daroval mo-
dem k připojení k PC
n Informoval o malování, úklidu, rekonstrukci 
ředitelny a sekretariátu během prázdnin

n Po adaptačním kurzu nastoupili někteří do ka-
rantény, studenti se střídali, pořád se mění rozvrh, 
akce jsou sice naplánované, ale zatím je vše odlo-
žené, nyní je distanční výuka
n největší problém je nepřípustný pohyb cizích
osob v prostoru gymnázia (děje se to často)

Underground club Troja
n p. Zobal informoval o stop stavu, výuka nepro-
bíhá a provádějí se úpravy v klubovně

n na leden se chystá akce „5 let ve sklepě“
n dále p. Zobal sdělil, že při distanční výuce jsou 
problémy s připojením. Doporučuje úplně nové 
kabelové připojení. V budoucnu to bude opravdu 
nutnost – p. Zobal a p. Jendřejas nechají zpracovat 
víc nabídek, zadavatel ale bude MČ.

Mgr. Kateřina Tůmová,
předsedkyně Komise pro školství a kulturu

zkrácený zápis R. Zajícová

O čem jednala Komise pro školství a kulturu 14. 10. 2020

Jednala Komise pro rozvoj, 
krajinu a výstavbu dne 5. 10. 2020

1/ Návrh změny územního plánu parc. č. 337 k. ú. Troja Po projednání komise nedoporučuje 
podpořit návrh na změnu ÚPn SÚ hl. m. Prahy. Pro tento pozemek parc. č. 337 k. ú. Troja je platné 
usnesení č. 91 ZMČ Praha -Troja ze dne 14. 11. 2013. Stanovisko komise vychází z trvalého názoru ve věci 
nezastavitelnosti trojských strání. Tento přístup je zároveň v souladu s platnými Zásadami územního 
rozvoje hl. m. Prahy.
2/ Rekonstrukce RD Pod Havránkou 220/ 24 a 26 Komise požaduje předložit dokumentaci podle 
vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v platném znění. Jedná se zejména o řezy, pohledy a pů-
dorysy z kterých budou zřejmé provedené změny.
3/ Novostavba RD Pod Hrachovkou – úprava PD Předložené doplnění splňuje připomínky komise 
s výjimkou navýšené délky objektu. Komise požaduje upravit návrh tak, aby byla dodržena původně na-
vržená celková délka objektu 21,225 m. Tato podmínka je splnitelná i v nově předloženém návrhu. Před 
podáním DUR komise požaduje předložit návrh severní fasády objektu. Při dodržení výše uvedených 
podmínek komise souhlasí s výjimečně přípustným navýšením koeficientu KPP na max. 0,3.
4/ Rozdělení pozemku parc. č. 327/1 k. ú. Troja Komise nedoporučuje rozdělení pozemku. Za 
přijatelné řešení považuje zvětšení rodinného domu přístavbou nikoliv stavbou na odděleném pozemku.
5/ Úprava východní části zahrady ZŠ Trojská Komise doporučuje: n V rámci celého areálu školy 
zahrnout do řešení problematiku parkování n Objekt učebny umístit výrazně severněji v zahradě – jižně 
od amfiteátru a pavilon využívat i jako zázemí amfiteátru (kryté pódium). n Objekt učebny osvětlit otví-
ravou prosklenou stěnou především ze severu. Jižní stranu a střechu ponechat neprosklené, stěnu chrá-
nit případně slunolamy. n Zvýšené záhony umístit co nejdále od budovy, tedy spíše k oplocení pozemku.
6/ ÚČOV – Doplnění obtoku Komise nemá k předložené dokumentaci připomínky.
7/ Přesunutí pomníku padlých u ZŠ Trojská Komise preferuje řešit nutný přesun pomníku dle var. B 
mezi vstupem do gymnázia a budoucím vstupem do ZŠ) s tím, že doporučuje vytvořit velkorysejší prostor, 
který sloučí rozptylovou plochu před školou s prostorem pomníku. Komise požaduje upravit charakter vy-
mezení tohoto prostoru. Navržené oplocení zábradlím nevytváří důstojné pozadí pomníku padlých hrdinů.
8/ Zásady územního rozvoje, aktualizace č. 5 Komise doporučuje do stanoviska městské části 
zapracovat:
n udržení charakteru lokality je podstatné zachování vysoké míry zelených ploch, ne pouze horizontu 
zelených svahů.
n Rozšířit hranice specifické oblasti Draháň – Troja – Bubeneč (400/Z/70) a zahrnout areál ČZU 
a svahy v Podhoří.
n Při projektování tramvajového propojení přes Troju doplnit nutné zohlednění krajinných, urbanistic-
kých, kulturních a přírodních podmínek v území.
n Nesouhlas se způsobem stanovení maximální výšky zástavby rozvojové plochy Holešovice – Bubny – 
Zátory (400/Z/56).
n Stanovení podmínek dalšího rozvoje Ústřední čistírny odpadních vod mimo území Císařského ostrova.

Zapsal tajemník komise p. Karel Novotný, kráceno Tomáš Drdácký
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Ranní procházka
T ROJA JE PO RÁNU PRÁZDNÁ ale i pod rouškou pandemie se stále dějí věci. Nová lávka na Císař-Á

ský ostrov je již těsně před otevřením, mluví se o 28. říjnu, zatím je oficiální informace „koncem 
října“. Nahlédl jsem za ohrazení na novou dřevěnou mostovku, asi ji už jen budou muset před 

otevřením umýt, aby se leskla. Řemeslníci montují nové orientační a dopravní značky, a i jinak to vy-
padá, že už je hotovo. Také Panský statek již vzbuzuje dokončený dojem, vzpomínám na p. starostu Vl. 
Lutterera, jak by se divil, že změna téměř ruiny trvala jednatřicet let po konci socialistického zřízení, on 
si ji představoval mnohem dříve.

Další novinkou je nový vstup do vinice svaté Kláry Botanické zahrady. Byl otevřen bez velkých řečí 
a oznamování a je již v provozu. Vstup je přímo od budoucí zastávky autobusu na Trojské ulici a rampou 
i schodištěm se dá dojít na původní hlavní cestu vinicí. Tak ještě aby se brzy uskutečnila rekonstrukce 
křižovatky a další kus Troje bude obnoven.

Pak jsem došel na poštu, která byla původně mým prvním cílem. Je to jedna z našich institucí, které 
člověka nikdy nezklamou a vždy něčím překvapí. Tentokrát to nebylo nic z oboru doručování či ceny 
služeb, ale sjednocení provozní doby všech poboček v republice. Otevírá se v pondělí až v 10.00 a cíle 
bylo dosaženo. Na jindy prázdné poště byla fronta, a tedy i dobrá příležitost procvičit si, jak dodržovat 
v rouškách dvoumetrové odstupy. Václav ValtrVV , 19. 10. 2020.

Od pátku 23. října je otevřena nová Trojská lávka. 
Slavnostního zpřístupnění se zúčastnili starostové 
městských částí obou, tímto opět propojených, 
břehů – viz foto na titulní straně: pánové Čižinský 
a Bryknar (vlevo).
Investorem stavby je Magistrát hlavního města Prahy, zhotovitel: SMP CZ, y
projektant: Valbek. Technické údaje – délka: 256,5 m, šířka 4,5 m, pochozí 
šířka: 4 m, hlavní nosná konstrukce: trubka o průměru 914 mm, hmotnost 
ocelové konstrukce: 289,62 t, nosnost: 500 kg/m2 a vozidlo do 3,5 t, založení: 
hlubinné piloty 900 mm

Provoz zahájen
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TIP PRO VŠECHNY, KDO SE CHTĚJÍ DOZVĚDĚT NĚCO VÍC O PLÁNECH A VIZÍCH ARCHITEKTŮ

Praha zítra? Pražské priority

A: NOVÉ ČTVRTI

n Bubny -Zátory

n Smíchovské nádraží

n Rohanský ostrov

n Nákladové nádraží Žižkov

n Bohdalec -Slatiny

B: NOVÁ PROPOJENÍ

n Metro D

n Železniční spojení na letiště

n Městský okruh

n Dvorecký most

n Trojská lávka

C: NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

n Vltavská filharmonie

n Holešovická tržnice

n Staroměstská tržnice

n Pražské kreativní centrum

n Kongresové centrum

D: NOVÁ NÁMĚSTÍ

n Václavské náměstí

n Karlovo náměstí

n Hradební korzo

n Malostranské náměstí

n Vítězné náměstí

E: NOVÉ PARKY

n Soutok

n Trojská kotlina

n Štvanice

n Vyšehrad

n Drážní promenáda

Centrum architektury a městského plánování neboli CAMP si dalo za 
cíl zlepšit veřejnou diskusi o rozvoji Prahy. Chce být základním zdro-
jem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti 
hlavního města a fungovat jako otevřená platforma, „základní tábor“ 
pro každého, kdo má zájem o společné plánování a rozvíjení Prahy.

do 20/12/2020
Vyšehradská 51, Praha 2
úterý–neděle 9–21 hodin
vstup zdarma

Je název nové expozice s unikátní širokoúhlou projekcí dva-
ceti pěti stavebních priorit celoměstského významu, zařaze-
ných do pěti tematických kategorií:

K jednotlivým kategoriím jsou na místě k dispozici brožury a schématická 
mapka.

CAMP sídlí na Karlově náměstí – budova Institutu plánování a rozvoje hlav-
ního města Prahy sousedí s klášterem Na Slovanech (Emauzy) a návštěvníci 
v jeho prostorech najdou výstavní sál o rozloze 200 m2 s unikátní velkoploš-
nou projekcí, studovnu s velkým výběrem cizojazyčných publikací o archi-
tektuře, urbanismu a designu, příjemnou kavárnu, venkovní terasu a moder-
ní přednáškový sál s bohatým programem.

Výstavu najdete také v panelové podobě na Mariánském náměstí před budo-
vou Magistrátu hlavního města Prahy (Staroměstská metro A; tram 2, 17, 18, 
Mariánské náměstí bus 194).

Zájemci mohou zjistit základní informace o plánovaných projek-
tech pro Prahu – v databázi projektů: prahazitra.camp. Veřejnost 
má tak „online“ prostor i pro zpětnou vazbu, či zadání podnětu na 
doplnění konkrétního projektu.

Pořádá hlavní město Praha ve spolupráci s IPR Praha za podpory DP HlmP.

BUDOUCÍ

TVÁŘ MĚSTA

JE NA VÁS
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

ZAJÍMAVOST

Základní škola
Trojská v novém

školním roce

Ekoškolka Rozárka
Zdravíme všechny z Rozárky. Co je u nás nového? Jsme nadále co nejvíce ven-
ku, zpracováváme jablíčka ze zámeckého sadu, protože křížaly na zimní sva-
činky se budou jistě hodit.

N EZAPOMÍNÁME ALE ANI
na zvířátka, kterým jsme 
připravili v lese posvícen-

skou hostinu ze žaludů a dalších 
plodů podzimu. Posvícení jsme si 
tento rok nemohli užít v rozsahu, 
jak jsme zvyklí – s rodiči a kama-
rády v zahradě Trojského zámku 
u Oranžerie. Děti se na slavnost 
moc těšily, tak jsme vymýšleli, jak 
na to, aby o ni nepřišly. Nakonec 
děti ze tříd Soviček a Kulíšků slavily 
dopoledne na zahradě školky s pís-

ničkami, tanečky a posvícenskými 
koláči. Při odpoledním vyzvedávání 
dětí rodiči byla na zahradě připra-
vena poznávací stezka od Semínka 
k jablíčku, kterou si při odchodu 
mohli všichni projít, užít a něco se 
také dozvědět. Nechyběl ani jar-
mark s křížalami, povidly a bylin-
kami z naší zahrádky.

Konání či nekonání dalších spo-
lečných akcí se bude odvíjet od epi-
demiologické situace a následných 
opatření. Informace najdete průběž-

ně na našem webu. Přejeme všem
pevné zdraví, opatrujte se!

A pokud chcete poznat naši škol-
ku blíž, ozvěte se nám. Zápis probíhá 
dle volné kapacity v průběhu celého
roku.

Kontakt: Martina Hoferová, tel.
777 123 690, email: martina.hofe-
rova@podhoubi.cz.

Adresa: Ekoškolka Rozárka,
Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja 
www.ekoskolka -rozarka.cz ,
www.podhoubi.cz

Od úterý 20. 10. zdobí pro-
stranství u Prašného mostu 
v Praze 6, nad výjezdem 
z tunelového komplexu 
Blanka socha jediné ženy 
na českém trůnu a „zakla-
datelky“ povinné školní do-
cházky v Čechách – Marie-
-Terezie (1717–1780). Au-
tor: Jan Kovářík.

Prvního září jsme slavnostně přiví-
tali školní rok na venkovním hřišti. 
Všechny děti, rodiče i pedagogy při-
šel pozdravit pan starosta a popřál 
jim hodně štěstí. n Do školy bude 
v letošním roce chodit rekordních 
jedno sto čtyřicet pět žáků, a to 
hlavně díky dvěma nově otevřeným 
třídám prvňáčků. Říkají si mraven-

ci a včelky. Jejich maskoty jsou Fer-
da mravenec a Včelka Mája. Hned 
od prvního dne pilně pracují a učí 
se.

Po třítýdenním rozjezdu od-
jela celá škola do Harrachova 
na školu v přírodě. Počasí bylo 
krásné. Byli jsme celé čtyři dny 
pobytu venku v lese a na výle-

tech. n Od října nabízí škola 
v rámci odpolední zájmové čin-
nosti velké množství již tradič-
ních kroužků a dva nové kluby 
pro starší žáky (klub anglického
jazyka a klub logiky a deskových
her). V rámci výuky jsou pláno-
vány zajímavé projektové dny.
n Škola se připravuje i na mož-

nost přechodu na on -line výuku. 
Tvoří se nová platforma sdílení 
s přístupem pro žáky, učitele 
i rodiče. S podporou zřizovatele 
i MŠMT zkvalitňujeme IT vyba-
vení. Přejeme si, aby celý školní 
rok proběhl v pohodě a bez vel-
kých komplikací.íí

Kateřina Tůmová

Hostina pro zvířátka Výprava do lesa Posvícení

Ani o prázdninách se aktivita v základní škole nezastavila. Během prázdnin se upravily dvě 
třídy pro prvňáčky, vymalovalo se v některých prostorách, nově se zařídilo školní poraden-
ské pracoviště. Proběhla rekonstrukce kabelů ve třídách a opravily se žaluzie na oknech.
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

TIP NA PROJÍŽĎKU

9

Z TROJE SE VYDÁME PO PROUDU ŘEKY po cyklotra-Y
se A2 k útulku pro opuštěná zvířata v Zámcích (cca 
4,5 km). Odtud Bohnickým údolím pod klenbou smí-

šeného lesa po asfaltce vzhůru do starých Bohnic. (Ze zastáv-
ky Zámky jezdí v hodinovém intervalu bus č. 236: 8.07 h atd.;
zastavuje např. ve Starých Bohnicích, u Obchodního centra 
Krakov a jede přes zastávku Zoo do Podhoří.) Řeku nechává-
me v údolí za námi a míjíme stavbu kostela sv. Petra a Pavla,
o kousek dál vpravo se dochovala krásná ukázka selského ba-
roka – statek Vraných. Sídlištěm Severní město můžeme projet 
po značené cyklotrase A274, případně kolem OC Krakov – Lo-
džskou ulicí k lesíku, kde zahneme do leva a z dvouproudovky 
K Pazderkám, za parkovištěm botanické zahrady, odbočíme
po lesní stezce vpravo, kde se napojíme na zeleně značenou
turistickou trasu. Než nás dovede zpět do Troje (zastávka au-
tobusu č. 112 Kovárna) mohli bychom se zastavit na vyhlídce
„Pustá vinice“ odkud je neopakovatelný výhled na celé město.

s.p.a.

Ke každé dýni patří i její stínová silueta, …zkuste najít vždy tu pravou.

Pět listů z pěti stromů – z kterého pak ten list je?!
1 Dub letní (Quercus robur)rr 2 Javor mléč (Acer platanoides(( )s 3 Ořešák krá-
lovský ( Juglans regia(( ) a 4 Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) a 5 áLípa malolistá 
(Tilia cordata)a Dýně: A4, B1, C2, D5, E3; stromy: A3, B5, C4, D1, E2Přívoz P1 Zámky–Sedlec Silnice Bohnického údolí

Tip je jak pro cyklisty, tak i pro pěší, v kombinaci s MHD lze délku trasy upravit.

Detail mapy z Průvodce po dálkové cyklotrase
Eurovelo 7, vydalo hl. m. Praha v roce 2018,
mapové podklady IPR Praha
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Z HISTORIE

SMUTNÁ ZPRÁVA

TIP PRO VÁS

V KAŽDÉM PŘÍPADĚ poskytuje Petr 
Pisařík laskavou fantaskní podíva-
nou s nekonečně mnohoznačným 

abstraktním sněním v souznění s kterýmkoli 
předeslaným žánrem.

Pro tvorbu pláten vyvinul autor osobitou 
techniku „odkrývání obrazu“, jež spočívá v na-
nesení požadovaných základních barev a skle-
něných korálků různých tvarů a barevné škály 
na plátno. Po následném zaschnutí Petr Pisařík 
pomocí diamantového kotouče dokončí dílo 
do požadované vize s konečným zalakováním.

Nutno podotknout, že broušení probíhá za 
sucha, takže vzniká značné množství hvězdné-
ho prachu již při samotném procesu tvoření 
a výsledkem je třpytivá, tvarově a strukturálně 
jedinečná výsledná kompozice.

Sochy Petra Pisaříka (oceňované Kurtem 
Gebauerem) připomínají tvorbu Kryštofa Kin-
tery při prvoplánovém využití odpadového ma-
teriálu, jako jsou instalatérské pásky, rozbitý 
sušák na prádlo, obal od zářivek, rohož atd.

Do konečné podoby dovede umělec své ar-
tefakty nejen za pomoci umělecké invence, ale 
i díky polyuretanu, metalizujících laků, dřeva, 
kovu, polystyrénu, papíru, kartonu, plastu je-
dinečně a dekorativně nanášenému. K nejpůso-
bivějším dílům výstavy patří dozajista razantně 
živé Ravello a laškovně žlutě vypjatý Motýlek.

Decentně vyznívá instalace obrazů Tisíc 
tváří boha v hlavním sále vily určeném k dů-
ležitým setkáním včetně svatebních obřadů. 
Výstava Star Dust potrvá jen do 11. 11. 2020.

Ladislava Popovská

Sláva Košťál – rozloučení
Dne 5. 10. 2020 po dlouhé nemoci zemřel jeden z dlouhodo-
bých členů Klubu trojské historie ve věku 91 let, pan Břetislav 
KOŠŤÁL, velký znalec trojské historie a geniální vypravěč.

S VÉ ZÁŽITKY Z MLÁDÍ, jak z Troje, tak i ze svého zajímavého života naštěstí pro nás 
stačil zaznamenat v publikacích Legendy a morytáty z Troje a Podhoří, které jsme 
vydali v Klubu trojské historie. Teprve z jeho vyprávění jsme si dovedli představit, jak 

vypadal život ve Mlejně, Pod lipami a na Vltavě v době II. světové války a těsně po ní. nNa Slávu 
Košťála budeme stále vzpomínat jako na velkého milovníka, který miloval svoji rodinu, své 
přátele a kamarády, a především ten milovaný kousek Prahy, kde se narodil – Troju. Miloval 
zpěv, nezkazil žádnou legraci, vyprávěl s laskavým humorem o bývalé Troji. Miloval svou práci 
na frézce – horizontce, miloval lidi i s jejich chybami. Prostě, co dělal, to dělal rád. Vzpomínka 
na Slávu Košťála nás bude provázet do konce života. František Malý za Klub trojské historieý

Vracím se ve svých vzpomínkách zpátky do cirkusu v ZOO, kdy jsem tam za-
čínal vystupovat a přivydělávat si už ve svých deseti letech. Naše klukovská 
parta tam pomáhala vodit poníky a oslíky, na nichž se vozily děti, v cirkusu 
strojit a oblékat zvířata k vystoupení, též připravovat a uklízet manéž.

V CIRKUSE V TÉ DOBĚ bylo
stálé číslo – předvádět ve
dvojici kluků slona. Když

jsem tam přišel já, dělali slona 
Manda Růžička se Standou Piště-
kem. Brzy jsem Růžičku vystřídal 
já a Standu Jarda Šádek. Vždycky 
jsem dělal zadek a při závěrečném
„štajgrování“ bral Jardu na rame-
na. Ten ale brzy ztloustnul (říkali

jsme mu „prasečák“), já ho nedo-
kázal zvednout, takže náš „drezér“ 
pan Martinec to vyřešil tím, že nás 
jako přerazil v půli a my rychle vy-
běhli z manéže. Musel jsem se hod-
ně rychle vysmeknout z kostýmu. 
S Jardou jsme ještě měli společný 
výstup, že jsme coby šaškové před-
váděli „salto mortadella“ – facko-
vali jsme se v manéži, než připravili 

další vystoupení, třeba natažení 
koberce.

Úryvek ze vzpomínek pana 
Košťála; případní zájemci najdou 
barvitě vylíčené uplynulé století 
v publikacích Legendy a morytáty 
z Troje a Podhoří (I. a II.) vydaných 
Nadací Quido Schwanka – v prodeji 
např. v obchodě Na Kovárně.

Zoo Praha a její cirkus v období války

Břetislav Košťál (uprostřed) s Hele-
nou Klíčovou a Milotou Svobodou
na schůzce KTH

y jsem tam za
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Vážení příznivci
Galerie U zřícené lávky,
v nastalé situaci, kdy nevíme, jak dlouho bude
galerie zavřená kurátor galerie i příští vystavující 
usoudili, že se tento výstavní termín zruší. Čin-
nost bude obnovena, jakmile to okolnosti dovo-
lí. Podle toho pak bude upraven i výstavní plán.
Připravený plakát přikládáme jen jako smutné
memento.

Děkujeme za pochopení a zachovejte prosím
naší galerii přízeň. Jan Kavan, kurátor trojské galerie

Petr Pisařík – 
Star Dust
Galerie Villa Pellé předsta-
vuje obrazy a sochy Petra 
Pisaříka – Star Dust (Hvězdný 
prach). Název výstavy evokuje 
stejnojmenný fi lm, song Nata 
Kinga Colea či dokonce feno-
menálního Davida Bowieho 
v roli Ziggyho Stardusta.
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
vchod do Sokolovny z Trojské a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.
Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně na účet č.: 12137071/0100

Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžití
pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)

S politováním musím sdělit čtenářům časopisu Troja, že jsme 
museli opět zastavit veškerou cvičební i sportovní činnost 
a odvolat všechny plánované akce. Důvodem bylo vyhlášení 
nouzového stavu v ČR od 5. 10. 2020 na třicet dní a pokyny 
vlády k uzavření tělocvičen, omezení setkávání lidí i další 
omezení a podmínky pro cvičení a trénování ve venkovním 
prostředí v době koronavirové epidemie v ČR.

V ZHLEDEM K VÝŠE UVEDENÝM opatřením a k neznalosti stavu po 2. 11. 2020 vás ne-
mohu informovat o znovuzahájení naší činnosti. Sledujte proto naše webové stránky 
www.tj -sokoltroja.cz a naši vývěsku na oplocení Sokolovny, kde budou uvedeny 

aktuální informace.
V říjnu 2020 se nám podařilo uskutečnit pouze dvě plánované akce. Byl to cyklo-

výlet do Klánovic dne 4. 10. 2020 a t turnaj ve stolním tenise. Bližší informace a foto níže.
Koronavirová epidemie, resp. krize přináší problémy i našim nájemcům. Restaurace 

byla na jaře uzavřena. Stejná situace je i nyní v říjnu 2020. Kemp a hostel mají nižší návštěv-
nost, na jaře byly dva měsíce uzavřeny. Covid – 19 bude tedy mít vliv i na příjmy naší TJ.

V únoru a březnu 2020 proběhly valné hromady všech našich oddílů a odboru 
všestrannosti. Valná hromada celé jednoty probíhá z důvodu koronavirových opatření vlády 
teprve nyní elektronicky. Ze zpráv o činnosti našich oddílů vyplývá, že naše sportovní 
i kulturní činnost byla v roce 2019 úspěšná a podařilo se zorganizovat plánované akce á
i plánovaná cvičení.

Na závěr za TJ Sokol Troja přeji všem hodně zdraví a doufám, že brzy dojde 
k omezení epidemie a k uvolňování vládních opatření. Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

V neděli 4. 10. se pod vedením Jany Krejčové uskutečnil tradiční podzimní výlet trojských 
cyklistů. Tentokrát byla zvolena trasa směrem na Klánovice a Koloděje. Opět to byl slunečný 
den plný příjemných zážitků. Kromě sportovního programu nechyběly ani kulturní vložky 
jako např. návštěva rozhledny Doubravka a Počernického pivovaru. Zkrátka byla to opět po-
vedená a skvěle zorganizovaná akce. Těšíme se na jarní výjezd na Okoř. Michal Kalvoda

 Stolní tenis
Po prázdninách a dlouhé korona pau-
ze Seriál turnajů ve dvouhrách po-
kračoval v neděli 4. 10. ve velké tělo-
cvičně ZŠ Svatopluka Čecha a v této 
nelehké době přišlo dvanáct hráčů.

H ráli jsme v jedné skupině systémem 
každý s každým na dva vítězné sety 
a úroveň byla dobrá. n S jednou po-

rážkou zvítězil František KVĚTOŇ, druhý Miloš 
POZNÍČEK sice po-K

zil vítěze, prohrál 
ak dvakrát. Třetí 

třemi porážkami 
zároveň nejlep-
ze Sokola Troja 

končil Petr HOUF.
Rudolf Hampel,

vedoucí stol. Tenisu

M. Pozníček (vlevo) a Vl. Puklický

M. Pozníček a Vl. Černík

Vítěz (v modrém) a J. Pozníček

POZ
raz
vša
se
a 
ší
sk

. Houf (vpředu) P.
F. Květoňa 
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 Dospěllí: čtvrtek 18.00–20.00 hodin
 Dětii: pátek 18.00–19.00 hodin
Bližší innformace: am.czrudolfhampel@sezna

☎ 737 2242 539

SOKOL TROJA NISUODDÍL STOLNÍHO TEN

HLEDÁÁ
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP PRO VÁS

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 2. 11. 2020 v Praze pod evidenčním číslem 
MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 16. 11. 2020. Vy-
davatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Trojská 
230/96, 171 00 Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: 
info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, IČO: 45246858. Re-
dakční rada: Tomáš Drdácký, Irena Marková, Petr Filip, 
Václav Valtr, Renata Zajícová, Ladislava Popovská, Marti-
na Samsonova-Umlaufová. Zlom: Michal Špatz, Maketa:
Grafos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřo-
vat názor redakce a mohou být kráceny. Názory pište na: 
redakce@mctroja.cz

Začínáme na Pohořelci – ze stejnojmenné zastáv-
ky tramvají č. 22 a 23 se vrátíme několik desítek 
metrů ve směru do centra a zahneme vpravo, na 
schodiště, odkud se nám otevírá malebný pohled 
na Petřínskou rozhlednu s věžičkami kostelů. Ve 
zdi nejbližšího z nich jsou ponechány, coby památ-
ka na pruské obléhání, dělové koule. Pokračujeme 
doleva na malé náměstí – spíše „rynek“ s kuriozní 
roubenou chalupou se šindelovou střechou (Ro-
mantic hotel Rak). Tady začíná pitoreskní ulička 
Nový Svět. Pokračujeme jí dál, kolem fasád zdobe-
ných řadou domovních znamení: U Zlatého berán-
ka, U Zlaté štiky i hrušky – až k domu v němž by-
dlel, jak deska vedle vchodu připomíná, věhlasný 
dvorní hvězdář a matematik Tycho de Brahe (dům 
U Zlatého gryfa). Zahneme-li vpravo, jsme po ně-
kolika metrech na náměstíčku s první sakrální 
stavbou mladého Kyliána Ignáce Dientzenhofera 
– kostel sv. Jana Nepomuckého. Odtud se můžeme 
buď vrátit ulicí U Brusnice na zastávku tramvaje 
anebo pokračovat vpřed – na Hradčanské náměs-
tí, ale to už je tip na další vycházku (v publikaci 
100 + 1 výletů s Dopravním podnikem hl. m. P., 
která je v prodeji v infocentrech DP, jich najdete 
nepřeberně). s.p.a.

Start i cíl procházky někdejším podhradím, čtvrtí obývanou ve stře-
dověku převážně chudinou, je v dosahu hromadné dopravy. Vycház-
ka je tak vhodná i pro starší osoby nebo rodiny s dětmi.

Zoo pro vás

otevřeno denně, v listopadu 9–16 h
14. 11.  Diwali – svátek světel Oslava indické-

ho svátku světel Diwali, výroba mandal 
a průvod Údolím slonů k hinduistickému 
ašrámu.

21. 11.  Oslava u orangutanů Oslava Světového 
týdne péče o orangutany (Orangutan Ca-
ring Week) v rámci kampaně Dny zvířat 
v Zoo Praha, upozorňující na problema-
tiku ohrožení těchto primátů. Celodenní 
vzdělávací a herní program v pavilonu 
Indonéská džungle.

29. 11.  Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromku Tradiční zahájení adventu. Za-
zpívejte si s námi koledy u nazdobeného 
vánočního stromku.

Sledujte vládní opatření spojená s vývo-
jem sanitárního stavu ohledně Covid-19.

Změna programu vyhrazena

Botanická zahrada připravila
Trojská botanická zahrada je i nadále pro veřejnost otevřená www.botanicka.cz, v listopadu:
Venkovní expozice a bistro Botanická na talíři: denně včetně svátků 9–16 h, skleník Fata Morga-
na: út–ne 9–16 h, vinotéka sv. Kláry: po–pá 13–17, so–ne, svátky 11–17 h

„Na základě vládních nařízení se od tohoto týdne ruší veškerý plánovaný program. Dýně ale návštěv-
níci v zahradě uvidí. Předpokládáme, že plody tykví v expozicích zůstanou až do listopadu,“
říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.
Návštěvníci si tak při procházce zahradou mohou vychutnat podzimní atmosféru barvících se stromů 
a pestrobarevných podzimních plodů. Vynechat by určitě neměli Japonskou zahradu, která je v tomto 
období obzvlášť okouzlující. n Vinotéka sv. Klára funguje nadále formou okénka a zakoupit si tu můžete 
lahve místních vín či speciální vinné pálenky, které si pak vychutnáte v pohodlí domova. V nabídce je 
také káva a čaj. Tiskové oznámení, 16. října 2020

Kořeny osobností Už více než stovka osobností poctila v uplynulých jedenácti letech Botanickou za-
hradu hl. m. Prahy svou návštěvou, aby podpořily projekt Kořeny osobností. Projekt má připomínat 
budoucím generacím nejen jedinečné dědictví přírody, ale také to nejlepší, co dokázal člověk, ať již 
v oblasti kulturní, sportovní, či vědecké. I v roce 2020 přibývají do projektu zajímavé a významné osob-
nosti, které své jméno spojí s rostlinnými poklady naší botanické zahrady: cestovatelská dvojice Miro-
slav Zikmund a Jiří Hanzelka, judista Lukáš Krpálek, malíř Jiří Anderle a další.
Sledujte dění v botanické zahradě na sociálních sítích (Facebook a Instagram).

27. 11.–18. 12. Džungle, která nespí pátky 
od 18 h Komentované procházky skleníkem Fata 
Morgana Nutná rezervace přes formulář na:
www.botanicka.cz

do 31. 12. Botanická v malíku – mini-
-encyklopedie
Jednotlivé listy se věnují tématům jako jsou Bon-
saje, Orchideje, Byliny Středozemí či Jehlič-
nany.yy
Listy obsahují množství obrázků a základní infor-
mační přehled daného tématu.
Přijďte se na ně podívat do některého z na-
šich infostánků v dolní či horní části zahrady, 
nebo do skleníku Fata Morgana. Cena jednoho 
listu je 20 Kč. Do budoucna pro vás plánujeme 
další listy, například Dýně či Motýli a desky, do kte-
rých si budete moci své listy vkládat. Hezké počtení!

Změna programu vyhrazena
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