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SLOVO STAROSTY

Milí trojští
sousedé,
je možné, že příští úvodník již bude
psát někdo jiný, a proto mi dnes dovolte
malé poděkování.
Děkuji vám všem, kteří jste mi po celou dobu tohoto volebního období projevovali svoji náklonnost a podporu.
Děkuji vám všem, kteří jste mi sdělovali své kritické názory a postřehy, které
byly pro mne impulsem pro moji další
práci. Děkuji vám všem, kteří jste aktivně přiložili ruku k dílu v komisích, výborech či v redakční radě. Děkuji vám
všem, kteří jste se podíleli na organizo-

vání všech společenských a kulturních
akcích. Děkuji vám všem za váš aktivní
přístup k životu v Troji.
Velký dík patří i všem členům zastupitelstva, a především panu místostarostovi
Tomáši Drdáckému za jeho pracovitost,
obrovské nasazení a zodpovědný přístup.
Na závěr také nesmím zapomenout
poděkovat kolegům z úřadu naší městské části, především paní tajemnici Ireně Markové bez jejíž podpory a pomoci
si svoji činnost i činnost celé samosprávy nedovedu představit.
Milí trojští a podhořští sousedé, 5.–6.
října vás všechny srdečně zvu k volbám.
Volte srdcem a rozumem.
Tom
máš Bryknar,
starosta

Z jednání komise pro obecní majetek
Na svém posledním jednání v tomto volebním období se komise zabývala žá. 9. 2018
dostí Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozem- 18
ku parc. č. 1250/7 a části pozemku parc. č. 1684 k. ú. Troja z vlastnictví hl. m. Prahy do
vlastnictví fyzické osoby. Komise dává doporučení panu starostovi, který v těchto případech
potom následně rozhodne v kompetenci Rady městské části. Členové komise jednotně nedoporučují prodej pozemků, aby zůstala do budoucna zachována možnost rozšíření 55 m2 (připlocená část pozemku vedle TJ Sokol Troja) za účelem narovnání majetkoprávních vztahů.
Po zpracování znaleckého posudku se prodejem bude zabývat Zastupitelstvo městské části.
n Komise dále jednomyslně zamítla žádost o odkoupení pozemku svěřeného do správy MČ
parc. č. 1297 k. ú. Troja na Pazderce n Komise se zabývala další žádostí o podnájem části
pozemku parc. č. 1405 v Podhoří, kde nedospěla k jednoznačnému závěru, neboť je třeba získat podrobnější informace k účelu podnájmu. n K žádosti Odboru hospodaření s majetkem
MHMP komise doporučila, aby hlavní město Praha prodalo Dopravnímu podniku hl. m.
Praha pozemek parc. č. 1660/25 k. ú. Troja, kde stojí měnírna, a naopak získalo od Dopravní
podniku pozemek parc. č. 440/3 k. ú. Libeň n Posledním bodem jednání bylo schválení Závěrečné zprávy o činnosti komise ve volebním období 2014–2018. Ing. Marková, tajemnice komise

Z jednání komise pro výstavbu a dopravu
1/ RD Trojská 188 výška římsy nového domu na pozemku parc. č. 220/1 k. ú.
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Troja bude na kótě 201,33 m n. m. (výška 9,75 m), výška ustupujícího podlaží
na kótě 204,40 m n. m. (výška 12,85 m). Zároveň musí být dodrženo že 0,000 bude na kótě
191,55 Bpv (čistá podlaha 1. PP) a konstrukční výška 2. NP 3,5 m od čisté podlahy na kótě
188,05 Bpv. Atika bude symbolická s výškou cca 5 cm. Zastínění (moniera) v posledním ustupujícím NP bude dlouhé max. 2 m. Dále požadujeme ozelenit železobetonovou zeď před 2.
PP. Při splnění uvedeného souhlasíme s realizací stavby.
2/ Areál EZÚ Komise s předloženým návrhem výstavby nesouhlasí. Projektová dokumentace
je v rozporu s pražskými stavebními předpisy (PSP) § 25, 26. Výšková hladina odvozená od
charakteru území by měla odpovídat hladině max. 4, která odpovídá výšce 16 m po hlavní
římsu. Komise požaduje přihlédnout k sousední kulturní památce, kterou je historická usedlost „Popelářka“. Stavba nezasahuje do přírodního parku, ale těsně s ním sousedí.
3/ ÚČOV – rekonstrukce staré vodní linky Komise požaduje doložit soulad s vydanou dokumentací EIA na čistírnu odpadních vod z roku 2005. Komise nesouhlasí s tím, že některé
nevyužité dosazovací nádrže budou zakonzervovány a bude se čekat co dál. Nepoužívané
nádrže staré linky požadujeme odstranit a na jejich místě osadit zeleň. Požadujeme prověřit
možnosti zakrytí velké nádrže (možnost parkování). Požadujeme do projektu zahrnout veřejnou okružní cestu podél břehu ostrova.
4/ Rozdělení a scelení pozemků Podhoříí – komise bere na vědomí
5/ Lanové dráhy přes Troju Lanovku navrženou Prahou 6 komise nepodporuje. Lanovka
navržená spol. ROPID (Podbaba – Bohnice) je dle převažujícího názoru členů komise přijatelnější než tramvajová trať (nevratně velký zásah do území).
6/ Projekt výstavby dvou bytových domů v ul. Nad Kazankou 181/63. Bytové domy na
místě hodnotné vily z roku 1912 jsou v rozporu s charakterem území. Přestože je navržené architektonické řešení kvalitní nelze souhlasit s výškovým a hmotovým řešením, které je v Troji
cizí a poškodilo by hodnotu trojské vilové čtvrti. Odmítáme demolici domu, který je v dobrém
stavebně-technickém stavu a jehož autorem je významný architekt František Roith (autor např.
budovy Městské knihovny a rezidence primátora).
Zapsal: Karel Novotný, tajemník komise
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Z jednání
Kontrolního výboru
Kontrolní výbor Zastupitelstva
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městské části Praha-Troja se se- 1
šel naposledy v tomto volebním období. Na
svém jednání provedl kontrolu přijatých
usnesení od prosince 2017 do července 2018.
Konstatoval, že usnesení jsou plněna. Dále
projednal Závěrečnou zprávu o činnosti kontrolního výboru za končící volební období,
í která
bude předložena Zastupitelstvu městské části na jednání 20. 9. 2018.
Ing. Marková, tajemnice výboru

Zápis z jednání
Komise sociální
a péče o seniory
n Setkání seniorů 27. 9. 2018 v 16 19. 9. 2018

hod. (oproti oznámení v časopise) v restauraci Sokol Troja, součástí setkání
je i tradiční malé občerstvení n Vítání občánků se uskuteční 29. 10. v 16:30 v sále Trojského zámku n Slavnostní koncert 29. 10.
tamtéž od 19 hod. – účinkuje Jana Koubková
n info o nově vybudované pergole před DSS
Předsedkyně komise Ing. Stavovčíková
poděkovala všem členům komise za jejich
účast a spolupráci. Přečetla závěrečnou
zprávu pro zastupitelstvo o činnosti komise
za volební období 2014–2018 a připomněla
nejdůležitější činnosti, na kterých se aktivně
komise podílela, jako např. Vítání občánků,
Setkání seniorů, besedy s KTH, nová pravidla při přijímání zájemců do DSS a DIP,
Dny evropského dědictví, rampa před zdravotním střediskem, pergola v DSS a mnoho
dalších.
Renata Zajícová, tajemnice komise

Z jednání
Finančního výboru
Finanční výbor zrekapituloval
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svou činnost za období 2014 až 1
2018. n Scházel se vždy podle potřeby, převážně k posouzení návrhu každoročního rozpočtu. Tajemnice úřadu Ing. Marková vždy
objasnila dotazy a připomínky k rozpočtovým položkám, jako byly mimořádné výdaje
na stavební, rekonstrukční, kulturní a další
akce MČ. n Bylo doporučeno je pokud možno ekonomicky přehodnotit a přenastavit.
Návrh byl vždy doporučen zastupitelstvu ke
schválení. n FV dále doporučuje aktualizaci nájemních smluv především pronajatých
pozemků vzhledem k současné situaci změn
ve vlastnictví. n Finanční výbor vyjadřuje
poděkování tajemnici úřadu Ing. Markové
za perfektní zpracování finančních i smluvních záležitostí MČ Praha-Troja, za vždy konstatovaný bezchybný výsledek každoročních
magistrátních auditů. Náš dík patří i všem
pracovníkům finanční sféry MČ.
Romana Konrádová, tajemnice Finančního výboru
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O způsobu hlasování
ve volbách
do zastupitelstev
Volby do zastupitelstev obcí a do zastupitelstva HMP se budou
konat
v pátek 5. října 2018 od 14 do 22 hod.
v sobotu 6. října 2018 od 8 do 14 hod.

v hale Úřadu MČ Praha-Troja, Trojská 230/96.
Hlasování probíhá jen na území ČR a hlasování na voličský
průkaz není možné.
Hlasovat můžou i cizinci (z členských států EU), kteří jsou
na vlastní žádost zapsaní v dodatku stálého seznamu voličů. Ti
voliči – cizinci, kteří už byli zapsaní v dodatku seznamu při minulých volbách, zůstávají automaticky zapsaní i nadále. Zapsat
se lze na úřadě do 3. 10. 2018.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce
a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Voliči je
obdrží nejpozději 3 dny před volbami a samozřejmě budou
k dispozici také ve volební místnosti. V Troji bylo usnesením
zastupitelstva schváleno devět členů.

Jak se bude v Troji hlasovat – je několik možností: každý volič
v Troji má devět hlasů
n označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce pouze jednu
volební stranu (tím je dán hlas všem kandidátům v pořadí této strany v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva
obce, který má být v obci volen (tedy 9)
n volič označí křížkem v rámečku před jménem kandidáta
y nejtoho kandidáta, pro kterého hlasuje z jakékoliv strany,
výše tolik, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno (9)
n tyto dva způsoby lze kombinovat (označit křížkem jednu
volební stranu a v rámečku před jménem kandidáta i libovolné kandidáty – pak je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku jen kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených členů zastupitelstva obce (9)
Neplatné hlasy: bez označení strany a bez označení kandidáta, lístky přetržené, bez úřední obálky či více vložených lístků
do téhož zastupitelstva, označení více než jedné volební strany, označení více trojských kandidátů než 9.
Hlasovací lístek pro zastupitelstvo hl. m. Prahyy bude označen pruhem. Vloží se do jedné společné úřední obálky společně s lístkem pro trojské zastupitelstvo. Počet hlasů pro zastupitelstvo HMP je 65.
Nezapomeňte si vzít občanský průkaz nebo cestovní pas!
R. Zajícová, zapisovatel volební komise, info na www.mvcr.cz

Inzerce

XIWZঔJSऑSJ_अ[NXQञHMPFSINIअYঅFUTQNYNHPऍMTMSZYऑ8YFWTXYT[ऍFSJ_अ[NXQऑ

5७NOयYJP[TQGअR[TQYJभ
TROJSKÝ KALENDÁŘ

ČTVRTEK
4. 10.
17 H

Starosta Městské části Praha-Troja Tomáš Bryknar a kolektiv autorů
vás srdečně zve na zahájení komorní výstavy

TROJA PŘED STO LETY aneb století od založení Československa
ČTVRTEK 4. 10. V 17 HODIN
Zasedací síň DSS Povltavská 42/21

PŘEDNÁŠKY STO LET SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKA s doprovodnou obrazovou prezentací
VŽDY OD 18 HODIN

v zasedací místnosti Domu
spokojeného stáří, Povltavská 21/42

4. 10. OD ŠUMAVY K TATRÁM.

9. 10. ČÍ BYLO ČESKOSLOVENSKO?

Začlenění Slovenska do nového státu

Problém česko -německého soužití
a vznik nového státu

PhDr. Mgr. Tomáš BANDŽUCH, Ph.D.
Příběh vzniku a formování československého
státu jsme si za posledních sto let zvykli chápat pohledem Čechů. Přednáška si tak klade
za cíl přiblížit posluchačům základní problémy před nimiž stála v roce 1914 slovenská
společnost doma i za hranicemi, a ukázat, že
cesta ke společnému státu Čechů a Slováků
nebyla zdaleka tak jednoduchá, jak se nám
může dnes jevit.

Mgr. Marek FAPŠO
Národnostní situace v nově vzniklém ČSR
měla svoje kořeny již hluboko v 19. století.
Cílem přednášky je osvětlit, z jakých příčin
a z jakých důvodů došlo k nesouladům mezi
českou a německou části obyvatelstva v roce
1918. Zároveň se přednáška zaměří na konkrétní aspekty nově vznikajícího československého státu, které upravovaly a určovaly pozici jednotlivých etnik.

Zveme vás
na slavnostní akce
do Trojského zámku!

SLAVNOSTNÍ
KONCERT
KE STÉMU VÝROČÍ
REPUBLIKY

29. 10. 2018 OD 19 HOD.
Císařský sál

vystoupí
Jana Koubková s pianistou
Ondřejem Kabrnou
29. 10. 2018 od 16.30

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Jak dostávat
informace
o dění v MČ
Kromě informací v časopise nebo našich
webových stránkách a facebooku?
alší možností je posílání infor-

D

mací do vašich e-mailových
schránek. Abychom tohoto moh-

li využívat, je v souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR), nutný váš předchozí souhlas se zpracováním osobních údajů:
e-mailové adresy. n Zatím této mož-

nosti využilo a souhlas nám udělilo
jedno sto dvacet pět občanů, z čehož
usuzujeme, že je pro vás tento způsob
komunikace užitečný a zajímavý.
n Kdo další byste měl zájem o tento
způsob zasílání informací, stačí na adresu markova@mctroja.cz napsat, že
máte v úmyslu poskytnout nám e -mailovou adresu k zasílání informací. Od
nás obdržíte text souhlasu s vysvětlením, jak bude s Vaší e -mailovou adresou nakládáno, který musíte potvrdit
a tím se dostanete do databáze příjemců zpráv. Tento souhlas máte právo
kdykoliv odvolat.
Ing. Marková,

ZASTUPITELSTVO MČ INFORMUJE

TROJA V ROCE 2018
20. září 2018 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha-Troja
zprávu o plnění svého Programového prohlášení na volební
období 2014–2018.
Úplné znění dvanácti kapitol tohoto dokumentu naleznete na webových
stránkách úřadu.
Uvádíme výběr několika z nich.

A. IDENTITA, ROZVOJ A BUDOUCNOST TROJE
1. Ve spolupráci s občany budeme i nadále aktivně projednávat nový Metropolitní (Územní) plán a další strategické dokumenty hl. m. Prahy.

Městská část připomínkovala koncept odůvodnění Metropolitního plánu v roce
2015, opakovaně byl koncept vystaven v rámci výstavy Trojské plány. V rámci projednávání návrhu MP jsme uspořádali sérii konzultací a prezentací pro veřejnost,
vypracovali a v zastupitelstvu projednali soubor zásadních připomínek a ten odeslali 27. 7. 2018 pořizovateli na Magistrát hl. m. Prahy.
2. Využijeme nové Stavební předpisy a nařízení o přírodních parcích pro omezení nevhodných staveb a posílení statutu Přírodního parku Drahaň – Troja.

Pražské stavební předpisy nakonec vstoupili v platnost od roku 2016. Využíváme
zejména nově definované výškové hladiny zástavby a také definici „objekt pro
individuální bydlení“ pro argumentaci proti výškou a objemem vůči okolní zástavbě nepřiměřeným bytovým domům.
3. Připravíme vypracování dopravní studie a budeme usilovat o vyřešení dopravní situace a parkování v Troji.

Dílčí dopravní studie pro nás vypracoval projekční ateliér DIPRO, došlo k úpravám organizace dopravy a dopravního značení, např. v ulicích Trojská, Vodácká, Pod Havránkou,
v lokalitě Salabka, v Podhoří na cyklotrase, v ulici K Bohnicím
Nepodařilo se nám zatím uspokojivě vyřešit množství projíždějících automobilů
n připravujeme projektovou dokumentaci pro umístění světelné závory v Bohnicích
n opakovaně žádáme o úsekové měření rychlosti
n čekáme na realizaci schválené úpravy dopravního značení

tajemnice úřadu městské části

Změna Provozního řádu

Hřiště u ZŠ
Vzhledem k velkému počtu dětí, které navštěvují školní družinu základní školy,
byla změněna doba, po kterou může veřejnost využívat hřiště u základní školy včetně dětského hřiště.
Ve všední dny jsou hřiště využívána základní školou do 16 hodin, potom jsou přístupná pro veřejnost. Ve
dny, kdy na hřištích základní škola do
16 hod nebude, může veřejnost hřiště použít, ale v případě, že se dostaví
družina základní školy, musí hřiště
opustit. V sobotu, neděli a ve svátek
jsou obě hřiště přístupná veřejnosti
dle provozního řádu celý den. Žádá-

me rodiče, děti a všechny cvičící zájemce, aby tento režim respektovali.
Ing. Marková, tajemnice úřadu městské části
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4. Dokončíme úpravy veřejných prostorů, parků, hřišť a zeleně ﬁnancovaných
ze získaných grantů.

Ze získaných grantů jsme dokončili Regeneraci Obecní zahrady, Obecní sad
v Podhoří, Fitpark pod valem, pravidelně udržovali Vackův sad.
5. Naší prioritou stále zůstane ochrana identity a našeho života v rezidenční
čtvrti, respekt k trojské krajině a přírodě.

Dlouhodobé směřování Troje jsme opakovaně prezentovali a prosazovali v rámci
připomínek ke Strategickému plánu Prahy, Metropolitnímu plán. Ve spolupráci
s Institutem Plánování a rozvoje Prahy definovali priority a vizi městské části, podíleli se na zadání soutěže na řešení Celkové koncepce Císařského ostrova a jeho
širšího okolí.

5
C. ÚŘAD JAKO SLUŽBA OBČANŮM, FINANCE
1. Rozšíříme elektronickou komunikaci s občany a vyřizování jejich požadavků.

Elektronická komunikace přes e -maily k posílání zpráv
o dění v městské části se dobře osvědčila a fungovala
bez omezení do 25. 5. 2018, kdy nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (GDPR). Od tohoto data musíme mít souhlas občana s použitím jeho e -mailové adresy. K dnešnímu dni nám
souhlas udělilo 125 občanů. Požadavky občanů se vyřizují
i na základě běžné e -mailové komunikace nebo došlé na
e -podatelnu.
2. Zpracujeme novou podobu našich webových stránek,
zřídíme zde SMS bránu, v naší databázi e -mailových
adres vytvoříme na základě přání občanů skupinu pro
zasílání aktualit a informací.

V roce 20106 jsme zřídili nové webové stránky, které stále
zdokonalujeme (např. cizojazyčná mutace). Prostřednictvím webových stránek mohou občané také komunikovat
a využívají toho (mohou posílat dotazy a požadavky, na
které reagujeme). Webové stránky umožňují posílat těm,
kdo se zaregistrují (musí být ošetřeno vzhledem k GDPR)
newsletter s aktuálními informacemi.
V rámci transparentního zveřejňování informací jsme na
webových stránkách spustili aplikaci Rozklikávací rozpočet.
3. Stále budeme pružně využívat ﬁnanční zdroje grantů
Evropské unie, státu, hl. m. Prahy i privátních nadací.

V roce 2015 jsme dokončili Regeneraci obecní zahrady za
10,3 mil. Kč dotovanou z OPPK. Městská část využívá hlavně možnost dotací z rezervy v rozpočtu hl. m. Prahy určenou pro městské části – za období od 2014–2018 obdržela
MČ 25,6 mil. Kč na investiční stavby a 1,3 mil. Kč na opravy
majetku. Dále jsme využili vyhlášené grantové programy
HMP v oblasti údržby veřejné zeleně, bezbariérovosti a bezdomovectví. Od roku 2015 dostávají městské části podíl
na odvodu z loterií, což od roku 2015 do roku 2018 činilo
781 tis. Kč. Tyto prostředky jsou striktně využívány na podporu neziskových organizací, na podporu sportu, školství,
kultury a sociální oblasti.
Dále kromě výše uvedených dotací se od roku 2016 zvýšil
podíl městských částí na rozpočtu hl. m. Prahy 2,3krát. To
znamená, že MČ obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy kromě
dotací v roce 2014 finanční prostředky ve výši 3,1 mil. Kč
a v roce 2018 ve výši 7,4 mil. Kč. Z toho důvodu nemusela
v takové míře posilovat rozpočet hlavní činnosti z hospodářského výsledku vedlejší činnosti a mohla více financí
věnovat opravám svěřeného majetku – v předcházejících
letech se na opravy mohlo poskytnout cca 0,5 mil. Kč, kdežto v roce 2017 již 1,45 mil. Kč. Dalším pozitivem je i možnost navyšování prostředků ve fondu rozvoje a rezerv, který
slouží např. pro možnost spoluúčasti financování projektů
financovaných z EU.
4. Budeme propagovat a lépe využijeme FOND TROJA pro
možnost společného ﬁnancování rozvojových projektů
městské části, soukromých společností a občanů (tzv.
Public – private partnership).

Rozvojový fond MČ Praha-Troja zahrnuje drobné dary většinou na opravu majetku poškozeného povodní, které jsme
nemuseli z důvodu obdržených pojistných náhrad a dotací
použít. V roce 2017 byl MČ poskytnut Trojským gymnáziem
dar na pořízení studie rozšíření základní školy, který byl následně použit. MČ Praha-Troja tento fond nemusí využívat,
neboť využívá dotací od hl. m. Prahy a má vyšší podíl na
rozpočtu hl. m. Prahy viz. předcházející bod.

E. SPRÁVA MAJETKU, HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
1. Důsledně budeme provádět rekonstrukce, opravy
a údržbu všech svěřených nemovitostí.

Investice do majetku byly použity převážně na Regeneraci
obecní zahrady, Úpravy staré školy pro potřeby ZŠ, Výstavbu oplocení v Povltavské ulici, Rekonstrukce schodiště MŠ
a vybavení MŠ, Vodovodní a kanalizační řad v Podhoří, Bezbariérový vstup do ordinace praktického lékaře, Úpravu
plochy u garáže rezidence Korea, Rekonstrukci obvodových
zdí obecní zahrady, Cvičební prvky v Rybářích a v Podhoří,
Novou podlahu v aule ZŠ, nové webové stránky, nový vstupní systém do budovy základní školy a řadu dalších menších
investic v celkovém objemu 20,6 mil. Kč.
Na opravy a údržbu majetku jsme vzhledem k příznivé finanční
situaci mohli věnovat více finančních prostředků a průběžně se
opravují budovy i jejich vybavení. V letech 2014 až 2018 bylo na
opravy věnováno 5 772,9 tis. Kč. Největší akce byly oprava střechy
tělocvičny, oprava Vodácké základny po povodni, oprava všech
tříd ZŠ, úprava vjezdu u staré školy, oprava vstupního schodiště
rezidence Korea, oprava střechy rezidence Korea, výměna betonových obrubníků a betonové dlažby u DIP a další opravy.
2. Hospodárně budeme rozšiřovat majetek ve správě
MČ Praha-Troja svěřením pozemků Státního pozemkového úřadu prostřednictvím pražského magistrátu
a získáním nových pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Nájemní smlouva se Státním pozemkovým úřadem byla rozšířena
o pronájem dalších částí pozemku parc. č. 1405, aby mohl být zřízen Ovocný sad v Podhoří. Pozemky, které jsme měli pronajaty od
Státního pozemkového úřadu a bezúplatně v roce 2015 a 2016 přešly do vlastnictví hl. m. Prahy, má městská část od hl. m. Prahy
vypůjčeny do doby, než dojde ke svěření pozemků do správy městské
části.
3. Dokončíme zpracování evidenčních karet oprav a stavu
všech svěřených nemovitostí.

Evidenční karty investic do svěřeného majetku a jeho oprav jsou
vypracovány a každoročně aktualizovány.

L. SOUHRN A BUDOUCÍ SMĚŘOVÁNÍ
Jsme přesvědčeni, že Troja je zdravou městskou částí s fungující samosprávou a úřadem městské části. Naše agenda
je široká a pokrývá mnoho oblastí. Prioritní by i pro další
zastupitelstvo mělo být udržení kvality života místních obyvatel a vylepšování stavu životního prostředí naší domovské
čtvrti. Věříme, že kontinuita trojské vize a stabilita úřadu
i standard samosprávných procesů má svou váhu a význam
pro harmonický rozvoj samostatné Troje, v rámci trojské
kotliny i celé Prahy.
Jménem Zastupitelstva MČ Praha-Troja
Ing. Tomáš Bryknar,
r starosta
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SOBOTA 8. 9. AREÁL TROJSKÉHO ZÁMKU

Foto © R. Zajícová

Fotoreportáž © M. Kučera
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

Velkoobjemové
KONTEJNERY
BIOODPAD
sobota 6. 10. 13–16 hod.

n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá
octárna)
neděle 7. 10. 13–16 hod.

n Pod Salabkou x Trojská

Mobilní sběrné dvoryy (objem., dřevo, bio, suť)
neděle 21. 10. 9–15 hod.

n Sádky, u stání na separovaný odpad

004

Nebezpečný
odpad

POZDRAV Z VÝPRAVY

středa 3. 10.

Foto: Archiv STOPA

Lesní oddíl Stopa, Č.T.U. pořádá pro trojské děti nejen letní tábor v okolí rybníků České Kanady, ale v průběhu roku vyjíždí starší i noví členové na různé akce. Tou příští je každoroční zlatokopecká podzimní
výprava. Budeme se těšit na reportáž z míst, která se zapsala do historie oddílu.

n V Podhoří (točna autobusu)
18.10–18.30 hod.

n Křižovatka ulic Trojská – Pod
Havránkou 18.40–19 hod.
Pro případ nenalezení svozového
vozidla, kontakt na řidiče –
mob.: 725 562 312, 725 562 318
Termíny přistavení kontejnerů naleznete buď na stránkách tohoto měsíčníku
nebo na www.mctroja.cz.

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Zasedala komise pro životní prostředí a zdraví obyvatel MČ
Dne 19. 9. od 17.00 proběhlo zasedání komise, na které se řešilo zejména: n Výsadba
a následná péče za výstavbu tunelového
komplexu Blanka. Další výsadba bude probíhat od října do konce roku 2018. Řešeny budou uschlí jedinci, kteří se neujmuli
z důvodu nedodržení včasné a průběžné
zálivky, která měla být zajištěna Lesy hl. m.
Prahy. MHMP dosud s nimi nepodepsal
smlouvu o následné péči, přičemž zálivka
byla stanovena pravomocným rozhodnutím. n Kontejnery separovaného odpadu

byly rozšířeny. Stanovišť je celkem osmnáct. Byly přidány čtyři kontejnery na kovy.
U čtyř stanovišť – „8“ – Podhoří, „11“ – Trojská, „15“ – Vodácká byl navrhován zimní
a letní svoz. V zimním období nejsou příliš
využívány. Stanoviště „7“ – před ZŠ bude
zrušeno, neboť není dostatečně využíváno
a v blízkosti je stanoviště v ul. Na Kazance.
Kritická místa, kde byl neustálý nepořádek,
jsou nyní v pořádku díky zvýšené četnosti
svozu. Navrhován byl přesun kontejnerů ze
stan. č. 16 směrem k vyhlídce (ul. Pod Ha-

vránkou). Řešeny byly i velkoobjemové kontejnery. Členové byli informováni o vstupu
do programu MHMP na zlepšení domácího třídění odpadu. n Další připomínky
od členů komise se týkaly přerůstajícího
břečťanu v ul. Trojská u lavičky a potkanů.
Deratizace v tomto roce zde proběhla 2x.
Břečťan bude zakrácen. n Přerůstající zeleň – keře, které jsou již na Praze 8, bude
předáno příslušnému úřadu n V Podhoří
uschlý smrk a kamení na hřišti v Sádkách.
Ing. Zuzana Havránková

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Stanoviště
tříděného odpadu

Papír Plast

8
10

9

14 11
3

16

5
7

18
13
2

12

6
1
17

4
15

Číslování v mapce odpovídá číslům uvedeným na kontejnerech
jednotlivých stanovišť
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1 Trojská
j
457/92
2 Povltavská 15/56
3 Trojská
j
49/172
4 Sádky
y 313/7
5 Nad Kazankou 322/15
6 Nad Kazankou 218/36
7 Trojská
j
211/110
8 V Podhoří 265/7
9 Trojská
j
195/88
10 V Podhoří 74
11 Trojská
j
142/180
12 Na Kazance 637/1
13 Pod Havránkou 656/10
14 Jiřího Jandy
y 786/1
15
5 Vodácká 0
16
6 Pod Havránkou 807/15
17
7 Povltavská 816/1
18
8 Trojská 460/181
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Z TROJSKÝCH ŠKOL

Začal nový školní
rok 2018/19
V pondělí 3. září v 8:25 hodin zazněl po letních prázdninách poprvé gong, signalizující zahájení vyučovacího dne. Studenti zamířili do
svých kmenových tříd, po první hodině se sešli spolu s vyučujícími
v aule, vyslechli krátkou řeč ředitele gymnázia a tím oficiálně začal
školní rok 2018/19. Jeho aktéři se mají nač těšit. Už během druhého
týdne od 10. do 14. 9. vyrazili primáni spolu se sekundou tercií a kvartou na adaptační kurz k přehradě Orlík. V okolí hotelu U jezera strávili velice hezké dny a jsou dobře motivováni pro své studium. n 17. 9.
byl den příležitosti pro vstup do skupiny absolventů pro ty, kteří své
maturitní povinnosti nezvládli v jarním termínu. Den 26. 9. (letos
středa) probíhá tradičně ve znamení Evropského dne jazyků, studenti
mohou vyzkoušet, kterými jazyky se v rámci Evropy mohou dorozumět. Během prvního týdne v říjnu bude vyhlášeno hlavní téma a dílčí témata projektové výuky. Bude realizována ve dnech 12.–16. 11.,
vyučující se většinově při jednání pedagogické rady před zahájením
školního roku shodli na tom, že by bylo dobré spojit projektové aktivity s pojmem „identita“. Bude zajímavé sledovat, jak ho uchopí učitelé
v rámci svého odborného zaměření a jak do něho dokáží v táhnout
studenty. O tom se konečně přesvědčíme v rámci prezentace ve čtvrtek 15. 11. v podvečerních hodinách. Ještě před vypuknutím projektové výuky se odehraje další ročník florbalového turnaje OPEN flor-

bal Troja, tentokrát v pondělí 5. 11. Bezprostředně po prezentačním
večeru chystáme na pátek 16. 11. novinku – bezvadnou oslavu Dne
studentstva v podobě „Hudebního festivalu školních muzikantů“. Vše
vypukne po velké přestávce a bude trvat tak dlouho, dokud budou
muzikanti zpívat a hrát. n Ve škole se především musí učit, což se
na Trojském gymnáziu standardně děje. Jak si po první čtvrtině školního roku studenti stojí, co se týče výsledků jejich vzdělávání, se dozvědí jejich rodiče v rámci třídních schůzek dne 22. 11. n V prosinci
přijde určitě Mikuláš doprovázen čerty a anděly a beztak zamíří do
všech trojských škol. Bývá dobrým zvykem, že si naši studenti připraví
i doprovodný program – krátké pásmo básní a písní. To nejlepší pak
beztak předvedou v rámci rozsvěcení vánočního stromu. Po loňské
premiéře bychom i letos chtěli se studenty vystoupit na adventní řemeslné neděli v prostorách historického pivovaru. Rádi bychom také
podpořili Dobrého anděla, chystáme sbírku spojenou s prodejem
vlastních výrobků. Konec kalendářního roku bývá spojen s několika
sportovními aktivitami – nejdřív se odehraje miniturnaj ve florbale pro žáky nižšího stupně gymnázia a závěrečný školní den vyrazí
všichni do Vršovic na bruslařský stadion Hasa. n Leden 2019 již bude
ve znamení prvního Dne otevřených dveří (v úterý 22. 1.) a následně
vycestují vybraní studenti do zahraničí na lyžařský kurz. Tím bude
podtržen výčet stěžejních aktivit prvního pololetí nedávno zahájeného školního roku. Poločasové vysvědčení obdrží gymnazisti ve čtvrtek
31. 1. 2019, následně si jeden den odpočinou a od pondělí 4. 2. zahájí
výuku ve druhém pololetí. Na tenhle okamžik si však ještě počkáme.
Tak ať se studium daří a naplánované akce proběhnou úspěšně!
Mgr. Radim Jendřejas, ředitel Trojské gymnázium s.r.o.

Základní škola vstoupila do nového školního roku
když by se mohlo zdát, že přes prázdniny do školy nikdo
nechodí, není to pravda. V naší škole jsme přes léto zrekonstruovali třídu pro prvňáčky a většinu prostor pro
školní družinu. Nové podlahy, barvy na stěnách i nábytek přivítaly 4. září jedno sto třicet školáků, z toho dvacet šest žáků
1. třídy. Všichni se už těšili na své kamarády i paní učitelky.
n Ve škole jsme se ohřáli jen první týden. Hned v neděli jsme
společně vyrazili do Krkonoš, tentokrát poznat okolí Špindlerova Mlýna. Ubytování bylo moc hezké, strava byla nad očekávání výborná a sluníčko nám trpělivě svítilo na naše cesty až
do pátku. Prošli jsme se Krkonošským národním parkem až
k prameni Labe, navštívili zábavný adrenalinový park ve
Špindlu a podnikli ještě řadu dalších výletů. Nachodili jsme
dost kilometrů, ale všichni s úsměvem, žádné fňukání. n Teď
už jsme ale opět v Praze ve svých třídách. Jsme plni dojmů
a očekávání. n Co nového nám tento školní rok přinese?

I

Mgr. Kateřina Tůmová, zástupce ředitele

Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky…
končily dva měsíce krásných, tentokrát opravdu
letních, prázdnin a mateřská škola otevřela své brány
všem svým dětem. Na ty čekalo
hned první den velké překvapení. Nejprve se přivítali všich-

S

ni společně ve svých třídách se
svými kamarády, dali pusu na
rozloučenou mamce a taťkovi,
setřela se poslední slzička
a pak už i přes deštivé počasí…
HURÁ NA ZAHRADU! Přes
prázdniny proběhly poslední

dokončovací práce na zahradě a nově zrekonstruovaná
zahrada s novým vybavením
a herními prvky byla připravena přivítat své hlavní návštěvníky a uživatele – naše
děti. O tom, jak si ji všichni

užíváme, se můžete přesvědčit na webových stránkách
školy https://www.mstroja.
cz/zahradou-hrou-fotogalerie// a na prohlídku jste všich-

ni srdečně zváni.
Bc. Vladimíra Barešová
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Ludmila a Miroslav Kováříkovi
Hlína, kov a oheň

ŽIVOT V TROJI

Ekoškolka

říjen Rozárka

bus

112

l Kovárna

Trojsk

Pod Havránkou

rvní měsíc nového školního roku je
za námi, utekl ani nevíme jak. Sešli
jsme se po prázdninách na Snídani
v trávě, užili si Trojské vinobraní s programem pro děti i výlety po trojském okolí.
Počasí přeje, tak jsme co nejvíce venku.
Letos nás školním rokem provází skřítek
Barvínek a těšíme se, jaké příhody s ním
zažijeme.
Chcete se s námi během října potkat?
Přijďte se poveselit na Posvícení nebo zavítejte do školky při Dni otevřených dveří.

Foto © Popl

a Ekocentrum
Podhoubí

Dne 13. září byla v Galerii u zřícené lávky zahájena nová výstava
celosvětově uznávaných umělců, manželů Kovaříkových, na téma Hlína, kov a oheň.

P

á

GALERIE
U LÁVKY

l

Povlt

➸

avsk

á
bus

Vltava

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ernisáž tentokráte nabídla nejen ty bronzových plaket (např. Daktyl, Naúvodní slovo akad. malíře J. Kava- šeptávač), zafilozofovat si pod keramicna, starosty MČ Praha-Troja T. kou „Stélou“, hledat tajemná poselství
Bryknara a akad. sochaře M. Vitanovské- seriózních výtvarných děl, obdivovat
ho, ale i jedinečnou příležitost nahléd- inovátorství a stále nové pokusy při hlenout „do kuchyně“ obou protagonistů, dání nových, výraznějších technik (např.
formou přímo „hefaistovské“ videopro- Plody – technika výpal se solením) anedukce s ukázkou výrobního procesu umě- bo zhlédnout fotograficky zpracovaný
leckých děl. n Výstava vám nabízí láka- průřez unikátním dílem L. Kováříkové.
vou příležitost pobavit se vtipnými téma- A to vše až do 28. října 2018.
Popl
Otevřeno: pá 13–17 h, so a ne 10–18 h, Povltavská 42

Foto Archiv Rozárka

V

4. 10., 17–19 h.
Posvícení
s Ekoškolkou Rozárkou
Srdečně vás s dětmi zveme na Rozárkovské posvícení. Můžete se těšit na dílničky
pro děti, podzimní jarmark s domácími
dobrotami i posvícenský taneček. Vstupenkou je něco dobrého na společný stůl
nebo příspěvek do jarmarku (domácí
marmelády, okurky, zelenina, bylinky…).
Místem konání letos možná nebude zahrada školky, ale nový prostor v její blízkosti, kam se lépe vejdeme. Proto sledujte náš web www.podhoubi.cz/akce, kde
bude co nejdříve upřesněno.

25. 10., 9–11 h.
Den otevřených dveří
v Ekoškolce Rozárce
S čím u nás můžete počítat? V Rozárce
mají děti čas vyrůst. Jsme hodně venku, je
pro nás důležité zdravé jídlo i prostředí,
pracujeme s prvky programu Začít spolu.
Nechybí respektující přístup k sobě navzájem i přírodě, prostor pro svobodnou hru
a celkově přátelská atmosféra. Jsme tu pro
děti od 2 do 6 (7) let, školka sídlí v rodinném domku se zahradou.Těšíme se na vás.
Kontakt: Eva Sůrová, tel: 777 123 690,
eva.surova@podhoubi.cz, adresa: Ekoškolka
Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja,
www.ekoskolka-rozarka.cz
V letošním roce nás podporují: Hlavní město
Praha, Evropská unie a evropský sociální fond,
Státní fond životního prostředí, MČ Praha-Troja a MČ Praha 4. DĚKUJEME!
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Dárek
D
k sousedům
Při příležitosti voleb a blížícího se začátku nového roku – se trojský
rod
dák, soused a v neposlední řadě sběratel – pan Otakar DOUBEK,
rozzhodl věnovat svým spoluobčanům trhací nástěnné kalendáře na
rokk 2019 s motivem historických pohlednic Troje. Limitovaná série
vyyšla díky grantové podpoře MČ Praha-Troja.
Ne
ejedná se o první sběratelův dárek sousedům. Už před několika lety vydal
pa
an Doubek vlastním nákladem (a do poštovních schránek osobně roznesl)
pllnobarevný soubor pohlednic ze své sbírky.
…Tentokrát je formát o nějaký centimetr větší, než je běžná schránka.
…
Nástěnný kalendář: 41 x 19 cm, na každý měsíc jeden list najdete,
N
až do rozebrání nákladu, v hale Úřadu MČ.
a
Předtisková příprava: DTP Studio M. Špatz, grafický návrh, redakce: Grafos,
P
M. Lutterer
M

DOŠLO PO REDAKČNÍ UZÁVĚRCE

S bolestí v srdci oznamujeme všem sousedům, že nás navždy opustil pan Otakar
Doubek, trojský rodák a patriot. Zemřel po těžké nemoci v pondělí 24. 9. 2018.
…Čest jeho památce!

Nově vydává
Dne 19. 9. 2018 se konala zářijová schůzka Klubu trojské historie. Sešlo se deset historiků
vzhledem k ještě doznívajícím dovoleným.
onečně jsem měl možnost přinést poslední maketu
k nové publikaci už s konečným názvem: Troja, Vltava,
Lidé (Trojský jez, Trojský přívoz, Převozníci, Trojský
průplav, Císařský mlýn, Zdymadlo Podbaba).
Doufám, že na příští schůzce už budou hotové výtisky. Veřejnost si může zakoupit publikaci v Prodejně potravin Na
Kovárně, v NADACI Quido Schwanka, hned vedle prodejny
potravin a na MÚ Troja. Příští schůzkaa Klubu trojské historie
bude 17. října 2018 od 17 hodin v Domě spokojeného stáří.

K

František Malý
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

TJ SOKOL TROJA
A zve na cvičení
Při
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 ulice a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.

TJ Sokol Troja
s MČ Praha 7 Troja a SPCCH Praha 7
pořádají

AUTOBUSOVÝ
ZÁJEZD

Přijďte se bavit, fandit, pojeďte s námi
SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH ODBOREM VŠESTRANNOSTI DO KONCE ROKU 2018:
n 7. 10. naučný autobusový zájezd na Loket a do Karlových varů, informace a při-

n
n
n
n

n

hlášky Václava Filipová, tel.: 602 889 717
n 7. 10. cyklovýlett do Brandýsa a Kostomlat, cca 50 km, informace
Jana Krejčová, tel.: 737 121 577, metrem do Letňan, dále na kole,
zpět vlakem.
2. 11. Stašidýlková cesta
a v Sokolovně, informace Slávek Vondřich,
tel.: 606 822 128
10. 11. Drakiáda, informace Slávek Vondřich, tel.: 606 822 128
1. 12. naučný autobusový zájezd do Plzně do Techmánie, informace Jaroslav
Fliegl, tel.: 602 150 374
8. 12. halový turnaj starších přípravek v kopané o přeborníka
ČOS v tělocvičně ZŠ, informace Jaroslav Fliegl, tel.: 602 150 374
(pořádá oddíl KO)
9. 12. Vánoční cvičení – dopoledne a Mikulášská
á pro děti
i dospělé v tělocvičně ZŠ, Informace Jana Šrámková, tel.:
728 762 608
V průběhu října až prosince dále probíhají turnaje ve stolním tenise v tělocvičně ZŠ. Termíny jsou uvedeny na stránkách www.tj-sokoltroja.cz a ve vývěsce
na plotě Sokolovny.

Domácí termíny zápasů kopané v říjnu 2018:
6. 10.
13. 10.

10.30

Muži A Troja – Xaverov
„Tzv. Televizní den“ utkají se všechny týmy, na hřišti bude moderátor, občerstvení, různé soutěže. Začíná se v 9.00 hod.
9.00 Starší přípr. Troja – Zličín
10.30 Muži A Troja – Union Strašnice
13.30 Mladší žáci Troja – Březiněves
15.30 Muži B Troja – Dolní Počernice
23. 10. 17.00
Starší přípr. Troja – Dolní Chabry
24. 10. 17.00
Mladší žáci Troja – Stodůlky
27. 10. 10.30 Muži A Troja – Praga
28. 10. 14.30 Muži B Troja – Vinoř
Oddíl kopané stále přijímá nové členy. V žákovských týmech
hledáme zájemce o fotbal narozené v letech 2006 až 2013. Trénujeme každé úterý, středu a pátek od 16,30 hod. Informace
Jaroslav Fliegl, tel.: 602 150 374
Za TJ Sokol Troja Petr FILIP
ZAJÍMAVOST

Srpen
1968 v Praze
výstava na panelech před budovou
Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52
denně 9–18 h
do 2. 12. 2018

Stolní tenis V neděli 23. 9. pokračoval Seriál turnajů ve stolním tenise dvouhrami. Hráli jsme tradičně ve velké tělocvičně ZŠ s pěknou účastí devatenácti hráčů.
Po úvodních čtyřech skupinách se startovní pole rozdělilo na dvě poloviny – finálovou a o umístění, kde jsme systémem každý s každým pokračovali až do úplného závěru. • Přes jednu porážku, s lepším vzájemným zápasem zvítězil staronový
Jan Vrňák, druhý také nový – veterán Jiří Drahota prohrál jen s vítězem. Ještě
tři prohry stačily Václavovi Buriánkovi ke třetímu místu. Nejlepší ze Sokola Troja
Zuzana Herzogová skončila dvanáctá.
Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Inzerce

www.jogavtroji.cz
Začínáme v pátek 5. 10.

LOKET
KARLOVY
VARY
v neděli 14. října 2018
Program:
n Prohlídka Hradu Loket (vstupné
základní 130 Kč, snížené 105 Kč)
n Prohlídka města Loket a oběd
n Karlovy Vary – individuální prohlídka města
Odjezd v 7.00 h od stanice MHD
Trojská, autobus bude stát na rohu
ulice Povltavská. Návrat cca v 19 h
Cena zájezdu pro členy TJ 150 Kč, pro hosty
200 Kč. Vstupné za základní prohlídkový
okruh se platí při objednávání účastníků.
Zájezd se uskuteční pouze při dostatečném
počtu účastníků.
Přihlášky přijímá Václava Filipová
do 2. října 2018 – mobil: 602 889 717,
email: filip-pavel@tiscali.cz
Srdečně zve za TJ Sokol Troja – sokolskou
všestrannost Pavel Filip, vedoucí zájezdu

Informace k zájezdu
oticko -románský královský hrad
Loket, je více než osm set let staré sídlo, tyčící se na žulovém
masívu, který obtéká řeka Ohře.
Spojujeme ho s Karlem IV., který zde
byl vězněn jako tříleté dítě se svou
matkou. Přesto se sem rád vracel,
aby objevil a založil dnešní Karlovy
Vary. Na loketském hradě je vystaven
pozůstatek největšího známého meteoritu, který dopadl na území nynější České republiky a který dostal jméno Zakletý purkrabí.
í Měl dopadnout
na nádvoří hradu v srpnu roku 1422
a údajně vážil kolem 107 kg. Byl velký jako koňská hlava, ale v roce 1812
byl rozřezán. Jeho části jsou vystaveny v muzeu ve Vídni, v Národním muzeu v Praze a v depozitáři sokolovského muzea. Další zajímavosti sdělíme až v průběhu výletu.

G
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

VÁŽENÍ OBČANÉ

DIASHOW YUKON

9. 10. od 19 H

V PÁTEK 5. 10. OD 14 DO 22 H
V SOBOTU 6. 10. OD 8 DO 14 H

VOLTE
ROZHODNETE O TROJI ZÍTŘKA

KULTURNÍ CENTRUM KRAKOV, MALÝ SÁL

Těšínská 600, Praha 8 – Bohnice
M. Lipina a O. Kubát představí plavbu šestičlenné výpravy z hor Mackenzie
Mountains přírodou Severní Ameriky zdarma
Dopravní spojení: bus 236, 102, 177 zastávka Krakov

Hala Úřadu MČ Praha-Troja, Trojská 230/96

GENERÁL PELLÉ A ČEŠTÍ UMĚLCI
VE VELKÉ VÁLCE
Výstava připomene sté výročí založení ČSR ve spojení s osobností Maurice Pellého, francouzského generála, který na žádost prezidenta Masaryka pomáhal budovat armádu nového státu. Pellé – zde coby
bravurní kreslíř, člověk kulturního rozhledu a umělci
Josef Váchal, Emil Filla, František Kupka i mnozí další.
GALERIE VILLA PELLÉ, Praha 6, Pelléova 10
út–ne 13–18 h, do 28. 10. Komentované prohlídky pro

ZŠ – prohlídka výstavy, možno v dopoledních hodinách.
Více informací: dilny@villapelle.cz, www.villapelle.cz
TROJSKÝ KALENDÁŘ
ENDÁŘ

BZ
Z pro
ro vá
vás
www.botanicka.cz

V říjnu otevřeno: Venkovní expozice
denně 9–17 h, skleník Fata Morgana
út–ne 9–17 h, Vinotéka po–pá 13–19,
so a ne, svátky 11–19 h
do 21. 10. Dýňový podzim výstava dýní
11–17 h Ornamentální zahrada
6. 10. Podzimní záhonové trvalky

a okrasné trávy komentované provázení
s kurátorem Petrem Hanzelkou
u sraz u pokladny v ul. Nádvorní (Jižní část areálu venkovních expozic) ve 14 a 16 h
13. 10. Javory – podzimní barvy komentované provázení s kurátorem Tomášem
Vencálkem
m Venkovní expozice, sraz
ve 14 a 16 h u pokladny v ul. Nádvorní (Jižní část areálu venkovních
expozic)
13.–28. 10. Nikdy nejsi sám aneb tajemství symbiózy výstava pro všechny
smysly Výstavní sál 9–17 h dvacátý
druhý ročník speciální hmatové výstavy
o symbióze a vztazích v přírodě
20.–21. 10. Dýňové hrátky Ornamentální zahrada 13–16 h Mezi velké milovníky dýní patří určitě i děti. Popustit uzdu
své fantazii a tvořivosti mohou o víkendu
během Dýňových hrátek. Přírodní materiál k dlabání bude pro malé i větší tvůrce
k dispozici za mírný poplatek.
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31. 10. Halloween Venkovní expozice,
Stráň 16–19 h P
Poslední říjnový den

patří v botanické zahradě
z
již tradičně
oslavě svátku Halloween. Odpoledne do
západu slunce si s dětmi v Ornamentální
zahradě užijete spoustu zábavy, her i dlabání dýní.

ZOO připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v říjnu 9–18 h
víkendy a státní svátky Komentovaná krmení a setkání s oblíbenými zví-

řaty doplněná poutavým vyprávěním se
konají po celý den – stačí si jen vybrat!
Venkovní program probíhá jen za hezkého počasí.
každé pondělí Happy Mondays děti
3–15 let, důchodci a studenti vstup za
50 Kč, držitelé průkazek ZTP, ZTP/P
vstup za 1 Kč.
denně Krmení velbloudů– od 13.30 h
Na prohlídku je nutné se předem objednat.
Výstavy:

Galerie Gočárovy domy: Sklípkani,

Jurta: Na hlídce v Gobi, Terasa u Vzdělávacího centra: Fotím v Zoo Praha
6. 10. Oslava mezinárodního dne zví-

řatt Průvod zvířecích masek. Na závěr
dne předáme dárek slůněti Rudimu
k druhým narozeninám.
14. 10. Není drak jako drak
k Vyrobte si

draka třeba z javorových listů. Nenechte si ujít krmení varanů komodských – pravých draků v zoo.
20. 10. Připravte se na zimu – výroba

ptačího krmítka. Dozvíte se, jak na
to, a také čím správně krmit.
21. 10. Den chovatelů želv
v Cyklus před-

nášek o želvách a chovatelská poradna po celý den.
28. 10. Sto let samostatného Českoslo-

venskaa Oslava významného výročí
České republiky. Seznamte se se
lvem – zvířetem, které má naše země
ve státním znaku.
29.–30. 10. Podzimní prázdniny v zoo

Program pro děti – speciální vystoupení v rezervaci Bororo a dýňové
hody u vybraných druhů zvířat.
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