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Milí trojští a podhořští sousedé,

SLOVO STAROSTY

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

víte, co znamená slovní spojení Troja Challenge? Je to výzva! Baseballový 
klub SaBaT Praha ve spolupráci se Sokolem Troja a za podpory Městské
části Praha -Troja pro vás připravily v průběhu zimy sérii pěti měřených 
běžeckých tréninků. Počínaje listopadem se vždy druhou neděli v měsíci
v dopoledních hodinách sejdeme u areálu SaBaT Praha, abychom nejen 
porovnali svoji formu s ostatními, ale abychom především zjistili, 
jak se v průběhu zimního běhání zlepšujeme. Po chůzi je běh jedním
z nejpřirozenějších pohybů a je úplně jedno jakou rychlostí běžíte nebo 
jestli váš běh spíše připomíná rychlou chůzi. Prostě přijďte 14. listopadu 
a vyzkoušejte si to. V přicházejících podzimních dnech je potřeba posílit 
svoji imunitu a toho dosáhneme nejlépe při aktivním pohybu 
na čerstvém vzduchu.

U příležitosti výročí založení naší republiky 
bych vás všechny velice rád pozval do 
Trojského zámku na slavnostní koncert, který 
se letos uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu od 
19 hodin. Těšit se můžete na skladby starých 
mistrů v podání – Matteo Hager, housle 
a Martin Sadílek, harfa.

Milí trojští a podhořští s ousedé, přeji vám
v podzimních dnech dobrou náladu
a pevné zdraví.

Ze zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Troja 19. 10. 2021

Příprava Dotačního programu 
Městské části Praha -Troja na rok 2022
Pan starosta předal slovo panu Mgr. Petkovovi,
předsedovi Grantové komise. Pan Petkov – k mi-
nulému dotačnímu programu jsem nezazname-
nal nějaké připomínky nebo výtky. Pan staros-
ta – blíží se třicáté výročí vzniku MČ, tak jestli by
nebylo vhodné zařadit i toto téma do grantového 
programu. Pan místostarosta – máme program
s tématy, která se mohou u akce k třicátému
výročí prolínat a nebude možné žádost zařadit.
Tak bychom mohli třicáté výročí MČ dát jako
samostatné téma. Paní Foitlová – nemůže to být 
v názvu programu? Pan Hostaš – ? navrhuji zmí-
nit třicáté výročí MČ v úvodu programu a akce 
mohou být směrovány i k tomuto výročí. Pan 
Petkov – také bychom to mohli dát jako boni-
fikační kritérium, kde bychom chtěli akcento-
vat toto téma. Pan Hostaš – nedoporučuji toto 
téma dávat jako cíl, neboť to všechny projekty 
nemusí splňovat. Dát to do úvodu. Pan místosta-
rosta – lednová výstava před trojskými plány 
by měla odstartovat akce k třicátému výročí. 
V úvodu programu zmínit, že MČ uvítá projekty 
s tématikou třicátého výročí. Dále probíhá dis-
kuze k harmonogramu dotačního řízení a návrhu 
termínu příštího jednání zastupitelstva městské 
části. Příští jednání ZMČ se navrhuje 7. prosince 
v 17.30 hodin. Začátek podávání žádostí o granty 
by mohl být 10. ledna 2022 a konec 7. února 2022.
Příprava Participativního rozpočtu 
Městské části Praha -Troja na rok 2022
Pan starosta a paní Marková krátce informovali 
o připraveném návrhu projektu participativního 
rozpočtu, který zastupitelé obdrželi a kde jsou 

vyznačená místa k diskuzi. Participativní rozpo-
čet je o tom, že MČ vyčlení část peněz z rozpočtu, 
obyvatelé podávají návrhy, o kterých diskutují na 
veřejných setkáních, MČ návrhy posoudí a obča-
né o návrzích hlasují. Vítězný návrh MČ zreali-
zuje.

Pan místostarosta – tato akce koliduje s pro-
jednáváním metropolitního plánu, kdy budou 
také potřeba veřejná setkání. Vyčleněná částka 
by měla odpovídat tomu, aby se dalo něco udě-
lat. Probíhá diskuze k charakteru návrhů, mělo 
by se jednat o investice do veřejného prostoru. 
Byl vznesen návrh na vyčleněnou částku v roz-
počtu 1 mil. Kč, minimální částka na jeden návrh 
30 tis. Kč. Pan Hostaš – začínáme, vyzkoušíme 
si to na menší částce. Pan starosta navrhuje 
500 tis. Kč, pokud budou zajímavé projekty, tak 
se v budoucnu může částka zvýšit. Maximální 
částka na jeden návrh také 500 tis. Kč. Dále se 
diskutuje podmínka, že by návrh neměl vyvolá-
vat další povinnosti pro MČ nad rámec běžných 
povinností vyplývajících z provozu. Jako pracov-
ní skupina k participativnímu rozpočtu, která 
posoudí návrh po obsahové stránce, se navrhuje 
zastupitelstvo městské části. Závěrem probíhá 
diskuze k hlasování a stanovení minimálního 
počtu získaných hlasů pro realizaci návrhu. Re-
alizace vybraného projektu by mohla probíhat 
koncem roku 2022 nebo u složitějšího návrhu 
v roce 2023.
Informace starosty
Pan starosta předal slovo panu místostarostovi.
n 13. 1. 2022 by měla začínat výstava k výročí 
třiceti let MČ, od 27. 1. bude navazovat výstava 
Trojské plány do 6. 3. 2022. Pokud budeme pro 

vystavovatele tisknout panely, tak by je měli ode-
vzdat do 21. 1.
n Metropolitní plán – pan místostarosta seznámil 
s harmonogramem dalšího projednávání metro-
politního plánu. Po třech letech má hl. město při-
pravený návrh po projednání s ministerstvy a dal-
šími dotčenými orgány a do dubna bude možno 
podávat připomínky. Pan místostarosta by chtěl 
zorganizovat setkání občanů a procházky v loka-
litách, kde by se představil návrh metropolitního 
plánu a naše připomínky. Procházky by měly být 
do lokalit, které jsou nejdůležitější – Podhoří, 
Salabka, Rybáře, Trojská brána, Nad Kazankou 
a přilehlé stráně, stráně na Velké skále – ukázat 
by se mělo, co tam je navrženo a jaké jsme měli 
připomínky, jak na to bylo reagováno. Připomínky 
se budou podávat pomocí webové aplikace a bude 
na to velmi málo času.
n Hřiště – v rámci TJ Sokol Troja se odsouhla-
silo, že vznikne pracovní skupina, která bude 
řešit návrhy na umístění hřiště do března 2022. 
Do pracovní skupiny by se měli zapojit zastupite-
lé, kteří by měli nabídnout schéma, jak by hřiště 
mělo fungovat. Pracovní skupina by měla říci, jak 
by to mělo být veliké, kdo by to měl provozovat, jak 
se to propojí s pronájmem tělocvičny. Pan staros-
ta – oslovil mě pan xxxx, můžeme se ho dotázat, 
zda by to nechtěl provozovat nebo udělat eko-
nomickou rozvahu provozu. Paní Pokorná – vím 
o někom, kdo by nám s ekonomickou rozvahou 
mohl pomoci.
n Pan starosta – ve středu 20. 10. se sejde Klub 
trojské historie, kde bychom chtěli projednat ná-
zev ulice vedoucí k domu č. p. 58. Zúčastníme se 
jednání Klubu, neboť máme návrhy k diskuzi.

VE TVRTEK
4. 11.2021
OD 19 HOD.

STAROSTA M  PRAHA-TROJA TOMÁŠ BRYKNAR VE SPOLUPRÁCI

S GALERIÍ HLAVNÍHO M STA PRAHY VÁS SRDE N  ZVE NA

SLAVNOSTNÍ KONCERT
U P ÍLEŽITOSTI VÝRO Í VZNIKU SAMOSTATNÉHO ESKOSLOVENSKA
CÍSA SKÝ SÁL TROJSKÉHO ZÁMKU vstupné dobrovolné

Matteo HAGER – housle a Martin SADÍLEK – harfa p ednesou skladby
G. F. Händela, J. S. Bacha, D. Scarlattiho, A. Vivaldiho, N. Paganiniho, F. Godefroida, E. Ysaÿe a B. Andrèse

vním pohybu 

š BryknarTomášš BryknarTomáš
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dispečink FCC
t. 724 244 105, 724 846 719
tráva, listí, spadané ovoce, 
ořez větví, neznečištěná zemi-
na, kuchyňský odpad (zbytky 
ovoce, zeleniny, slupky

Sobota 6. 11. 13–16 h
n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá 

octárna)
Neděle 7. 11. 13–16 h

n Pod Salabkou x Trojská
Sobota 20. 11. 13–16 h

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

octárna)
Neděle 21. 11. 13–16 h

n Pod Salabkou x Trojská

Celoročně každý den 
kromě neděle můžete
využít Sběrný dvůr 
Voctářova, Praha 8 
– Libeň, kde mohou 
občané s trvalým 
pobytem v Praze 
bezplatně odevzdat 
většinu druhů odpadů 
(i nebezpečných), 
a za úhradu také 
pneumatiky (v zimním 
období otevřeno pon-
dělí–pátek 8.30 až 
17.00, sobota 8.30 
až 15.00, více info 
tel. 731 909 653, web
www.ipodec.cz).

BIOODPAD SBĚRNÝ DVŮR

NAPSALI JSTE

3

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Velkoobjemové kontejnery
Na obvyklá stanoviště budou v listopadu letos naposledy přistavo-
vány velkoobjemové kontejnery na bioodpad, viz níže.

TIP PRO VÁS

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Jak se volilo v Troji

V OLIČI V TROJI ANI TENTOKRÁT NEPODCENILI DŮLEŽITOST voleb 
a dostavili se ve velmi hojném počtu.
Troja měla z padesáti sedmi pražských městských částí 

nejvyšší volební účast v Praze, a to 84,85 %. Hned za Trojou se umístila 
MČ Praha Křeslice (84,71%) a MČ Přední Kopanina (84,56%). Celkově měla 
Praha nejvyšší volební účast v ČR – 70,15%!

Děkujeme statečné volební komisi za zvládnutý nápor voličů i za náročné so-
botní sčítání výsledků. S voličskými průkazy přišlo třicet osm voličů (nejvzdá-
lenější z Českého Těšína), naopak trojských voličů, kteří si požádali o průkaz 
včetně volících v cizině nebo v některém zařízení, bylo celkem jedenapadesát.

Z 942 zapsaných trojských voličů zbylo po odečtech a započítání přícho-
zích celkem 891, k volbám přišlo „jen“ 756 voličů.

Škoda třinácti neplatných hlasů: tři prázdné úřední obálky bez volebního 
lístku a naopak deset úředních obálek s dvěma hlasovacími lístky. Ve volební 
místnosti někdo zapomněl černou kšiltovku. Čeká na Vás na úřadě!

Renata Zajícová, zapisovatelka OVK

V létě 2021 jsem byl jako dopravce
a majitel malého autobusu Mercedes
(dvacet míst) osloven Městskou částí 
Praha -Troja, zda bych zajistil náhrad-
ní dopravu na lince č.112 od ZOO do
Pohoří.
Mohu říci, že vše bylo výborně před-
připraveno a zorganizováno, MČ 
zařídila jak označení zastávek, tak 
i infotabulí, taktéž bylo vše připra-
veno na komunikaci, která je hojně
využívána i jako cyklo, pěší i inline
stezka. Cesta byla uklizena, zeleň do-
statečně prořezána, aby nezasahova-
la do jízdní dráhy a linka tak mohla
bez komplikací projíždět. Ovšem na-
šlo se mnoho uživatelů stezky, kteří 
informace o probíhající dopravě do-
statečně nevzali na vědomí a divili se,
že zde jezdí sem a tam „nějaká velká

dodávka se sedadly“, byť dostatečně
označená jako náhradní linka busu
č.112, který nemohl pokračovat po
své původní trase.
Chtěl bych připomenout i tu skuteč-
nost, že se MČ Praha -Troja o mě jako 
řidiče postarala i ohledně stravy, kdy 
jsem po všechny dny provozu obdržel 
teplé obědy, za což jí tímto ještě jed-
nou velice děkuji. Dále musím připo-
menout spolupráci s p. Davidem Mar-
kem (Komise pro dopravu MČ), který 
připravil jízdní řády, i podklady pro mě 
jako řidiče, včetně označení minibusu. 
Myslím, že vše probíhalo ke spokoje-
nosti všech uživatelů této náhradní 
dopravy a že to pomohlo ke spokoje-
nému životu v místě, které jsem lépe 
poznal a mohl tedy dílem přispět.

Martin Vlk

Náhradní minibusová linka 
č. X112 z pohledu dopravce

Vstupné 350 Kč, předprodej vstupenek: Břevnovský klášter – 
Fortna/infocentrum po–pá 8.30–17.30 h, so–ne 9–17.30 h,
tel.: 220 406 111, e -mail: klaster@brevnov.cz. Nadační fond 
Umění doprovázet. Tel.: 739 227 306, e -mail: info@umenido-
provazet.cz. Projekt finančně podpořila MČ Praha 6.

Zpívání pod
rozsvíceným
vánočním stromem

ve středu 1. 12. 2021

od 17 hodin V OBECNÍ
ZAHRADĚ

VE ČTVRTEK 9. 12. 2021

TRADIČNÍ
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Rozšíření 
sběru jedlých 
olejů a tuků

j

Začátkem října byly na další tři stano-
viště tříděného odpadu umístěny ná-
doby na jedlé oleje a tuky. Nyní jsou 
celkem na šesti stanovištích.

N ové nádoby mají pro snazší rozlišení specifickou
barvu (černá s fialovým víkem). Do nádob uklá-
dejte POUZE JEDLÉ OLEJE A TUKY, nejlépeYY

V UZAVŘENY	CH PET LAHVÍCH (ne v igelitových / mik-H
rotenových sáčcích – snadno se protrhnou, ani skleněných
lahvích – hrozí rozbití a střepy mohou poranit obsluhujícího
pracovníka). Třídit můžete všechny druhy potravinářských
olejů (slunečnicový, olivový, řepkový, sójový, palmový, koko-
sový, a další), i tuků (máslo, margarín, sádlo). Tedy veškeré
oleje a tuky z konzerv, ze zeleniny, masa, ryb, salátů, potra-
vin nakládaných v oleji, a ze smažení i fritování (ty před pře-
litím do PET lahve samozřejmě nechte vychladnout). Dejte
i tomuto odpadu šanci být znovu užitečný – shromážděné
oleje se sváží do zařízení, kde se vyčistí (odstranění mecha-
nických nečistot, zbytkové vody), a pak slouží jako surovina 
například pro výrobu biopaliv a maziv.

Jakékoli jiné odpady znečišťují obsah a ztěžují nebo
i znemožňují další zpracování a využití této suroviny.
Minerální oleje (např. automobilové) odevzdávejte při
mobilním svozu nebezpečných odpadů (v Troji prováděn
třikrát ročně), nebo do sběrných dvorů. Pokud se oleje
a tuky dostanou do kanalizace, mohou způsobit ucpání 
nejen domovní přípojky, ale i kanalizačního řadu. Nega-
tivně působí také v čistírně odpadních vod, kde mohou
narušovat čistící proces a obvykle je není možné zcela 
odstranit, takže se jejich zbytky dostávají do vodních toků
a dále do přírodního prostředí. Ing. Milan Novotný

Lucy a výzkum Trojanůy
Americká kosmická agentura NASA vypustila v sobotu 16. 10.
2021 raketu Atlas V, která vynesla do vesmíru sondu Lucy. Slu-
neční soustavou bude putovat dvanáct let, urazí 6,3 miliardy 
km a celkové náklady na projekt dosáhnou v přepočtu jed-
nadvacet miliard korun. A proč to všechno? Aby mohla pro-
zkoumat několik Trojanů. Tak se totiž nazývají planetky, které
v počtu zhruba sedmi tisíc obíhají po dráze Jupitera. Získané
informace by měly rozšířit znalosti o původu planet a utváření 
sluneční soustavy. Pro zvídavé čtenáře – Trojany odkaz, pokud 
by se chtěli o Lucy a svých vesmírných jmenovcích dozvědět 
více: https://www.nasa.gov/mission_pages/lucy/main/index

Ilustrace: Twitter Michal Václavík

https://twitter.com/Kosmo_Michal

Mapa stanovišť – jedlé oleje

Úklid pod bohnickou vyhlídkou
Aktivní skupina přátel lesa a jeho zvířecích obyvatel si ten-
tokrát zvolila opravdu nelehký úkol – uklidit alespoň část ne-
pořádku pod Bohnickou vyhlídkou (hradištěm Na Farkách) ve 
svahu směrem do Podhoří.
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Cyklus podvečerních setkávání
Populárně naučné přednášky v přátelském duchu – zastavení se nad literaturou – 
meditování nad hudbou – setkání nad moderními technologiemi – promítání 
a jiné a další.
Každé třetí pondělí v měsíci od 17.30 hod. Vstupné dobrovolné
Dům spokojeného stáří (Zasedací místnost), Povltavská 21/42
15. 11. „Sluneční vítr“ Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. možnost zakoupit a nechat si 
podepsat některou z profesorových publikací. Prostor pro dotazy a zodpovězení otázek 
z oboru teoretické fyziky, astrofyziky a astronomie.
https://www.aldebaran.cz
Další přednášky v příštím čísle, ve schránkách a na tabuli MČ Praha -Troja

O DPADKY BOHUŽEL BYLY VE ZNAČNÉ 
PŘESILE, navíc umně využívaly těžce 
přístupný terén a maskovaly se ve vege-

taci. Přesto se několik statečných pustilo do boje, 
a výsledkem nakonec byl naplněný kontejner, 
obsahující snad všechny představitelné i nepřed-
stavitelné druhy odpadu (došlo i na injekční stří-
kačky a jehly, které pomohla zlikvidovat Městská 
policie).

Děkuji touto cestou všem zúčastněným, ze-
jména hlavním organizátorkám Vlaďce Bendové 
(Ekocentrum L.E.S.) a Tiffany Jágrové (Svět zvířat 
bez obalu). Více informací nejen o úklidu, ale také 
o mnoha dalších aktivitách najdete zde
https://www.facebook.com/
groups/152015853422383 Ing. Milan Novotný

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z komise Životního prostředí 21. 10. 2021

P ROJEDNANÁ TÉMATA: ODPADY, ČISTOTA VEŘEJNY�CH PROSTRANSTVÍ, HLUČNÉ prá-
ce, kácení. Systém přistavování velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a objemný 
odpad, a mobilního svozu nebezpečných odpadů se nemění (stanoviště, počty, termí-

ny), je zrušena služba mobilních sběrných dvorů. Stanoviště tříděného odpadu jsou průběžně 
sledována, pro navýšení četnosti svozu musí být doloženo opakované přeplňování. Rozšiřuje 
se počet nádob na sběr jedlých olejů a tuků.

Hlavní město Praha nemá vyhláškou omezeno provádění „hlučných“ prací (sekání, řezání 
dřeva) ve vybrané dny a časy (zejména víkendy). Je tedy na vzájemné ohleduplnosti občanů, 
aby sousedy zbytečně neobtěžovali nadměrným hlukem. Zoo připravuje záměr Pavilonu Ark-
tida (lední medvědi), jehož realizace bude vyžadovat rozsáhlejší kácení v areálu, samozřejmě 
za podmínky odpovídající náhradní výsadby. Zapsal: Milan Novotný
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O čem jednala Komise pro školství a kulturu
Komise projednala termíny nejbližších akcí:
Vítání občánků čtvrtek 4. 11. 2021 od 
16:30 h. (p. starosta, p. Foitlová, p. Zajícová)
následuje Slavnostní koncert 4. 11. od 19 h. 
(zařizuje úřad)
Zpívání pod rozsvíceným stromem středa 
1. 12. od 17 h. (MŠ+ZŠ+TG připraví s dětmi 
vystoupení, ozvučení zajistí p. ředitel Jendřejas, 
ohniště + buřty+ chleba zajistí M. Frank, občerst-
vení úřad, cukroví zařídila p. Tůmová
Setkání seniorů 9. 12. od 17 hod. bude řešit 
p. Foitlová, ozvučení zajistí p.Jendřejas
Vánoční koncert 26. 12. – předběžně domluve-
no s p. dirigentem Vodňanským
Trojský bál – na výběr je 26. 2. 2022 nebo 
26. 3. 2022 – záleží na kapele, zajistí p. Kavan.
Žádáme všechny členy komise v předstihu o oslo-
vení sponzorů, úřad poptá u Show factory stavbu 
podia a zvuk, p. Tůmová moderátora a DJ.
(dodáno těsně před uzávěrkou: Trojský bál bude 
26. 2. 2022)

MŠ Nad Kazankou
n kapacita školy je naplněna a v lednu přijdou 

další děti, MŠ se potýká kvůli nemocem s nedo-
statkem učitelek, pokud dojde k dalšímu náporu, 
MŠ se po dohodě s p. starostou uzavře
n je dokončena pokládka krytiny v Beruškách, 
o dalších prázdninách se bude postupně pokra-
čovat
n lyžák je naplánovaný na 10.–14. 1. 2022
n MŠ hledá asistentku na čtyři hodiny, p. školnice 
již nastoupila a od února bude MŠ potřebovat
zástup za p. učitelku na tři měsíce

MŠ Rozárka
n kapacita naplněna, nyní má Rozárka školu pou-
ze na Letné a v Troji
n spolupráce s MČ funguje skvěle

ZŠ Trojská
n má jedno sto čtyřicet šest dětí, nastoupila p. uči-
telka na AJ a nová vychovatelka
n dojde k modernizaci učeben a zahrady a také 
ke zdražování ceny obědů
n je naplánovaná škola v přírodě na Hubertce

Trojské gymnázium
n kapacita naplněna, zahraniční studenti přeruší 
studium, nemají víza

n v létě TG absolvovalo adaptační kurs, v září na 
zahradě Evropský den jazyků, zapojilo se 80% 
žáků, účastnili se i Trojského vinobraní se sou-
těžemi

n se zvyšujícím se počtem nakažených covid-19 
čeká TG opět testování studentů, asi polovina 
z nich je plně očkovaná

n 10. 12. 16–19 hod. se bude konat vánoční jar-
mark, 2. 2. 2022 maturitní ples

n v neděli 12. 6. 2022 se chystá akce „25 let 
Trojského gymnázia“, vystoupení přislíbilo Šlapeto

UCT
n klub se podílí na projektu Gutovka (24. 10.) pro 
veřejnost a také spolupracuje s firmou LEGO

n za neziskovku UCT byly podány granty na 
MHMP za 250 tis.Kč

n je potřeba se domluvit s učiteli na přebírání dětí 
ze ZŠ do kroužku

n ZŠ + TG + UCT budou i nadále spolupracovat na 
jednotnější výuce v oblasti IT

Zapsala: Renata Zajícová, tajemnice komise
Mgr. Kateřina Tůmová, předsedkyně

Komise pro školství a kulturu

dne 13. 10. 2021 – 
zkrácený zápis

Z jednání komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu 6. 10. 2021

K jednotlivým bodům jednání:
1. RD Trojská pozemek parc. č. 155/1 
a 2 k.ú. Troja
Komise nemá připomínky k předložené projekto-
vé dokumentaci pro sloučené územní a stavební 
řízení.
2. Distribuční trafostanice, Pod Havrankou
Komise po projednání doplněných podkladů kon-
statuje, že doložené grafické přílohy neprokázaly 
estetickou a prostorovou nekonfliktnost v umístě-
ní distribuční trafostanice do prostředí Přírodní-
ho parku Drahaň – Troja. Komise potvrzuje své 
negativní stanovisko z 21. června 2021 s tím, že 
navržené umístění samostatně stojící trafostanice 
je v rozporu s § 18 bod 4) závazných Pražských 
stavebních předpisů. Komise doporučuje umístit 
trafostanici do oplocení připojované novostavby.
3. Rekonstrukce rozdělovací komory
Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu nemá při-

pomínky k předložené dokumentaci. Podmínkou
je, že po celou dobu stavby bude zachována trva-
lá průchodnost po chodníku na pozemcích parc. 
č. 1660/20 a 1660/19 k.ú. Nejvhodnější doba pro 
realizaci je mimo návštěvnickou sezónu Zoologic-
ké a Botanické zahrady hl. m. Prahy. MČ Praha-
-Troja vnímá tuto stavbu jako prioritní.
4. Rekonstrukce Bohnického sběrače
Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu sděluje, že 
k předložené dokumentaci zpracované společ-
ností KO -KA s.r.o., Na Výšinách 16, Praha 7, nemá 
připomínky.
5. Expozice ohrožených druhů 
a středočeských biotopů
Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu bere 
předloženou dokumentaci na vědomí. Podle vy-
jádření komise jde pouze o modelaci terénu do 
výše 1 m. Podle předložené dokumentace se ne-
předpokládá kácení ani jiné odstranění dřevin 

rostoucích mimo les podle zákona na ochranu 
přírody.
6. Park pod valem
Komise vítá zapracování dřívějších připomínek 
Městské části a souhlasí s nově upraveným trasová-
ním cest. Požadujeme umístit „horní cestu“ již v prv-
ní etapě v její maximální možné délce s respektem 
k areálu TJ Sokol Troja. Tento požadavek vyplývá 
z potřeby zajistit průchodnost pro pěší a cyklisty 
v úrovni pod valem i v průběhu výstavby Areálu vod-
ních sportů Praha. V dalším stupni projektové doku-
mentace doporučujeme se zabývat architektonicko-
-krajinářskému dořešení Parku pod valem.
7. Komise doporučuje starostovi MČ jednat s ná-
jemci areálu zařízení staveniště Metrostav a pro-
vozovateli areálu SaBaT o odstranění provizorních 
oplocení z vlnitých plechů.

zapsal Karel Novotný

kráceno Ing. arch. Tomáš Drdácký, předseda komise
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

T URNAJ SE KONAL na trav-
natých hřištích sportovního 
areálu v Praze -Troji v Po-

vltavské ulici za účasti tří družstev 
z Moravy – TJ Sokol Petrov, TJ Sokol 
Náklo a TJ Sokol Moravany a čtyř 
družstev z Čech – TJ Sokol Troja, TJ 
Sokol Blovice, TJ Sokol Bělčice a TJ 
Sokol Dobřív. Družstva TJ Sokol Krá-
lův Dvůr a TJ Sokol Bedřichov muse-
la svoji účast na turnaji odříci z dů-
vodu výskytu covidu v jejich týmech.

Turnaj se uskutečnil na dvou 
hřištích systémem každý s každým 
s hrací dobou 2 x 14 minut. Každé 
mužstvo sehrálo šest zápasů v rych-
lém tempu. Všechna utkání byla 
hrána v bojovném duchu a zápalem 
po vítězství ale čestně. Utkání rozho-
dovali mladí rozhodčí PFS, kteří se 
též starali o evidenci výsledků a or-
ganizaci nástupů k utkání. Během 
turnaje nedošlo k žádnému vážnému 
zranění ani k disciplinárním pro-
hřeškům. Během volných chvil druž-
stev mezi zápasy docházelo k mnoha 
neformálním rozhovorům trenérů 
a funkcionářů jednotlivých týmů 
s předáváním zkušeností s prací 
s mládežnickými týmy z celé repub-
liky na masové úrovni.

Ihned po odehrání posledního 
zápasu turnaje došlo k slavnostnímu 
vyhlášení výsledků turnaje. Nejprve 
byli vyhlášeni a odměněni věcnou 
cenou, diplomem a plaketou. Nej-
mladším hráčem turnaje byl Filip 

Trojská drakiáda
Dne 17. 10. 2021 proběhla na louce 
pod Velkou skálou již tradiční Troj-
ská drakiáda.

P O PAUZE, ZPŮSOBENÉ PANDEMIÍ COVID 19,
jsme se opět sešli v hojném počtu na spod-
ním okraji louky. Zde si každý účastník mohl 

opéct buřta, dát si drobné občerstvení a popovídat 
si s přáteli. Na louce pak děti i dospělí pouštěli dra-
ky. K večeru, když ulehl vítr, vypustili Honza a Slávek 
z UCT raketu. To mělo velký ohlas u dětí a tak se start 
ještě několikrát zopakoval. Celou akcí se nesla po-
hodová a přátelská atmosféra, za což bych rád podě-
koval všem zúčastněným. Ještě bych chtěl poděkovat 
za podporu Městské části Praha -Troja, Sokolu Troja 
a již zmiňovanému Underground Clubu Troja.

Tak snad zas znovu za rok. Slávek Vondřich

TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ V KOPANÉ

O Přeborníka ČOS
V úterý 28. 9. 2021, v den státního svátku 

ČR, uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Troja za 
podpory odboru sportu České Obce Sokolské jed-
nodenní turnaj mladších žáků v kopané.

Štádler z TJ Sokol Blovice, nejlepším brankářem byl Pavel Silnica z TJ Sokol 
Petrov, nejlepším střelcem turnaje se stal Tadeáš Konečný z TJ Sokol Petrov 
a nejlepším hráčem byl vyhlášen Matyáš Dosoudil z TJ Sokol Náklo. Všechna 
družstva obdržela pohár a diplom, prvá tři družstva obdržela též věcný dar 
a medaile. Konečné pořadí týmů zobrazuje následující tabulka:

Celý turnaj proběhl za příznivého počasí za účasti cca stovky diváků z řad ro-
dičů účastníků turnaje. Turnaj byl odehrán za podpory ČOS a při příležitosti 
oslav šedesáti let od založení oddílu kopané TJ Sokol Troja. Slavnostního za-
hájení a vyhlášení se zúčastnili zástupce komise kopané při OS ČOS Vlastimil 
Štancl a starosta TJ Sokol Troja Petr Filip. Za pořadatele Jaroslav Fliegl

1. TJ Sokol Petrov 6 5 1 0 15 – 1 16

2. TJ Sokol Náklo 6 4 2 0 10 – 2 14

3. TJ Sokol Moravany 6 3 1 2 9 – 8 10

4. TJ Sokol Troja 6 2 1 3 7 – 12 7

5. TJ Sokol Bělčice 6 1 2 3 7 – 12 5

6. TJ Sokol Blovice 6 1 1 4 9 – 12 4

7. TJ Sokol Dobřív 6 0 2 5 1 – 11 2

Kluci TJ Sokol Troja s pohárem a diplomem za čtvrté místo v turnaji

Hl. pořadatel Jarda Fliegl počítá
výsledky turnaje

Fo
ta

: A
rc

hi
v 

TJ
 S

ok
ol

Fo
to

 ©
 P

. F
ili

p

Fo
to

 ©
 P

. F
ili

p
Fo

to
 ©

 P
. F

ili
p

Místo předzávodní prezentace je v areá-
lu SaBaT (U Vltavy 816/1, Praha -Troja), 
zde bude zároveň start i cíl tříkilomet-
rové trati.
Běhat se bude ve čtyřech 
kategoriích:
11 až 15 let – chlapci
15 až XX – muži
11 až 15 let – dívky
15 až XX – ženy
V rámci všech závodů bude připraven i do-
plňkový hobby běh pro malé děti do 11 let.
Program akce:
09:00–10:00 Registrace
10:00–11:00 start jednotlivých skupin
Konec závodu po proběhnutí cílem.
Přihlášku možno podat:
n předem na www.sport -base.cz
n omezeně na místě v den závodu
n prostřednictvím internetu – vyplně-
ním formuláře nejpozději do tří dnů od 
data konání závodu.
n osobně v den závodu ve stanu Nové 
registrace od 09:00 do 10:00 hod.
Startovné:
80 Kč za jeden závod, 250 Kč za sérii pěti 
závodů. Startovné se hradí na místě re-
gistrace.
Sportovci organizovaní v klubech se 
sídlem v městské části Troja a osoby 
s trvalým bydlištěm v městské části 
Praha -Troja nehradí startovní poplatek. 
Ostatní závodníci startovné hradí.
Startovné zahrnuje:
startovní číslo, měřící čip na botu do 
tkaniček – jednorázový, malé občerst-
vení po závodě

Troja Challenge
Trojská radnice ve spolupráci 
sérii zimních kondičních běhů

Každou druhou neděli o

O
V 
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21, 9. 1. 2022, 13. 2. 2022 a 13. 3. 2022

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

, aneb rozběháme Troju
s baseballovým klubem SaBaT připravila 

ů Trojou.

od listopadu do března v termínech:

Šatny nebudou k dispozici. Převlékání venku. WC v areálu Sa-
BaT. Bez vyhlášení

K ONDIČNÍ BĚHÁNÍ SE STÁVÁ MODERNÍM ZPŮSOBEM
aktivního pohybu, kterého převažující životní styl jinak 
mnoho nenabízí. Přidá -li se k tomu uzavření posiloven, 

vnitřních sportovních prostor a zrušení sportovních akcí, jak se 
stalo před několika měsíci, zkrátka vypadne -li z našich životů 
pravidelný pohyb, dostaví se propad snížení kondice a s ní spo-
jené negativní dopady na kvalitu našich životů.

U každého ze závodů bude přítomen atletický trenér, který 
poskytne zájemcům o systematickou přípravu základní rady pro 
trénink. Profesionální časomíra každému účastníku na začát-
ku změří jeho výchozí čas na tříkilometrové trati a při dalších 
bězích se pak přesvědčí, jak se jeho obecná kondice tréninkem 
v čase mezi běhy zlepšuje.

Nedílnou součástí sportu, i toho rekreačního, je soutěžení, 
porovnávání. Sám se sebou a svými výsledky, ale i porovnáním 
s ostatními.

Série pěti krátkých zimních běhů Troja Challenge, organi-
zováných v měsíční periodě, je zaměřena i na srovnání obecné 
kondice mezi sportovci organizovanými v trojských klubech. Pro 
sportovce samotné, ale i pro jejich trenéry bude zajímavé sledo-
vat dopady zimní přípravy, neméně zajímavé ale bude i srovnání 
výsledků dětí napříč sporty.

Je v přirozenosti běhu světa, že kolaps a propad obvykle 
nastává náhle a rychle, zlepšení a růst je podložen systematic-
kou a vytrvalou snahou a pomalým sotva viditelným posunem. 
Pojďme společně krok za krokem vylepšit svoji fyzickou kondici, 
pojďme společně najít pevnou vůli a odhodlání zlepšit kvalitu 
svého života.

Popularita filmu Zátopek svědčí o tom, že máme rádi příbě-
hy o silných osobnostech, které svojí neúnavnou pílí dokáží na 
první pohled nemožné. Dívat se na příběh jiných v kině je jistě 
poučné, převléknout se do sportovního oblečení a vyběhnout 
ven je ale lepší… Štěpán Hasal

Zveme vás po delší pauze na tradiční podzimní akci. Každý si vytvoří své svítící 
strašidýlko z dýně a projde světélkovou cestu, na konci které objeví poklad s odmě-
nou za odvahu. Připraveno bude i malé občerstvení v restauraci Sokola. Přijďte si 
užít příjemné odpoledne s dětmi.

Přihlášky do 3. 11. 2021(katerinasramkova@seznam.cz(( )!!!z
(Pokud nebudete přihlášeni, nemusí na vás zbýt dýně.) Prezence 
a dýňování od 16:00, pokud počasí dovolí, bude akce převážně
venku. S sebou: potřeby na dlabání dýní (lžíce, nožíky), teplé 
sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, 50 Kč, originální strašidel-
ný převlek (který je možné mít přes oblečení) a dobrou 

náladu, respirátor, rodiče a děti starší šesti let potvrzení o bezinfekčnosti 
(očkování, test) Ukončení akce: cca v 18 hod

Denně 9–19 h, vstupenky k dispozici na místě, račte vstoupit! www.imaginarium.cz

TJJ Sookkool TTrrojaa opěět ožžíívá
SOKOL TROJA A MŠ NAD KAZANKOU VE SPOLUPRÁCI
S MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA -TROJA VÁS ZVOU NA

DÝŇOVÁNÍ
a strašidýlkovou cestu
PÁTEK 5. 11. 2021 OD 16 HODIN

RAZ V OBECNÍ ZAHRADĚ U MŠ

TJ S

a
V P
SR

Milí rodiče malých dětí,
rádi Vás přivítáme na cvičení Rodičů s dětmi v TJ Sokol Troja. 
Cvičíme každý čtvrtek 17–18 hod. ve velké tělocvičně u školy.

C VIČENÍ JE URČENO DĚTEM, kte-
ré chodí (začínají chodit), ve věku
1–3 roky. Při cvičení vychází-

me z přirozeného pohybu dítěte a pomocí 
nepřeberného množství náčiní a nářadí 
rozvíjíme a zdokonalujeme jejich schop-
nosti a dovednosti. Důležitý je také kontakt 
a budování vztahu rodič -dítě. Děti zároveň

vyspívají sociálně při setkání s ostatními 
dětmi a rodiči, učí se řádu. První hodina je 
zkušební (zdarma). S sebou nezapomeňte 
pohodlné sportovní oblečení a obuv do tě-
locvičny (rodič i dítě), pití a dobrou náladu. 
Dotazy rádi zodpovíme na: 723 60 70 70, 
katerinasramkova@seznam.cz.

Těší se na vás Kateřina Šrámková

Stačí,
aby vítr
zafouka

HLAVIČKY

al…,

Najděte, komu
který drak patří.
(Řešení
na straně 9, dole).

Ale vy si poradíte.
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

NEJPRVE KRÁTKÁ REKAPITULACE:

rok 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo o pořízení 
tzv. Metropolitního plánu

rok 2015 Městská část připomínkovala koncept odůvodnění 
Metropolitního plánu, opakovaně byl koncept vystaven 
v rámci výstavy Trojské plány.

rok 2018 V rámci projednávání návrhu MP jsme v Troji uspořádali 
sérii konzultací a prezentací, vypracovali a v zastupitelstvu
projednali soubor jednoho sta zásadních připomínek 
k Metropolitnímu plánu a ten odeslali 27. 7. 2018 
pořizovateli. Se všemi připomínkami se můžete seznámit 
na webu www.mctroja.cz

rok 2021 po jednáních s Ministerstvy Praha finalizuje upravený návrh 
Metropolitního plánu, který bude zveřejněn pravděpodobně 
v únoru 2022.

Připomínky po tzv. veřejném jednání budou moci podávat všichni (lhůta 
pro podávání připomínek bude minimálně třicet sedm dní od zveřejnění 
návrhu).

V Troji nás bude zajímat, zda a jak se změnil námi připomínkovaný návrh 
především v tzv. transformačních a rozvojových lokalitách, konkrétně 
v plochách za protipovodňovým valem, ve stráních a v prostoru pod Velkou 
skálou.

Nový územní plán pro 
Prahu – Metropolitní plán
2012–2014–2018–2021–2022– ?

Vážení občané,
na jednání Svazu městských částí hlavního města 
Prahy 11. 10. 2021 byl starostům představen další 
postup v projednávání zásadní územně -plánovací 
dokumentace, která nastaví pravidla pro další roz-
voj jednotlivých lokalit v Praze.

V nejbližších měsících zorganizujeme procházky po 
vybraných lokalitách a diskuzi k požadavkům občanů 
Troje a jejich samosprávy. Pro všechny je celý proces 
pořizování velmi zdlouhavý, připomeneme si, o co nám 
v Troji jde a budeme připraveni dál hájit pohled trojské 
samosprávy na budoucí charakter Troje!

Děkuji za vaši pozornost a těším se jménem zastupitelů 
na viděnou!

Ing. arch. Tomáš Drdácký,ýý
předseda Komise pro rozvoj krajinu a výstavbu
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Co je nového v MŠ 
Nad Kazankou…

V ZÁŘÍ OTEVŘELA MATEŘSKÁ ŠKOLA Nad Kazankou A
své dveře pro padesát devět dětí, některé již jsou 
zkušení předškoláci jiní dělají první krůčky na cestě 

od maminky a tatínka do velkého světa. A my jsme rádi, že tu 
cestu začínají právě v naší školce. Máme všichni velkou radost, 
že tento rok bylo velmi málo slziček a hodně smíchu hned od 
počátku. Trochu více nás letos trápí nemoci, a to jak u dětí, tak 
zaměstnanců. Všichni pevně doufáme ve vzájemnou ohledupl-
nost a spolupráci. Já osobně o to všechny moc prosím.

Již delší dobu jsme neinformovali o naší krásné zahradě, 
kterou můžeme díky vám všem užívat po celý rok. Letos poprvé 
máme radost z jablíček, která se nám urodila a jsou opravdu 
moc dobrá i ze zeleniny, kterou sklízíme a dáváme si ke svačin-
ce. A naše plány? V lednu bychom chtěli odjet na lyžařský výcvik 
do Krkonoš, na jaře na kola do okolí Bezdězu, rádi bychom si 
společně zazpívali s vámi všemi u vánočního stromečku, oslavi-
li Masopust a hlavně bychom si přáli všichni chodit celý rok do 
školky! Hodně zdraví nám všem! V. Barešová

Ekoškolka Rozárka v Troji a na Letné
V minulých týdnech jsme si užívali čas podzimu 

a věnovali se přípravám na naši slavnost. Často jsme 
navštěvovali zámecký sad, kde jsme sbírali jablka. 
Z těch jsme pak vyráběli jablečná povidla, sušili 
křížaly nebo pekli koláče. Zpívali jsme si písničky 
o plodech podzimu a malovali barvami při poslechu 
hudby. Povídali jsme si o stromech, objevovali, jaké 
druhy rostou v okolí školky a sbírali barevné listy.

Podzimní slavnost Ekoškolky Rozárky, kde se po-
prvé setkali děti s rodiči z obou našich poboček, se 
konala opět u oranžérie v překrásné zahradě trojské-
ho zámku. Slavnost byla plná radosti, tvoření, barev 
a setkávání. Moc jsme si ji užili!

Také se vydáváme na sběr kaštanů a žaludů do Stro-
movky, na hudební hřiště do botanické zahrady nebo 
do záložní zahrady trojského zámku. Vypravili jsme se 
i do komunitní zahrady MetroFarm na Císařském ost-
rově, kam jsme donesli skořápky pro slepice. Podzim 
v Rozárce je zkrátka pestrý, jako listy na stromech.

Máme za sebou první schůzky Ekotýmu, letos se 
věnujeme tématu Voda. Povídáme si o tom, co může-
me během roku pozorovat, dělat a měnit. Připomněli 
jsme si koloběh vody, vytvořili nová pravidla a v ne-
poslední řadě ochutnávali vodu, která nám teče ve 
školce z kohoutku. Těšíme se, až budeme objevovat, 
jak se k nám dostala a jak to, že ji můžeme pít.

…a v Ekocentru Podhoubí 
a Ekoškolce Rozárce?
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nesl ve znamení slavnosti, připravili 
jsme na jarmark koření z naší zahrady 
– smil italský. Děti ho svázaly do sva-
zečků, aby byl připravený k zavěšení. 
Buď na vaření, nebo k provonění ku-
chyně. Chcete se k nám do školky přijít 
podívat a zeptat se na všechno, co vás 
zajímá? Kontaktujte Martinu Hofero-
vou na tel. 777 123 690 nebo emailu 
martina.hoferova@podhoubi.cz.

Výří výpravy
Od října začal probíhat náš krou-

žek Výří výpravy, pro děti, které dříve 
navštěvovaly Rozárku a teď už jsou ve 
škole. První schůzku provázela veli-
kánská radost z opětovného setkání.

Ekologické výukové progra-
my ve školkách a školách

Naše priority u výukových progra-
mů se ani pro tento školní rok nemě-
ní, stále se snažíme přiblížit kontakt 
s přírodou co nejvíce dětem z mateř-
ských i základních škol. V podzimních 
měsících školky navštěvuje doktor 
datel, který pečuje o stromy. S blížící 
se zimou také ježek, čáp a veverka, 
kteří se potřebují dobře nachystat na 
nepříznivé období. Školáci si s námi 
zase mohou vychutnat podzimní bar-
vy při hře na Malíře bez štětce nebo se 
vydat za Kamennými tajemstvími. Pro 
bližší informace se obracejte na naši 
koordinátorku Markétu Várošovou na 
tel. 776 356 959 nebo emailu marke-
ta.varosova@podhoubi.cz. Více 
o všech našich aktivitách najdete na 
www.podhoubi.cz.

V ŠECHNY DĚTI MAJÍ RÁDY OSLAVY. Je to 
příležitost se sejít, zatančit si, zahrát si 
hry, dát si něco dobrého. Ve škole slavíme 

všechny tradiční svátky. Halloween sice není tradicí 
českou, ale řekla bych, že u nás za posledních pár let 
zdomácněl. Ve škole ho slavíme především v rámci 
angličtiny, kterou mají děti již od první třídy. I když 
letos tento svátek vychází na den volna, neodradilo 
nás to a uspořádali jsme ho dříve. Ve škole se sešlo 
mnoho různých kostýmů jako čarodějnice, kostlivci, 
kočky, pavouci, příšery, upíři a nechyběly ani dýně, 
tradiční halloweenská zelenina, kterou si děti vy-
dlabají a mají z ní strašidelný lampion. Moc jsme si 
užili společný tanec a písničku. Ve třídách se plnily 
strašidelné úkoly a na chodbě byla připravena celo-
školní hra. Někteří skvělí rodiče připravili pro děti 
tematické občerstvení. Našli se i tací odvážlivci, kteří 
se nebáli ve škole přespat a Halloween si užít večer. 
Tomu říkám odvaha! Kateřina Tůmová

Podzimní Halloween
ve škole
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Po prvních měsících stále
běží prezenční výuka
Nový školní rok začal na gymnáziu 
i Euroškole Praha výrazně pozitiv-
něji nežli minulý.

v bývalém Diplomatickém kom-
plexu nad pizzerií, je po dlouhé

době naplněna a vyučuje se ve všech čtyřech ročnících. 
Trojské gymnázium má tudíž ve školním roce 2021/22 
o jednu kmenovou třídu méně, paralelní třídy jsou pou-
ze kvinta alfa a kvinta beta. Třída kvinta beta je neúpl-
ná z důvodu neudělení víz některým žákům – cizincům. 
Ti se nyní vzdělávají prostřednictvím on -line výuky, 
která běží současně s prezenční výukou v učebně, která 
byla k tomuto účelu speciálně vybavena. Žáci, kteří po-
stupně dostávají vízum za účelem studia, se po příjezdu
do ČR zapojují do výuky. Žáci, kteří studují distančně, 
mají udělen individuální vzdělávací plán v souladu 
s § 18 zákona č. 561/2004 Sb. (udělení IVP z jiných, zá-
važných důvodů).

Žáci nižšího stupně absolvovali v týdnu od 6. do 10. 9.
2021 adaptační kurz v areálu Hotelu u jezera (Orlík),
v pátek 3. 9. uspořádali žáci oktávy tradiční Zahradní 
slavnost (z důvodu četných aktivit v závěru školní-
ho roku 2020/21 byla přesunuta právě na září). Tým
vyučujících cizích jazyků připravil na dny 24. a 27. 9.
projektové aktivity u příležitosti Evropského dne jazy-
ků. Výuka běží stále ve standardní, prezenční formě.
Těšíme se, že v listopadu se po dvou letech uskuteční 
projektová výuka s ústředním motivem „Infrastruk-
tura hlavního města Prahy a okolních satelitů v rámci 
Středočeského kraje“. Studenti budou mít možnost “
vybrat ze dvanácti nabízených témat (namátkou jme-
nuji: Architektura – město a domy, kde žijeme; Praž-
ská infrastruktura v díle J. Foglara; Nejvýznamnější 
stadiony v Praze; Dětská hřiště a jejich další rozvoj…).
Věřme, že se epidemiologická situace nezmění nato-
lik, aby jedna ze stěžejních částí školního roku mohla
hladce proběhnout.

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel Trojského gymnázia,
jednatel ESO Euroškola s. r. o.
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

ŽIVOT V TROJI

TIPY PRO VÁS

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Fo
to

 ©
 J

. L
ip

sk
ý

Křest publikace z ediční řady Nadace Quido Schwanka „Ztracený Ovenec, Nalezená Tro-
ja“ autorů Františka Malého, Prokopa Tomana a Jana Webera spojený s autogramiádou 
a dalšími činnostmi.
Křest proběhl kvůli covid 19 se zpožděním dne 7. října 2021 od 18 hodin ve Vzdělávacím centru Zoologic-
ké zahrady Praha v ulici U Trojského zámku 120/3 v Praze -Troji. n Na začátku zúčastnění hosté převážně 
z Klubu trojské historie, Nadace Quido Schwanka – Troja město v zeleni, vedení úřadu MČ, Trojské školy 
a další hosté, byli panem architektem Václavem Valtrem seznámeni s koncepcí další publikace „Barokní 
zahrady v Čechách a na Moravě“, na které právě pracuje. n Následoval křest knihy „Ztracený Ovenec, 
Nalezená Troja“, který moderoval předseda správní rady Nadace Václav Valtr za účasti autorů Františka 
Malého a Prokopa Tomana. n Dále pan Viktor Fatka zahrál na flašinet a zazpíval své dvě „kramářské písně“ 
„O spadlé trojské lávce“ a „O schodišti trojského zámku“. nNásledovalo občerstvení a volná zábava. Celko-
vý počet účastníků byl asi čtyřicet. Akce proběhla k všeobecné spokojenosti. Obecenstvo mnohdy nešetřilo 
potleskem, což aktéry křtu neobyčejně potěšilo a moc za to děkují. n Abychom tuto akci mohli realizovat 
na takové úrovni, je třeba zásadní spolupráce mezi Nadací Quido Schwanka (p. Ing. Arch. Václav Valtr), MČ 
Troja (p. Ing. Tomáš Bryknar) a Zoo Praha -Troja (p. Ing. Miroslav Bobek). Všem velké poděkování. Při křtu 
jsme měli i několik fotografů. Ze třiceti fotografií vybírám nejzajímavější. František Malý

Klub trojské historie Troja město v zeleni

V ÁŽENÍ PŘÁTELÉ, DNE 20. 10. 2021 jsme
se opět sešli v Domě spokojeného stáří.
Sešlo se nás čtrnáct. Tentokrát jsme měli

vzácné hosty, pana starostu Ing. Tomáše Brykna-
ra a pana místostarostu Ing. Tomáše Drdáckého.
Probírali jsme činnost našeho klubu za posledních
pár let – křty našich publikací, ale i dalších, které
jsou spjaty s Trojou – paní doktorka Heráňová;
paní Marsha Kocábová; staré fotografie o Troji pro
publikaci, kterou dělá Magistrát. Dále dvě výstavy 
o historii Troje pro Botanickou zahradu a pro MČ
Praha -Troja. Též jsme diskutovali o pojmenování 
nových ulic v Troji a případné vytvoření databáze
možných názvů. Hovořili jsme o spolupráci s MČ
Troja při realizaci další výstavy.

Svou činností se snaží KTH dokumentovat prá-
ci a život našich předků. Získané materiály mo-
hou sloužit jako zdroj poučení. Příští setkání KTH
bude 24. listopadu 2021 v 17 hodin v Domě 
spokojeného stáří.

Zleva: Zbyněk Šíša, Zuzana Hubičková, dcera
Ing. Antonína Turka, Jindra Hasalová, dcera Richar-
da Pavloviče, RNDr. Hana Heráňová, autorka publi-
kace a Ing. František Malý, Klub trojské historie

Křest publikace o Zoologické zahradě 
v Troji – 28. 9. 2021
Při příležitosti 90. výročí založení Zoo Praha 
v Troji byla slavnostně pokřtěna kniha paní PhDr. 
Hany Heráňové „Zoo pro hlavní město – Historie 
Zoo Praha 1860–1945“ ředitelem Zoologické za-
hrady panem Ing. Miroslavem Bobkem a primáto-
rem města Prahy panem MUDr. Zdeňkem Hřibem. 
Dobové oblečení zúčastněných mělo připomenout 
třicátá léta vzniku Zoo Praha. n Kniha je nádher-
né dílo o vzniku, prvních krocích a historii Zoo 
Praha. Za touto publikací stojí mnoho let odbor-
né a trpělivé práce. Na 466 stranách jsou, mimo 
textu, shromážděny také dokumenty a fotografie 
zahrnující počátky existence Zoo. Kniha paní 
Dr. Heráňové důstojně přispívá k této oslavě.

František Malý
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Ženy, které přemohly muže:
Eva, Judita, Omfalé a ostatní
Sbírka grafiky a kresby Schwarzenberského paláce nabízí hned několik 
pohledů na ženy od umělců 15.–16. století. Hned v úvodu vás čeká varová-
ní před ženou lstivou a chlípnou zosobněnou Evou, která podala Adamovi 
na radu hada jablko ze stromu poznání (ztráta nesmrtelnosti). n Nizo-
zemská a německá grafika upřednostňuje biblické ženy mocné, silné, 
statečné (personifikace cudnosti, skromnosti a poslušnosti), a to v oblí-
bených cyklech Příkladných (Ctihodných) žen, hrdinnou Juditou a Jáel, 
jež svou chytrostí zneškodnily nepřátelské tyrany. nObsahově nejrozsáh-
lejší se jeví varovný pohled na ženy krásné, vítězící nad chlípnými muži, 
kteří ztratili moudrost a sebekontrolu. Biblické postavy Dalily a Salomé 
jsou obohaceny o postavy z antické mytologie (Omfalé) i ze středově-
ku (zobrazující příběh o dívce Phylis, selhání Vergiliovo, Šalamounovo). 
n Zvláštní kapitolu představuje kult dvorské lásky (personifikace lásky 
v podobě paní Minne), mnohdy velmi potěšilé a směšné. Příběhy těchto 
postav jsou k mání jen do 14. 11. 2021. Ladislava Popovská

Viktor Pivovarov – 
Moskevská gotika
Výstava o neskutečně činorodém hledání 
sebe sama v uměleckém, ale především svém 
vlastním světě. S cejchem člověka bez  vlasti 
unikl Pivovarov z bývalého SSSR před perze-
kucí a přiženil se do také bývalé ČSSR, kde 
rozvíjel své nekonečné vize, především na 
poli konceptualizmu, což trvá dodnes.

Ladislava Popovská

Jeremias Gü nther, Aristote-
les a Phyllis, kresba rudkou
a č ernou kř í dou – zesmě š -
ně ní  filosofa, který  ztratil 
soudnost a stal se koně m
svů dné  Phyllis
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NG Praha, Veletržní palác út–ne 10–18 h,
středa 10–20 h, do 21. 11. 2021.

Moskevský  več í rek Svatý  Š ebestiá n

Michal Novák
Galerie u lávky, Povltavská 42/21

Vernisáž 4. 11. v 17 hod.
Otevřeno: pá 13–17, so a ne 10–18 h
Výstava potrvá do 9. 1. 2022

grafika
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

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

úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý 
čtvrtek 17–19 h. vchod do Sokolovny z Trojské a zvonit 
u vchodových dveří do Sokolovny.

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

Činnost TJ Sokol Troja
po koronavirových 
omezeních opět oživuje
Uvolnění přišlo od května 2021. Po školních prázd-
ninách postupně od září 2021 opět plně cvičíme 
a trénujeme a hrajeme i soutěže fotbalového sva-
zu, které byly do června 2021 pozastaveny. Sou-
časně organizujeme i tradiční naučné autobusové 
zájezdy, cyklovýlety a ostatní akce jako Drakiáda, 
Strašidýlková cesta atd.

V MĚSÍCI ŘÍJNU BYLA NAŠEU
činnost velice bohatá, což
je dokumentováno v dal-

ších podrobnějších informacích i na 
stranách 6–7. Jednalo se o TURNAJ
MLADŠÍCH ŽÁKŮ O PŘEBORNÍ-
KA ČOS konaný 28. 9., dále o cyklo-
výlet kolem Řípu a na Říp 2. 10.,
dále autobusový zájezd na Jezeří 
a do Duchcova 16. 10.,a Drakiádu
18. 10. 2021. Na začátek listopadu
připravujeme Strašidýlkovou
cestu a o dalších akcích vás budeme
průběžně informovat.

14. 10. proběhla Valná hromada 
TJ jako schůze delegátů, která hod-

notila a schválila činnost naší TJ 
v roce 2020 včetně schválení zpráv 
o hospodaření TJ. Tato VH proběhla 
opožděně z důvodu koronavirových 
omezení a konstatovala, že činnost 
TJ byla v roce 2020 z důvodu koro-
naviru značně omezená a z téhož 
důvodu příjmy z pronájmů restaura-
ce, kempu a hostelu nedosáhly plá-
novaných hodnot, některé obdržené 
granty jsme díky omezením nevy-
čerpali a museli jsme peníze vrátit 
poskytovatelům. Přesto byla činnost 
TJ hodnocena i v tomto těžkém roce 
2020 celkem kladně.

Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

TTJ Sokolk l Troja zve na cvičení

V sobotu 16. října 2021 se uskutečnil o rok a půl odložený sokolský výlet do 
severních Čech. Počasí se vydařilo, a tak bylo možné obdivovat sluncem ozá-
řené motivy Českého středohoří s barvami podzimu. Zámek Jezeří působí sice 
zchátralým dojmem, ale je vidět úsilí o jeho obnovu do bývalé krásy. V minu-
losti se pod ním rozkládalo jezero, které zámku určilo i jméno „Z Jezera“. Patřil 
k architektonickým perlám a určitě k nim bude patřit i v budoucnu. Dnes jsme se 
ze zámku dívali na jámu Severočeského hnědouhelného dolu, ale již brzy bude 
tato krajina rekultivována a opět zde bude jezero. Největší sláva zámku je spo-
jena s rodem Lobkowiczů. Ale dnes zámek vlastní stát. Také zámek Duchcov je 
státní. Až do roku 1921 ho vlastnili Valdštejnové. Snad nejzvučněji v souvislos-
ti se zámkem Duchcov zní jméno proslulého italského svůdníka a dobrodruha 
Giacoma Casanovy, který jako knihovník prožil na zámku posledních třináct let 
svého života. Na samý závěr výletu jsme se zastavili v Peruci u památného dubu 
Oldřicha a Boženy. Tentokrát se výletu účastnilo třiatřicet osob. Pavel Filip

Cyklovýlet Polabím
Začátkem podzimu, kdy jsou dny ještě teplé a slunečné, pořádal Sokol Troja 
tradiční cyklovýlet. S velkým potěšením jsem koncem září přijala pozvánku: …, 
Pojeďte na cyklovýlet na Říp a to v sobotu 2. 10. 2021.“

n Na tyto akce se vždy velice těším, vidím se se sousedy, kamarády a vím, že 
organizačně bude akce perfektní. Však se s tím Jana, organizátorka, poka-
ždé vymazlí. To ona jede se svým Mírou cestu dvakrát. Jednou na zkoušku, 
protože nechce aby nás zaskočilo bloudění v mapách, nepříjemně překvapil 
terén nebo zklamala zavřená restaurace. Podruhé jede a vede skupinu a je 
to tutovka.

n Tentokrát jsem se těšila o to více, jelikož se mi na svátek sv. Václava nepoda-
řilo navštívit nějaké významné české místo. A cesta na Říp? Tak to je ono. Ráno 
2. 10. jsem vzala své kolo – horák obyč., manžela s kolem – elektro, jak jinak že? 
:) a šup na start trasy o předpokládaných padesáti sedmi km. Z Troje se vyrazilo 
na kolech směr nádraží v totální přestavbě – Vysočany. Kokořínský Expres, co 
měl už opravdu hodně za sebou, o třech vagónech, z toho jeden byl poštovní 
a přímo dělaný na naše kola, odjížděl směr Mělník na minutku přesně. Ještě, 
že v naší skupině převládali silní muži. Manipulace s několika elektrokoly na 
plošinu ve výšce očí, byl z rozkopaného a vydlabaného perónu slušný zahřívací 
výkon a v souvislosti s odjezdem vlaku ještě zvládnutý v rekordním čase. Díky 
Vám, pánové!

n Vlak nás dovezl do Mělníka, projeli jsme náměstím, kolem radnice a doje-
li na naše první zastavení. Na zámek stojící na území pradávného hradiště,
kde se údajně narodila sv. Ludmila (babička sv. Václava), jsme všichni hleděli 
s obdivem a s úctou. Pohled na soutok Labe a Vltavy se širou krajinou, byl ve 
slunečním podzimním ránu úchvatný, přímo královský. Je na místě, že jsme 
pomysleli na to, že tu kráčely dějiny, že město pasoval Karel IV. do stavu krá-
lovského a zvelebil ho vinařstvím. n Dnešní pohled na soutok je o dvou řekách 
a o jednom deset km dlouhém plavebním kanálu Vraňansko -hořínském. Cyk-
lostezkou podél něho jsme se dostali ke zdymadlu Hořín. Stavba je technickou
památkou, postavená v roce 1905 architektem Sanderem (např.: budova u zdy-
madla v Praze Štvanici). V roce 2020 byla stavba po rozsáhlé několikaleté re-
konstrukci otevřena a stojí za to se sem vrátit na předem objednanou prohlíd-
ku. n U rokokového zámečku Hořín jsme nahlédli do zahrady, na historickou 
budovu byl smutný pohled, Bohužel není v dobrém stavu. Stejně tak hrobka 
knížecího rodu Lobkowiczů na místním hřbitově. n Naopak stavbu moderní 
jsme obdivovali v obci Lužec nad Vltavou. V roce 2020 zde byla dobudována 
a otevřena lávka přes Vltavu pro pěší a cyklisty, kterou prochází cyklotrasy CT 
7 a EuroVelo 7.

n Cesta ubíhala a kilometry nám přibývaly. Přes Horní Beřkovice, skrze cesty 
loukami, kde se Romanovi povedl foto úlovek kudlanky nábožné, jsme došla-
pali na úpatí Řípu a došlo nám, že ta hora zadarmo nebude a o jízdu v sedle 
také nepůjde. A pozor na čas! Musíme stihnout vlak v pět! Další jede až zítra! 
Po této rozvaze se z našeho cyklotýmu ozvalo: …, Já bych ten vrchol vyne-
chal…“. Snad nás to nakoplo či co a za půl hodiny jsme stáli pod vrcholem – 
rotundou sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Nemalá svalová zátěž při vedení kol a tlače-
ní elektrokol vyplavila v nás dost slušnou dávku endorfinů a my, smějící se, 
ochotně platící u stánku za předražené pivo  -limo, jsme byli tak šťastní, že jsme 
ten vrchol dali.

n Cesta dolů byla brnkačka, vesele si broukali všichni. Ale bylo vidět, že někte-
rým docházely baterky ve strojích, některým i v tělesných schránkách. Musím 
podotknout, že naše skupina byla až na jednu výjimku věkově sourodá, slože-
ním strojů však nesourodá. Ale chovala se od startu po cíl jako tým. Obdivuji 
všechny! Jediný velký odpočinek jsme si dali po čtyřiceti km v Krabčicích v re-
stauraci U Studny. Odtud jsme spěchali celých sedmnáct km do Dolních Beřko-
vic na poslední možný vlak. Než přijel, na stanici sílilo v nás napětí, vejdeme se 
s koly do vlaku? Ten den byl totiž nádherný a kdo měl kolo, vyrazil na výlet. 
Obavy byly fuč, do stanice vjížděl CityElefant a ten nás odvezl až do Podba-
by. S večerním sluncem v zádech jsme projeli Císařským ostrovem a zacílili do 
hospody v Sokole Troja. Až tam se sňaly z kol cyklotachometry – ujeto šedesát 
km!!! Skvělé!!! n A na závěr patří poděkování: Jano, děkujeme Ti a těšíme se 
na příští „cyklovýlet se Sokolem“. Jitka Tesařová

Do Duchcova 
a Jezeří

Fo
to

 ©
 P

. F
ili

p

Fo
to

: A
rc

hi
v 

TJ
 S

ok
ol



265 LISTOPAD 2021

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 2. 11. 2021 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 
10. 11. 2021. Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Pra-
ha-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, IČO: 45246858. 
Redakční rada: Tomáš Drdácký, Irena Marková, Petr Filip, Václav Valtr, Renata Zajícová, 
Ladislava Popovská, Martina Samsonova-Umlaufová. Zlom: Michal Špatz, Maketa: Grafos, 
Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou být kráceny. Názory 
pište na: redakce@mctroja.cz

TIP NA VÝLETTROJSKÝ KALENDÁŘ

BZ pro vás připravila
www.botanicka.cz V listopadu otevřeno – venkovní expozice:

denně 9–16 h, tropický skleník Fata Morgana kromě pondělí, Vinotéka 
sv. Klára: po–pá 13–17 h, sobota, neděle a svátky 11–17 h

Zoologická zahrada
www.zoopraha.cz, otevřeno denně, v listopadu 9–16 h

Za menhiry do Úval u Prahy
Vážení čtenáři, milí turisté, vypravíme se na nená-
ročný výlet do těsného okolí metropole, do Úval 
u Prahy.

5. 11.–17. 12. Džungle, která nespí
Ponořte se do tmy tropického lesa 
a vydejte se na výpravu s našimi 
průvodci. Seznámí vás s příběhy, 
zajímavostmi a souvislostmi o rost-
linách, které postupně budou odha-
lovat svou svítilnou. V předvánočním 
termínu se zaměříme na pokojové 
rostliny, dozvíte se i které z nich jsou 
jedovaté. Tropické žabky bezblanky 
se postarají o doprovodný koncert 
a tak budete vnímat tajemnou atmo-
sféru noční džungle zcela jinak než 
při denním světle.
Časy prohlídek: listopad – pátky 
v 17.30 a 18.30 h, prosinec – pát-
ky v 17.00 a 18.00 h, cena: dospělý: 
250 Kč/osoba, děti do 15 let a studen-
ti do 26 let po předložení studentské-
ho průkazu, senior: 150 Kč/osoba, 
děti 3-6 let 50 Kč/osoba, do 3 let 
vstup zdarma Rezervace předem nut-
ná. Na akci není možné uplatnit žád-
nou další slevu, neplatí permanent-

ky. Ve skupině je místo pro osmnáct 
osob a vzhledem k velikosti cestiček 
ve skleníku není možné prohlídku 
absolvovat s kočárkem.
do 19. 12. Nedělní sklep, ko-
mentované prohlídky vinice svaté 
Kláry a sklepa s malou degustací na 
závěr. Nakoukněte, kde zpracovává-
me naše hrozny a ochutnejte vína 
kompletně vyrobená v botanické 
zahradě.
Každou neděli vždy od 13 h, 15 h 
a 17 hodin sraz u pokladny Kovár-
na v ulici Trojská. Zastávka autobusu 
112 „Kovárna“.
Vstupné: 300 Kč/osoba (sklep + 
venkovní expozice)*, 350 Kč/osoba 
(sklep + venkovní expozice + Fata 
Morgana)* Vstupenky zakoupíte *
přímo na místě, a to na pokladnách 
u vstupů do botanické zahrady.
Rezervace míst není nutná! *Vstu-
penka je jednorázová a platí jeden 
rok od vydání.

Důležitá aktuální upozornění
Maximální počet osob ve skupině je patnáct. V průběhu provázení je nutné 
mít nasazený respirátor a mít tak zakrytá ústa i nos. Při případné kontrole 
ze strany hygienické stanice nebo policie být schopen se prokázat dokladem
o bezinfekčnosti, a to platí jak pro skupinové provázení, tak pro vstup do ob-
čerstvovacích zařízení a na zahrádky v rámci botanické zahrady.

V YRAZÍME VLAKEM z Ma-
sarykova nádraží (so 9.25,
9.55, zpět 15.12, 15.42 –

jezdí každou půlhodinu) do za-
stávky Úvaly u Prahy. Na nádraží se
vrátíme kousek zpět jako na Prahu
a po zelené značce dojdeme za chvíli
k Mlýnskému rybníku, napájeného
potokem Výmola. Hned nás zaujme
krásný mlýn Prokůpek (tzv. Sýko-
rův mlýn z r. 1783, přestavěný 1917).
Pokračujeme po NS přes Ztracený 
Korec, doleva mezi domy do lesa, až
dojdeme k uměle vytvořeným men-
hirům „Stonehenge“ z r. 2015, které
jsou přímo určeny k lezení dětí, hře
na schovávanou apod. Pokračuje-
me po zelené NS a projdeme „Alej 
úvalských dětí“ z dubů letních (za “
každé dítě, které se v Úvalech naro-
dilo, byl vysazen strom jako symbol 
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nového života. Do budoucna je v plá-
nu pokračovat v prastaré slovanské 
tradici, obnovené r. 2012). Dojdeme 
k rozhledně Vinice z r. 2015. Je volně 
přístupná a uvidíte z ní Říp, Ještěd 
a možná i Krkonoše. Pak seběhne-
me lesem dolů po zelené a půjdeme 
přes potok Výmola směr centrum 
kolem kostela, okrajem náměstí ul. 
Riegrova a první silničkou doprava 
„K viaduktu“ dojdeme k technické 
památce Devět kanálů. Je to mohut-
ný „dvojitý“ devítiobloukový viadukt 
postavený za dohledu Jana Pernera 
v r. 1844. Vrátíme se zpět na Riegro-
vu a jdeme pořád rovně, dál ul. Dvo-
řákova a kousíček za tratí nás zaujme 
moderní pivovar Libertas s vkusně 
upraveným okolím. Pokud odoláme 
ochutnávce speciálů, vrátíme se pár 
kroků na červenou a jdeme kolem 
rybníku Fabrák až na vlakové ná-
draží. Máme za sebou asi sedm km 
upraveným a sympatickým městem.

Renata Zajícová
Starší mládě samice Lilly už si zvědavě prohlíží své okolí a občas se snaží 
podle slov chovatelů i hmatem zkoumat předměty v expozici.

Do skupiny Kotulů v Zoo Praha přibyla dvě mláďata
V expozičním celku Vodní svět a opičí ostrovy se skupina kotulů veverovitých 
rozrostla na patnáct členů. Kotul veverovitý je malá opice z čeledi malpovitých, 
žijící na území Jižní Ameriky. V Zoo Praha započal aktuální chov roku 2004.
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