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Tomáš Bryknar, starosta

SLOVO ÚVODEM

 Ze zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Troja
Stanovisko MČ k vydání změny
Z 2820 vlny IV celoměstsky významných 
změn ÚP SÚ HMP
Jedná se o pozemky vedle SaBaTu Praha 
a bývalého zahradnictví. Je to záměr, který 
městská část dlouhodobě sleduje. K původně
plánovanému parkovišti P+R se přidala tram-
vajová smyčka. Před začátkem projednávání
této změny byla zpracována Krajinářská stu-
die. Tramvajová smyčka byla prověřena v rám-
ci projektu Císařského ostrova. Po projednání
v Komisi rozvoje, krajiny a výstavby MČ Praha-
-Troja byly k této změně ÚP zpracovány při-
pomínky, které byly v termínu odeslány na 
MHMP a nyní by je mělo potvrdit zastupitel-
stvo městské části. První připomínka je ta, že
nesouhlasíme se zrušením VRÚ (velké rozvo-
jové území), je dobré dále řešit prostupnost 
území. Druhá připomínka se týkala toho,
že po jednání na IPR bude zpracována nová 
studie na širší území v návaznosti na projekt 
Císařského ostrova. Třetí připomínka – poža-
dujeme prověřit umístění tramvajové smyčky 
blíž k zástavbě. Pan starosta – k požadavku
umístit smyčku blíž k zástavbě se argumentu-
je tím, že nevyjde hluková studie, proto nej-
dříve požadujeme zpracování hlukové studie.
IPR prověří obě možnosti umístění tramva-
jové smyčky. Bojovali jsme o to, aby zastávka 
byla blíže k zástavbě a nyní by se měla opět 
posunout, což nedává smysl. V 18:20 se dosta-
vila paní Tůmová. Pan místostarosta – smyčka 
je důležitá pro MHD, pro celoroční provoz
a parkoviště P+R je i pro návštěvníky ZOO,
což je sezónní provoz. Pan starosta otevřel
diskuzi. Nikdo se nepřihlásil.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání 
schvaluje připomínky k vydání změny Z 2820 vlny e
IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP, uve-
dené v příloze č.1 tohoto usnesení

Usnesení č. 51 bylo schváleno devíti hlasy.

Stanovisko MČ k vydání změny
Z 2821 vlny IV celoměstsky významných 
změn ÚP SÚ HMP
Pan místostarosta – tato změna územního
plánu by měla umožnit výstavbu nové slalo-
mové dráhy pod valem. MČ uplatnila připo-
mínku v tom smyslu, že je třeba přeorganizo-
vat území. S městskou částí to bylo několikrát 
projednáváno a městská část požaduje posu-
nutí cyklotrasy A2 dále od břehu a tím dojde
i k posunutí mostu č.1., aby plynule navazoval
na cyklotrasu.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání 
schvaluje připomínky k vydání změny Z 2821 vlny e
IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP, uve-
dené v příloze č.1 tohoto usnesení

Usnesení č. 52 bylo schváleno 9 hlasy.

Návrh na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy 
na pozemku parc. č. 67/4 k. ú. Troja 
z plochy ZMK na plochu OB -A
Změnu územního plánu představil pan místosta-
rosta. Na volném pozemku v této lokalitě by měl 
vzniknout rodinný dům ve velikosti bytového 
domu. MČ podala odvolání v územním řízení. 
Stavba je veliká, vysoká a překračuje míru využití 
pozemků v tomto místě. Stavebník by chtěl změ-
nit využití pozemku ze zeleně na stavební poze-
mek. Zmiňovaný pozemek byl součástí veřejného 
prostoru. Řešíme i odstup od Salabky. Komise 
pro rozvoj, krajinu a výstavbu žádost o změnu 
projednávala a ve svém vyjádření se změnou ne-
souhlasí. K odůvodnění komise lze ještě doplnit, 
že ani s OB -A pozemek nesplňuje míru využití 
pozemku. Paní Pokorná – stavba by znepříjem-
nila život i okolním obyvatelům. Pan starosta – 
stavebníkům stále zdůrazňujeme, že i když je 
v okolí větší hustota zástavby, není to důvod pro 
pokračování husté zástavby. Pan starosta navrhl, 
že po přečtení usnesení se můžeme rozhodnout, 
zda do odůvodnění ještě něco nebude doplněno.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání ne-
schvaluje změnu ÚPn SÚ hl. města Prahy na pozem-e
ku parc. č. 67/4 k. ú. Troja z plochy z plochy ZMK 
(zeleň městská a krajinná) na plochu OB -A (čistě 
obytnou s kódem míry využití území)

Usnesení č. 53 bylo schváleno devíti hlasy.
Do průvodního dopisu, kterým bude na Od-
bor územního rozvoje odesláno stanovisko MČ 
včetně tohoto usnesení, bude použito odůvod-
nění z Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu 
a další argumenty ze spisu k této stavbě, kde se 
MČ již vyjadřovala, vč. podaného odvolání.
Informace starosty
n Rekonstrukce ZŠ – projektanti nám před-
stavili připravovanou studii rekonstrukce ZŠ. 
Stanovisko k řešení parkování, výšky objektu 
a materiálové varianty fasády by si vzala na sta-
rost Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu. Pan 
místostarosta doporučuje, aby se udělali varian-
ty řešení fasády. Otevírá se diskuze, jak máme 
pokračovat s náplní domu na pozemku u TJ So-
kol Troja. Původně tam byla plánovaná školní 
jídelna, kterou se podařilo umístit do budovy 
školy. Architekti tam nyní kreslí víceúčelový 
sál a asi dva byty. Což asi není vhodné využití 
takto důležitého pozemku a musíme zvážit, zda 
a jak sál bude využíván a posoudit ekonomiku 
provozu. Z vlastní budovy školy jsme vymísti-
li byt správce a je vhodné, aby správce bydlel 
poblíž. Druhý byt je navržen z toho titulu, že 
máme požadavek lékařky na větší byt a bylo by 
dobré, aby městská část nějakým větším bytem 
disponovala. Gymnázium upustilo od poža-
davku na prostory v tomto domě. Můžeme si 
dát prostor k zamyšlení do příštího zasedání. 
Paní Karlíková – těch témat bude asi několik. 

Nějaké dotazníkové šetření již bylo v minulosti. 
Pan místostarosta a paní Marková jsou požádá-
ni o vyhledání starých dotazníkových šetření 
a o následné rozposlání zastupitelům. Pozemek 
má cenu ve vazbě na Sokol, na ZŠ a ve vazbě 
na to, co budou s areálem dělat majitelé sou-
sedních bílých domů. Nejlogičtější by byla rad-
nice. Pan místostarosta – musíme se domluvit 
na náplni tohoto domu. Pan Hostaš – mohlo by 
zde vzniknout centrum Troje, které Troji chybí. 
Mohl by tam být i lékař, obchod, kavárna. Paní 
Tůmová – hovořila k zapojení obyvatel Troje do 
návrhu na využití domu – na Praze 7 mají zastu-
pitelstvo mladých, a to je řízeno přes školy. Jestli 
by i Trojské gymnázium nebo děti ze 4. a 5. třídy 
se mohli zapojit a říci, co by se jim líbilo. Vzhled 
domu jí také přijde smutný. Pozemek naproti by 
měl být propojen s pozemkem Sokola, aby ho 
mohla využívat i základní škola ke hře.
n Společnost PRE a.s. oslovila MČ, aby vytipo-
vala umístění dobíjecích stanic. MČ navrhla 5 
míst – u tramvaje, parkovací místo u trojského 
zámku, u bílých domů a v Sádkách na soukro-
mých pozemcích, Nad Kazankou. S PRE bude 
uzavřeno Memorandum o spolupráci.
n Stavba garáže u úřadu byla ukončena, pouze 
se odstraňují drobné nedodělky.
Diskuze, závěr

Paní Karlíková poslala dopředu dotazy, na 
které pan starosta odpovídá. Pan starosta vysvět-
luje řešení parkování na chodníku v Nové Troj-
ské, které projednal s obyvateli domu. Je zpraco-
vaná dopravní dokumentace k zabránění parko-
vání a postoupíme ji k realizaci na TSK. n Druhý 
dotaz se týká uzavřené restaurace v Sokole. Pan 
místostarosta – restaurace je vyklizená a hledá se 
nový nájemce, původní je ve výpovědi. Kemp i hostel 
provozuje Sokol Troja. Pan starosta – na schůzích 
Sokola se nejedná o cvičení, ale o provozu kempu a re-
staurace, což zástupce Sokola již nebaví. Chceme, aby 
se uzavřela nájemní smlouva za peníze, které Sokolu 
vyhovují a dále se o to Sokol nemusel starat. n Třetí 
dotaz se týkal pronájmu pozemku u Trojského 
koně. Pan starosta několikrát jednal s panem 
Nacvalačem. Toto místo má životnost pět let, než se 
bude stavět nový kanál. Minimálně je v tomto místě 
hezké prostředí. Chtěli jsme, aby bylo tři dny otevřeno 
a abychom se včas dověděli, kdy bude koncert. Hos-
tinskou činnost již nájemce nechce provozovat. Pracuje 
zde se dřevem. Není to jednoduchá záležitost, protože 
i jeho zásluhou zde vzniklo hezké místo u vody. Paní 
Karlíková – tak rezignovat na hostinskou činnost 
a pokud tam bydlí, tam mu zvednout nájemné. Pan 
místostarosta – splnilo to své poslání a mohu se 
s ním znovu sejít. Pan Hostaš – podle smlouvy má 
poskytovat veřejnou službu provozu sanitárního kon-
tejneru a tu neplní. Pokud potřebuje WC pro sebe, tak 
mu ho prodejme. Pan starosta – uvítal jsem nabídku 
pana místostarosty na osobní setkání.

září je vždy měsícem společenských akcí
v Troji, ne jinak tomu bylo i v letošním roce.
Dny evropského dědictví, Trojské vinobraní,
Zažít Troju jinak, Den pro Trojskou kotlinu,
každý víkend jsme měli možnost se potkat 
a promluvit si se sousedy, často i u sklenky 
dobrého vína nebo burčáku. Oblíbeným té-
matem rozhovorů byla doprava v Troji.

Výstavba nové Trojské lávky začne 14. října 
a hotova by měla být do konce příštího roku.

V polovině září město podepsalo smlouvu 
na realizaci nové lávky se společností Stavby 
mostů Praha a 2. října by mělo proběhnout 
převzetí staveniště.

Díky panu náměstku primátora Adamu 
Scheinherrovi a hlavně díky řediteli úseku 
dopravního inženýrství TSK panu Václavu 
Bláhovi je připravena a odborníky připomín-
kována dokumentace pro umístění provizor-
ní světelné závory v ulici K Bohnicím. Teď je 

jen potřeba najít shodu s Prahou 8 pro její 
fyzické umístění.

Milí trojští a podhořští sousedé, přeji Vám 
krásný podzim a těším se na další setkání 
třeba při slavnostním koncertu 3. listopadu p
v Trojském zámku.

Milí trojští a podhořští sousedé,
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

BIOODPAD
Sobota 5. 10. od 13 do 16 h
n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna)
n Pod Salabkou x Trojská

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR Objemné dřevo, bio, suť

Sobota 19. 10. od 9 do 15 h
n Sádky, u stání na separovaný odpad

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Středa 2. 10.
n V Podhoří (točna autobusu) 18.10–18.30 h
n  křižovatka ul. Trojská x Pod Havránkou 18.40–19.00 h

Velkoobjemové
KONTEJNERY

3

Kotlíkové dotace č. III

D
ne 16. 9. 2019 bylo usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1952
schváleno vyhlášení programu: „Zlepšování kvality ovzduší 
v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech 

III“, pro občany zkráceně: „Kotlíkové dotace III“. V souladu 
s § 10c zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dochází k jeho zveřejnění 
v povinném rozsahu. Lhůta pro podávání žádostí o dotaci z uvede-
ného programu je od 21. 10. 2019 do 30. 10. 2020. Žádosti podané 
mimo uvedený termín nebudou administrovány ani se nevrací.
Podrobnosti v odkazu nebo na úřední desce magistrátu pod evidenčním číslem: 
OCP-6382/2019 http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.
html

Foto na obálce: Pestrokrovečník včelový, Trichodes apiarius L. Krásný brouk s rumělkově červenými krovka-
mi. Štít, dvě šíroké příčné pásky na krovkách a konec krovek má černomodré. velký je asi 9–16 mm. Larva žije
ve včelích úlech. Není však škůdcem, neboť brouk je dosti vzácný a larva obývá pouze zanedbané úly. Dospělý 
brouk je dravý a loví hmyz na okoličnatých květech. Není hojný. Vyskytuje se od června do srpna. Je rozšířen
v Evropě a na Kavkaze. Snímek byl pořízen na zahradě v Troji V. Valtrem.

STAROSTA MČ PRAHA -TROJA
TOMÁŠ BRYKNAR SPOLEČNĚ
S GALERIÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA TRADIČNÍ

V CÍSAŘSKÉM SÁLE TROJSKÉHO ZÁMKU
VYSTOUPÍ MULTIŽÁNROVÝ SOUBOR

EPOQUE QUARTET
Multižánrový Epoque Quartet v roce 2019 oslavil 20 let 
své existence. Během této doby si našel pevné místo na 
české a evropské hudební scéně, výrazně posunul hra-
nice kvartetního repertoáru a vyprofiloval se ve špičko-
vý soubor, který je kromě sólových koncertů také často
zván ke spolupráci celou řadou skvělých hudebníků
z různých odvětví muzikantské branže.
Z výčtu nejzajímavějších projektů jmenujme turné s Danem Bártou
a Ilustratosphere, spolupráci s kapelami Monkey Business, Tatabojs,
Clarinet Factory, nebo koncerty a nahrávky s Michalem Pavlíčkem, Gre-
gory Porterem, Lenkou Dusilovou, Dashou, Ondřejem Brzobohatým,
Tomášem Klusem, Kamilem Střihavkou, Lucií Bílou, Ewou Farnou, Ga-
brielou Vermelho, s jazzmany Karlem Růžičkou, Robertem Balzarem,
Martinem Brunnerem, nebo Miroslavem Hloucalem, na poli klasičtějším
pak s Dagmar Peckovou, Radkem Baborákem, Ivanem Klánským, Janem
Kučerou a dalšími.
Své dvacáté výročí soubor oslavil galakoncertem ve zcela zaplněném
velkém sále pražské Lucerny, a to za přítomnosti televizních kamer Čes-
ké Televize. Hosty a spoluúčinkujícími byli takové osobnosti jako Dag-
mar Pecková, Marek Eben, Dan Bárta, Jiří Lábus, Petr Čtvrtníček, Barbo-
ra Poláková a mnoho dalších. Během tohoto večera bylo také pokřtěno
úplně nejnovější album souboru „Epoque Quartet 20“.
Mezi velmi aktuální počiny patří také oceňované CD „Epoque Quartet 
plays Jan Kučera“, které shrnuje dlouholetou spolupráci autora se sou-
borem a které bylo nominováno na cenu Anděl 2018. Dále pak v New 
Yorku pokřtěné CD „Flow“ s kanadským klavíristou a skladatelem Davi-
dem Braidem, se kterým EQ podnikl koncertní turné po Kanadě a Číně.
CD „Flow“ se ocitlo v užší nominaci na prestižní kanadské ocenění Juno
Award. V roce 2018 soubor obdržel první pozvání k účinkování na fes-
tivalu Pražské jaro. Širokému publiku je EQ známý také svým účinková-
ním v populární televizní show Stardance.
Epoque Quartet koncertoval v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii,
Itálii, Belgii, Holandsku, Anglii, Irsku, Polsku, Lotyšsku, Estonsku, Litvě,
Maďarsku, na Slovensku, v Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Bosně a Her-
cegovině, Řecku, Bulharsku, Izraeli, USA, Kanadě, Brazílii, Číně a v Ja-
ponsku. Své zkušenosti s kvartetní hrou také předával na workshopech
v Čechách, Srbsku, Kanadě, Brazílii a Izraeli.
EPOQUE QUARTET jsou: David POKORNÝ (vl), Vladimír KLÁNSKÝ (vl),T
Vladimír KROUPA (vla) a Vít PETRÁŠEK (vcl)

v neděli
3. 11.
2019

od 19 hodin
SLAVNOSTNÍ

KONCERTKONCERT
U PŘÍLEŽITOSTI DNE 

VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKA
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ŽIVOT V TROJI
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TROJA

Jako koordinátor letošní sousedské slavnosti „Zažít město JINAK -zažít KK
Troju JINAK 21. 9. 2019“ chci jménem Trojského vinařského spolku po-K
děkovat všem zúčastněným. n Obzvláště pak každému kdo vyparkoval 
auto a projížděním nenarušoval setkání v ulici Povltavská. Děkuji kaž-
dému, kdo něco upekl, přinesl, přispěl finanční částkou, pomohl se 
stánky a stánkařením. Děkuji AutoMatu za podporu, vyřízení nutných 
podkladů a poradenství. Děkuji MČ Troja za zapůjčení technického vy-
bavení a za vstřícnost. n Drobné zapomenuté věci dětí a dospělých jsou 
k vyzvednutí ve vinotéce Trojský sklep po–so 15:00–20:00h. n Sobotní 
akce se odehrála za velmi pěkného počasí a celkové dobré nálady všech 
příchozích. V průběhu celého odpoledne se nás odhadem sešlo kol 240 
noh dospělých, nožiček dětí a tlapek psů. Tímto proběhl již čtrnáctý roč-
ník pořádaný společností AutoMat po celé Praze i v jiných městech v ČR. 
Smyslem těchto sousedských slavností je se setkat, ochutnat domácí vý-
robky sladkého i slaného, pobavit se a seznámit. To se nám letos v Troji 
povedlo. n Příští ročník proběhne 19. 9. 2020. Kdo projeví zájem o Zažít 
Troju JINAK 2020 a chce se zúčastnit, zařídit, uspořádat, tak každému K
milerád pomohu, předám zkušenost, poradím.

Kontakt je volně k dispozici ve vinotéce Trojský sklep a na MČ Troja.
S přáním klidného a pěkného příchozivšího podzimu Z. J. Majzner
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ZE ŽIVOTA V TROJI

V SOBOTU 14. ZÁŘÍ 2019 11–20 H
V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU

TRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU
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Vzkazy návštěvníků 
v kronice akce:
„Vinobraní, jak má být. Určitě si ho užijeme se 
vším všudy. Příští rok zas!“

Ú„Úžasné, fascinující, podnětné a neobyčejně 
společensky krásné setkání.“

„Miluju Trojské vinobraní!“

„Velmi hezká prezentace Troje. Víno dobré, 
krásná hudba a dobrá náladu. Děkujeme za pří-
jjemné chvíle.“

„Milý Trojský zámku, hodně se mi to tu líbí a 
myslím, že sem budu chodit často.“

Č„Díky MČ Troja za skvělé odpoledne, super 
program a báječné počasí a víno. A také díky za 
skvělé přátele. Dnes jsem se vrátila do doby své-
ho dětství a mládí. To znamená roky přibližně 
1955–1965. Chodila jsem sem s rodiči a vzpomí-
nám. Dnes je úplně jiná doba, potkala jsem zde 
pár svých spolužáků a moc mě to potěšilo. Ráda 
bych s nimi podle svých schopností navázala 
spolupráci. Dnešní den se vám moc podařil.“ 
Hana Z., absolventka zdejší školy v roce 1957. 
„Jen tak dál, jste dobří.“
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Jak je to opravdu 
s kůrovcem

L
ýkožrout smrkový Ips typographus kalamitní
škůdce, který se živí, jak jeho jméno napovídá,
lýkem jehličnatého stromu, smrku. Škůdce,

který působí toto léto pořádný rozruch, se na úze-
mí české republiky vyskytuje již několik let. Před
druhou sv. válkou se ovšem vyskytoval pouze v hor-
ských oblastech, až v průběhu války začal způsobo-
vat kalamity i v nižších polohách.

Dnes je brouk spojován s koncem smrkových
lesů u nás. Zkusíme tedy prozkoumat záhadu to-
hoto živočicha a spočítat si škody, které napáchal.
První věcí, kterou si musíme uvědomit je to, že
přirozeným prostředím pro smrky a obecně jeh-
ličnaté stromy jsou vyšší nadmořské výšky. V době
rozmachu hospodářství jsme potřebovali rychlý 
výnos za málo práce, a tak se začaly hojně vysa-
zovat jehličnaté stromy v nížinách, tedy v prostře-
dí jim nepřirozeném. Postupným zanedbáváním
péče o lesy se vytvořilo dokonalé prostředí pro
nepůvodní druhy, tedy i lýkožrouta smrkového,
kterému bylo vytvořeno nejpřirozenější prostředí
pro jeho rozvoj. A tak jsme teď tady, stromy mizí
a panika narůstá.

Je ale opravdu důvod k panice? Dle vědců, kte-
ří se zabývají populační ekologií, je již pozdě na 
to něco zachraňovat a smrky se opravdu dostanou
na hranici minima. Výsledek je ten, že největší
finanční ztrátu utrpí Lesy české republiky a sou-
kromníci, ale bohužel, tak dlouho se chodilo se
džbánem pro vodu až se ucho utrhlo.

Z ekologického hlediska se nejedná o žádnou
velkou katastrofu. Příroda si poradí a pokud se
Ministerstvo zemědělství poučí a bude vysazovat 
druhy a stromy takovým způsobem jakým se má,
tak o houbařské sezóny určitě nepřijdete.

Ještě bych se ráda zmínila o spekulaci, proč se
vlastně nekácí v Národních parcích, když z těch
se kůrovec také hojně šíří. Na to je jednoduché
vysvětlení, lesy se snaží zachránit a prodat ještě
to co se zachránit dá a nemají ani dostatek lidí
na kácení stromů v Hospodářských lesích. Stromy 
z Národních parků nejsou hospodářské, tudíž ne-
prodatelné a vyrovnají se s kalamitou přirozeně,
postupně sami. Určitě nejsou největšími „šířiči“
lýkožrouta smrkového.

V Troji se kůrovec objevil taktéž a však není dů-
vod k panice. Bohužel strom často po napadení
uhyne, tak se musí pokácet, neboť hrozí ztráty na 
životě a majetku. Nemáme však dostatek smrků
na vznik nevzhledných holin.

Gabriela Mosoriaková, referentka životního prostředí

skutečná
velikost: 0,5 cm
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Příroda, životní prostředí a trvale udržitelný životní styl jsou celo-
světově aktuální témata. A co nám říkají statistická čísla? Podle zve-
řejněných zjištění svůj odpad aktivně třídí 73 % z nás. Nejde však 
jen o vlastní třídění, jedná se o celkové návyky odpovědného chování 
k životnímu prostředí, pro které je třeba zajistit také potřebné pod-
mínky. A to je prioritou trojského úřadu a zastupitelstva.

1. Budeme pečovat o trvalou čistotu a pořádek v obci

Pravidelnou údržbu ploch v prolukách, Na Pazderce, v okolí přívozu, 
u venkovní posilovny a na dalších pozemcích provádí firma Fokus. Po-
dél cest se o údržbu stará TSK. Některé specializované práce, napří-
klad prořezávání nebo kácení stromů, zadává městská část odborným 
firmám. O veřejná prostranství a čistotu na chodnících se starají za-fi á O ř j á t t í či t t h d í í h t jí
městnanci úřadu v rámci veřejně prospěšných prací

Komentáře k plnění bodů tématu
Životní prostředí a čistota v rámc
prohlášení Zastupitelstva MČ Pra

2. Navýšíme četnost svozu tříděného odpadu případně dle 
potřeby upravíme umístění stanovišť pro jeho sběr

Stanoviště s tříděným odpadem jsou pravidelně kontrolována. V přípa-
dě nutnosti je odvoz odpadu navýšen. Přibyl kontejner na kov a oran-
žový kontejner na textil. Současně Troja rozšířila stanoviště kontejne-
rů – celkem jich je 18 s 87 kontejnery. Podařilo se také přidat nové kon-
tejnerové stání č. 3 na křižovatce Pod Salabkou a Trojská. Jako každý 
rok jsou přistavovány VOK na objemný domovní odpad, dřevo, kov, suť 
i BIOVOK na biologicky rozložitelný odpad.
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3. Budeme nadále udržovat 
zelené plochy ve správě městské 
části a vyžadovat také údržbu 
zanedbaných ploch jejich majiteli 
a likvidovat černé skládky

Letos se podařilo vyčistit opuštěná „by-
dliště“ bezdomovců a pravidelným jar-
ním úklidem se daří čistit četné černé
skládky. Nezapomínáme také na svoz
nebezpečného odpadu. Novinkou le-
tošního roku byl sběr potravinářských
olejů z domácností.

Ve spolupráci s magistrátem MHMP se
chystá zavedení kontejnerů na olej, při-
bydou také odpadkové koše (např. pod
Trojským mostem) a v plánu je také
montáž nových laviček v Troji. Tren-
dem je recyklace a prerecyklace. Napří-
klad na Trojské buchtě již nepoužíváme
plastové nádobí, ale nabízíme trojské
plecháčky, papírové a dřevěné nádobí.
Na Trojském vinobraní se jako každý 
rok nabízejí skleněné skleničky.

Pravidelně jsou také měřeny imise (tj.
emise, které se dostaly do styku s život-
ním prostředím). Jejich hodnoty se sice
postupně snižují, stále však nedosahují
požadovaných limitů.

4. Ve spolupráci s PVS, PVK a TSK 
se pokusíme zajistit snížení 
zápachu kanalizace

Zápach kanalizace v Troji chápeme jako
problém, který znepříjemňuje život 
řadě obyvatel dolní Troje a současně
není dobrou vizitkou naší čtvrti. Tento
úkol čeká na další realizaci.

5. Nadále se budeme snažit 
ve spolupráci s Policií ČR 
a Městskou policií hl. m. Prahy 
zamezit neoprávněnému užívání 
a poškozování majetku

S ží l á i li ií tSnažíme se ve spolupráci s policií vytvo-
řit takové prostředí pro trojské občany,
ve kterém se nebudou muset obávat 
o svůj majetek, ať jde o poškozený ma-
jetek nebo odcizení.

6. Budeme pokračovat 
v organizaci každoročního
„Dne úklidu v Troji“

Den úklidu v Troji se stal tradiční udá-
lostí, při které si sousedé nejen navzá-
jem pomáhají při čištění okolí svých 
domů, ale současně se také těší ze spo-
lečného setkání. Opékání buřtů je vždy 
vítaným vyvrcholením celého pracovní-
ho dne.

7. Zajistíme dokončení náhradní 
výsadby za tunel Blanka

Náhradní výsadbu za tunel Blanka se 
podařilo dokončit a zrealizovat do fi-
nální podoby.Z důvodů velkého sucha 
uschlo několik stromů v Podhoří a pod 
betonárnou. Tyto stromy budou nahra-
zeny jinými taxony, které se na těchto 
místech uchytily a již prosperují. Dále 
nebudou prováděny změny stanoviště, nebudou prováděny z

žet na následnou pouze se bude dohlíž
k o pozemky, kde péči jak o stromy, tak

se stromy vyskytují.

ktivně pracují ob-Vítáme, že v Troji ak
olky, kterým není čanská sdružení a spo
ěje a aktivně naše jedno, co se v Troji dě
příklad Trojský vi-prostředí zlepšují, nap
a vinice Hrachov-nařský spolek (obnova
ek z. s. (Pomozme ka) nebo Vědomý dote
ze) TJ Sokol nebo mlokovi přežít v Praz

Lesní oddíl Stopa.
Mgr. Kateřina PokornáM
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Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

1989 Pá
železné
opony
Snímky od dvaceti 
pěti autorů z Pol-
ska, Maďarska, Rumunska, Bulhar-
ska a bývalé NDR spolu se sedmdesáti
českými a slovenskými fotografy. Vý-
stavu doprovází dvě obrazové publi-
kace – mezinárodní (144 str.), věnova-
ná událostem celého zlomového roku,
a česko -slovenská (360 str.), věnovaná 
tzv. Sametové revoluci od 17. listopa-
du do konce roku 1989. Letohrádek 
královny Anny, Královská zahrada 
Pražského hradu denně 10–18 hodin,
do 30. 11. 2019 Vstup zdarma

Devětaosmde-
sátej Revisited
Hudební události roku 1989, kdy 
se popkultura pojí s velkými ději-
nami od 10. 10. 2019.
POP museum KC Kaštan Bělohor-
ská 150, Praha 6 – Břevnov
st a čt 16–20 h, so 14–18 h a kdyko-
li po tel. domluvě (776 141 531–2)
www.popmuseum.cz

Listopad 1989
v pražských 
ulicích
Hlavní události a jejich aktéři pro-
střednictvím plakátů, letáků, fo-
tografií a filmu
Muzeum hlavního města Prahy,
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc
denně kromě pondělí 9–18 h, 
poslední středa v měsíci do 20 h,
do 26. 4. 2020

Listopad 1989 
cesta ke svobodě
Fotografie událostí z let předcházejí-
cích roku 1989
Panelová výstava před hlavní bu-
dovou muzea, do 29. 12. 2019,
www.muzeumprahy.cz

O VÁS

ád 
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TROCHA HISTORIE

Restaurace U Šoukalů 
(U Přívozu), dříve Rittichova 
zahradní restaurace

P
ři pěší cestě do Troje přes Stromovku a Císařský ostrov se 
výletníci dostali k trojskému přívozu. Ještě, než nastoupili 
na pramici, která je převezla přes Vltavu, tak na pravé 

straně je uvítala klidná hospůdka U Přívozu, dříve U Šoukalů, 
původně Rittichova zahradní restaurace, která již neexistuje. 
Zbyla z ní jenom podezdívka terasy.

Hospůdka byla položena tak, že návštěvník sedící na terase 
měl krásný výhled na řeku, na střechy trojského zámku, na 
osadu Rybáře, které staří Trojáci říkali Podskalí. Dále na vý-
letní restauraci U Nováků, na druhém konci přívozu u vstupu 
do ulice Pod Havránkou a na trojské stráně s ovocnými stro-
my, které nahradila v roce 1952 zde původně pěstovaná vinná 
réva. Na vrcholu kopce stojí trojská kaplička a pod ní vinič-
ní domek. Obé se zachovalo, jenom název Kapelská vinice se 
změnil na Vinici sv. Kláry.

Hospoda U Šoukalů shořela v 60. letech minulého staletí. 
To už spadala pod Restaurace a Jídelny – RaJ a povodeň v roce 
2002 dílo zkázy dokonala.

Tato hospoda byla oblíbena Trojáky, přívozníky a obyvateli 
trojského Podskalí. Rovněž návštěvníci Troje, kteří sem jezdili 
na výlety tu rádi poseděli. Množství turistů bylo ohromné, a to 
ještě nebyla v provozu ani Zoologická, ani Botanická zahrada.

Naposled si hospoda U Šoukalů, už jako RaJ, zahrála v tele-
vizní písničce „Už koníček pádí“ s Waldemarem Matuškou v po-“
řadu „Písničky pro Rudolfa II“. Po ukončení II. světové války 
v květnu 1945 trojští muži sehráli slavnostní „grotesku“ o po-
věšení K. H. Franka právě v hospodě U Šoukalů. Též se tu foto-
grafovali se sovětskými vojáky a vytvořili skupinovou fotografii 
obránců barikád na Trojském mostě.

Do hospody vždy lákalo dobré pivo, utopenci, čerstvě upra-
vované ryby – grundle, dobré posezení i hospodský pan Šoukal.

František Malý

1928 Rittichova zahradní restaurace, později Šoukalova

Šoukalova restaurace – foto po válce

1945 vlevo: Hospoda U Šoukalů – trojští bojovníci, vpravo: Ruský vojín před 
hospodou U Šoukalů s Jindřichem Ulvrem na ruce

Hospůdka u přívozu. Podnik „U Šoukalů“ na Císařském ostrově, u tehdejšího 
přívozu; pohled koncem 50. let. Později vyhořel a již nebyl obnoven. Přívoz 
do Troje byl nahrazen nejdříve vojenským montovaným mostem, který v roce 
1981 zbořila a odnesla velká voda, potom moderní visutou lávkou, která v roce 
2018 spadla.

1971 Vpravo restaurace U Šoukalů, trojský přívoz, přes Vltavu část Rybářské
osady

Dnes 18. 9. 2019 
se konala schůz-
ka Klubu trojské 

historie. Účast byla sedm-
náct historiků. Hlavní ná-
plní byla přednáška pan 
Lukáše Hanuse Ph.D., 
participativní plánování – 
výzkum města, který nás 
seznámil se základními 
zjištěními z několika dru-
hů sociálních výzkumů, 
které proběhly v Troji 
v letech 2017–2019. Cílem 
těchto výzkumů bylo zma-
povat veřejný prostor oči-
ma obyvatel a návštěvní-
ků Trojské kotliny. Před-
náška byla velmi zajímavá 
a panu Hanusovi patří 
poděkování. Příští schůz-
ka KTH budeH 16. 10. 2019 
od 17 hodin v Domě spo-
kojeného stáří.

František Malý

LESNÍ KLUB

Zahrádka 
Troja
A je to tady, setkáváme se zas 
a znova, na té naší Zahrádce, 
která uvítá šestého října i dů-
chodce. Přijďte si zacvrnkat 
kuličky a podívat se do naši 
jurtičky. (viz pozvámka str. 3)

Během září se v klubíku 
odehrálo spousta slávy, ne-
zapomněli jsme poděkovat 
Matce zemi za všechny dary, 
ani zavzpomínat na knížete 
Václava, to bylo zábavy! :)

Vladimíra Bendová, Zahrádka Troja
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Ekoškolka Rozárka a Ekocentrum Podhoubí

N
ový školní rok jsme přivítali na zahradě školky Snída-
ní v trávě. První týdny jsou ve znamení zvykání si na 
sebe a vytváření společného prostoru. Jsme hodně 

venku, hodně tvoříme a pomalu připravujeme dobroty na 
posvícenský jarmark. Užili jsme si také Trojské vinobraní, 
kde jsme měli pro děti připravené tvoření, sportovní akti-
vity i naučný program v bludišti na téma jablíčka.
Letos nás školním rokem provází myška Hrabalka. Děti se 
těší, že si uplstí z ovčího rouna svou myšku a vytvoří pro 
ni domeček.

Kde se s námi můžete 
potkat? Nejbližší akce:

Den otevřených dveří
1. října 9–11 hod.

Přijďte se podívat, jak to u nás 
funguje. Pokud se vám termín 
nehodí, domluvte si návštěvu 
ve školce na jiný den.
Posvícení s Rozárkou
9. října 17–19 hod.
u Oranžérie v zahradě 
Trojského zámku
U Trojského zámku 1/4, 
Praha -Troja (spodní
vchod do zahrady)
Srdečně vás zveme. Můžete 
se těšit na aktivity pro děti, 

podzimní jarmark s domácí-
mi dobrotami a možná i na 
posvícenský taneček. Vstu-
penkou je něco dobrého na 
společný stůl nebo příspěvek 
do jarmarku (domácí marme-
lády, šťávy, okurky, zelenina, 
bylinky…). Těšíme se na vás.
Ekoškolka Rozárka,
Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja

Kontakt: Petra Charvátová,
petra.charvatova@podhoubi.cz,
tel: 774 448 123
Více informací www.podhoubi.cz

Výstava Katedry zahradní 
a krajinné architektury 
FA PPZ ČZÚ v Praze
Otevřeno: v pátek 13–17 h,
v sobotu a neděli 10–18 h,
zdarma

bus 112 Kovárna Trojskál

Povltavská
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GALERIE
U LÁVKY

Téma: Památky a zábava

European Heritage Days

6

7

4
5

1

28

3

1 2 Osada Rybáře 3 Viniční sloup 4 Kaple
sv. Kláry 5 Panský dvůr 5 6 Kaple sv. Václava6 7 Viniční usedlost Salabka 7 8 Trojský pivovar8

Zahájení Dne památek v Troji 7. 9. v 10 h

N
a koncertě vynikající bluegrassové skupi-
ny MONOGRAM v Galerii U trojského 
koně 18. září, za hojné účasti příznivců 

tohoto žánru, host večera, Petr Kocman po-
křtil jejich nové cd SIMPLE MAN. Díky muzi-
kantům za skvělý hudební zážitek a Ivanu Na-
cvalačovi za tradičně pohostinné zázemí kon-
certu. (TD)
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Mistrovství 
světa
V EXTRÉMNÍM 
KANOE SLALOMU

…start 
rozjížďky

240 ŘÍJEN 2019

Souznění
Galerie u zřícené lávky před-
stavuje malebnou výstavu Tu-
šení přítomnosti grafičky Len-
ky Vojtové a sochaře Jaroslava 
Křížka s aspektem na vzájem-
né souznění jejich děl.

Zatímco kresby Lenky 
Vojtové vycházejí převážně 
ze symboliky dvaceti dvou 
znaků hebrejské abecedy, kte-
rým dává autorka záměrně 
jiný význam i využívá jejich 
záhadnosti k vytváření hlu-
bokých životních poselství, 
pak Jaroslav Křížek jakožto 
každý správný sochař reaguje 
precizním zpracováním na 
všudypřítomné přírodní síly 
a nástrahy společenství všude 
kolem nás. Ladislava Popovská

Komunitní vycházka krajinou Císařského ostrova a okolí

24. října od 16 hodin
Sraz na trojské straně přívozu u „spadlé lávky“.
Komentovaná procházka s členy výzkumného a architektonického
týmu Divoká Vltava s členy Klubu trojské historie. Přijďte se dozvědět,
jak to na Císařském ostrově vypadalo v minulosti, přijďte diskutovat 
o nedostatcích současné podoby ostrova, a především přijďte napově-
dět, jak by se měl ostrov v souvislosti s revitalizací proměnit.
Na vycházce budou dále představeny výsledky plánovacích setkání 
s veřejností z roku 2018 a 2019. Představíme výsledky veřejné ankety 
i plánovacích her se studenty místní základní školy a gymnázia.

Pořádá IPR Praha a Klub trojské historie.

Revitalizace břehů Císařského ostrova

Divoká VltavaVlt va
va

Francouzský impresionismus
Kdo by si nechal ujít tuto výstavu dánského státního 
uměleckého muzea Ordrupgaard na Staroměstském 
náměstí, byl by blázen. A přesně stejným způsobem byli 
nazýváni impresionističtí umělci ještě dlouho od svých 
prvních výstav v roce 1874 a 1875.

V pondělí 28. 10. (státní 
svátek) jsou stálé expozi-
ce Národní galerie v Pra-
ze otevřeny a vstup je tam 
pro všechny zdarma. Na 
výstavy se uvedená akce 
nevztahuje. (Návštěvníci 
do 26 let mají vstup do 
všech expozic Národní 
galerie zdarma v otvírací 
dobu kdykoliv).

NG připravila krátkou pro-
cházku od klasicistních ideálů 
Ingresových, přes romantis-
mus Delacroixův a Courbetův 
realismus barbizonské školy. 
Nezapomněla ani na „ple-
nérního“ Corota a jeho ne-
známou figurální malbu i na 
poklonu nezařaditelnému 
Manetovi. Dále představuje 
krajinu a Paříž očima impresi-
onistů, úžasnou zahradu pro-
měn Pissarrových, impresioni-

stické zobrazení ženy především
ženami, Gauguinovo hledání
ráje a přechod k postimpresioni-
smu. To nejlepší na konci výsta-
vy – moderní zátiší s nádhernou
fauvistickou tečkou Mattissovou.

K nejzajímavějším překvape-
ním patří pohled na rozmanitost 
a důkladnost neokoukaných Pi-
ssarových exponátů a v neposled-
ní řadě konfrontace s vývojovou
fází Gauguinovou, kterou názor-
ně demonstrují obrazy Proven-
sálská krajina a Modré stromy.
Výstava končí již 13. 10. 2019.
Francouzský impresionismus: mis-
trovská díla ze sbírky Ordrupgaard
NG Palác Kinských, 
Staroměstské nám.
po, út, čt, pá, ne: 10–18 h,
st, so: 10–20 h

Je až s podivem, jak rychle deset 
let od otevření Národní tech-
nické knihovny (9. 9. 2009)
uběhlo.
Součástí oslav je výstava v příze-
mí NTK. Svým názvem TECH-
NÉ odkazuje na starořecký 
výraz, v překladu: dovednost,
a to v širším slova smyslu, ať
už jí byla zručnost řemeslníka,
výkon lékaře nebo třeba talent 
umělce.

Expozice představuje nejstarší 
exempláře knihovny – rene-
sanční a barokní svazky, mapy 
a glóby v konfrontaci s díly sou-
časných autorů.
Galerie NTK, Technická 6, Praha 6 – 
Dejvice pondělí–sobota 10–18 h,
vstup zdarma do 6. 11. 2019

50°6’14.083’’N, 14°23’26.365’’E

Mezi nejvzácnější knihy z fondu NTK 
patří první vydání knihy A. Dürera 
o geometrii a perspektivě /1525/
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TJ SOKOL INFORMUJE

ZE SPORTOVIŠŤ

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

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

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

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

TJ SOKOL TROJA zve na cvičeníA
Přij

TTJ

Co pro Vás letos připravujeme?!
Přehled akcí pořádaných TJ Sokol Troja ve spolupráci s MČ Troja na podzim 2019:
n Programy cvičení všestrannosti dětí – níže uvádíme upřesnění rozvrhů cvičení 

sportování a rytmiky v jednotlivých měsících.
n 5. 10. Zájezd do Slatiňan a do skanzenu na Veselý kopec, přihlášky

Václava Filipová: 602 889 717 – viz pozvánka vlevo nahoře
n 13. 10. Drakiáda – na louce pod Velkou skáloua od 15 h
n 1. 11. Strašidýlková cesta – Halloween
n 30. 11. Zájezd do Liberce IQ Park, Zoo, Bz, vánoční trhy – informace a přihlášky 

J. Fliegl: 602 150 374
n 7. 12. Předvánoční cvičení – dopoledne s tradičním posezením a občerstveníme
 Mikulášská besídka – a odpoledne, informace Kateřina Šrámková: 723 607 070
n 4.–6. 10. organizujeme brigádu na dřevo na chalupě v Peci
Na všechny akce jsou nebo budou podrobnější informace uvedeny na plakátech ve vývěsce TJ 
na oplocení „Sokolovny“, dále u tělocvičny ZŠ, ve vitrínách MČ Praha -Troja a na webových stránkách 

www.tj -sokoltroja.cz. Za TJ Sokol Troja Petr Filip

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

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD

do zámku Slatiňany
a skanzenu Veselý Kopec
V SOBOTU 5. ŘÍJNA 2019
7.15 h odjezd z Povltavské u stanice 
MHD Trojská. Návrat cca v 19 h.
Cena zájezdu pro členy TJ 150 Kč, pro hosty 
200 Kč. Zájezd se uskuteční pouze při dostatečném
počtu účastníků. Přihlášky přijímá Václava Filipová
mobil: 602 889 717, email: filip -pavel@tiscali.cz

Srdečně zve za TJ Sokol Troja – sokolskou všestrannost
Pavel Filip, vedoucí zájezdu

Ze SaBaTu až 
na kalifornské 
mistrovství světa
Magdaléna Kavanová, je výjimečná 
softbalistka působící od roku 2011
v SaBaTu Praha.

M
agdaléna hraje již od žákyň v tý-
mech o kategorii výš, přičemž le-
tos se poprvé zapojila do tréninků

a zápasů juniorek. To znamená, že v sezó-
ně 2018/2019 mohla nastupovat i za týmy 
žen hrající první a druhou nejvyšší domácí
softballovou soutěž. A zde si vedla tak 
dobře, že si ji všimli i trenéři juniorského
reprezentačního výběru a přizvali ji
k účasti na červencovém mistrovství světa 
v kalifornském Irvine. V tomto kolektivu
byla Magdaléna opět nej mladší, přesto se
ji už v přípravném zápase povedl home-
run, tedy odpal, při kterém hráčka oběhne
všechny mety a skóruje.

Softballová 
cesta 
Magdalény 
Kavanové,
rodačky z Troje

Magdaléna Kavanová je velkým softballo-
vým talentem a příslibem do budoucna. 
Na to, v čem spočívá její kouzlo a proč má 
za sebou i přes svůj poměrně nízký věk to-
lik úspěchů, jsme se zeptali trenéra Jana 
Měřičky, který sleduje Magdalénu od je-
jich začátků: „Magdalénu zdobí pokora,
skromnost a velká píle. Také umí naslou-
chat trenérům a řídit se jejich radami. To
jsou hlavní tajemství její úspěšné softba-
llové kariéry.“ Vilém Sládek, SaBaT Praha

Rytmika pro děti DÍTĚ POHYB HUDBA
každé pondělí 17–18 h v malé tělocvičně u ZŠ.
Cvičení je určeno pro děti 5–10 let. Učíme je sladit pohyb s hudbou, orientovat 
se v prostoru a rozvíjet pohybové schopnosti – rovnováhu, koordinaci a flexibili-
tu. S použitím různého náčiní rozvíjíme zručnost.

Program ve šk. roce 2019/20:

ZÁŘÍ Pohyb a hudba, základy aerobiku
koordinace pohybu s hudbou, rytmické 
nástroje, základní kroky aerobiku

ŘÍJEN Aerobik pro děti aerobik a stepaerobik, orientace v prostoru
LISTOPAD Ropeskipping trikové skákání přes švihadlo
PROSINEC Cvičení s balančním náčiním bosu, overball, gymgall
LEDEN Sokol Dance základní kroky tanců – standard, latina
ÚNOR Rytmická gymnastika s náčiním I. kroužky, obruče, šátky, míče, stuha
BŘEZEN Základní gymnastika koberec, malá kladina, lavička, malá koza
DUBEN Rytmická gymnastika s náčiním II. kroužky, obruče, šátky, míče, stuha
KVĚTEN Aerobik pro děti aerobik a stepaerobik, sestavy
ČERVEN Ropeskipping, Bosu, Stepy opakování dovedností

Informace: Jana Šrámková (724 272 566, jana.sramkova@mafra.cz)z

každý čtvrtek 17:30–19:00 ve velké tělocvičně u ZŠ
Program ve šk. roce 2019/20: 

ZÁŘÍ atletika Slávek Vondřich
ŘÍJEN gymnastika I. Vojta Valtr
LISTOPAD ropeskipping Katka Šrámková
PROSINEC bosu,overball,gymball Jana Šrámková
LEDEN minivolejbal Jana Šrámková, Slávek Vondřich
ÚNOR pohybové hry Bláža Heřmánková
BŘEZEN míčové hry Bláža Heřmánková
DUBEN gymnastika II. Vojta Valtr
KVĚTEN olympijský víceboj Jana Šrámková
ČERVEN outdoorové aktivity Slávek Vondřich

informace: Kateřina Šrámková (723 607 070, katerinasramkova@seznam.cz)z

Cvičení je určeno dě-
tem 6–10 let. Snažíme 
se jim představit široké 
spektrum sportů a po-
hybových aktivit, aby 
měly možnost poznat, 
co jim jde a co je baví. 
Rozvíjíme v nich vše-
strannost, koordinaci, 
tělesnou zdatnost, ob-
ratnost a flexibilitu. 
Dále pak dovednosti 
s míčem a zručnost při 
použití dalšího náčiní.
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ZOO pro vás
www.zoopraha.cz Otevřeno denně: v říjnu 9–18 h

12

BZ připravila
www.botanicka.cz

Venkovní expozice denně,
Fata Morgana kromě pondělí 9–19 h,
vinotéka po–pá 13–21, so–ne 11–21 h

5. 10.  Festival Slamák 
10–18 h

Zažijte venkov v Praze, 
vychutnejte si jídlo od 

farmářů a pobavte se s umělci na čerstvém vzdu-
chu. Rozproudí se barevná tržnice plná buske-
rů, divadla, komiků i akrobatů. Navíc nebude 
chybět Pigy program pro děti!
Šest zón se speciálním programem. Ve 
Stodo -le: akustické koncerty, divadlo nebo 
stand -up show. V Busking zóně: pouliční 
umělci a zpěváci. Pigy Selátkov přivítá dět-v
ské hvězdy, kouzelníky, tanečníky i divadlo 
pro děti. V zóně Na Kafíčko, čeká zejmé-
na na ženy povídání s českými blogerkami 
a blogery (nejen o ženských problémech!). 
V Čítárně budou číst známé osobnosti ma-
lým i velkým posluchačům. V Krmelci před-
nášky českých odborníků na téma jídla, 
éček i alternativního stravování.
do 20. 10. Dýně hrají všemi barvami vý-
stava dýní 9–19 h Venkovní expozice. Dýně 
se stala nejen součástí jídelníčku, ale plní 
i funkci podzimních dekorací. Přijďte se 
potěšit rozmanitostí tónů a tvarů
19.–20. 10. Dýňové hrátky 13–16 h Stráň
Popusťte uzdu své fantazii a tvořivosti. Zapo-
jit se může každý. K dispozici budou různé 
podzimní přírodniny, dýně za drobný popla-
tek. Chcete -li, přineste si i vlastní neobvyklé 
plody a nástroje, které by se vám mohly při 
tvoření hodit. Výsledné objekty si lze odnést 
s sebou domů k podzimní výzdobě interiérů.
31. 10. Halloween 15–19 h Ornamentální 
zahrada, Stráň Dlabání dýní v období Dušiček 
je starou keltskou tradicí. Plody k dlabání v pro-
deji na místě. Pro děti budou do setmění při-
praveny soutěže a drobné úkoly. V 18 h vy-
jde tradiční večerní průvod s rozsvícenými 
dýněmi. Během odpoledne a večera bude 
také možnost zakoupit v občerstvení špeká-
ček, opéct si ho a posedět u ohně. S sebou si 
nezapomeňte vzít oblečení, které je možné 
umazat, lžíci a nůž na dlabání.

Výstavy: Šípové žáby – nejjedovatější i nejmenší žáby světa Galerie Gočárovy domy 
do 20. 10., v neděli komentované prohlídky, k výstavě vychází brožura, Mongolsko
Jurta, Fotím v Zoo Praha Terasa před vzdělávacím centrema
Potravní specialisté je aktuální téma programu „Enrichment“, v němž chovatelé “
zpestřují svým svěřencům prostředí, tentokrát: stromky v květináčích, poskytu-
jící vhodné pryskyřice, ukázka divokých dýní, sloužících za potravu zvířatům 
v přírodě
28.–30. 10. Podzimní prázdniny v zoo program pro děti, 10–15.30 h komentova-
ná setkání zaměřená na enrichment, 10–16 h výstava divokých dýní

A) Začátek lipové aleje B) farní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie C) zámek D) Františkánský klášter
Naučná stezka Zásmucká Bažantnice 1) brána
u Tří veteránů 2) dub Leopold 3) rybník 4) pěti 
kmenný dub 5) jelení tunel
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Hvězdná alej
Za architektonické dominanty vděčí 
Troja Šternberkům (…zámek, kaple na 
vinici nad ním). Míst, kde na vlaste-
necký*ýý rod vzpomínají rádi, je ale víc.*

N
apříklad ve středočeských Zásmu-
kách se stavební rozvoj města datuje
od roku 1637, kdy panství Šternber-

kové získali. Nechali vybudovat zámek,
klášter i kostel a vysadit lipovou alej, za-
končenou stavbičkou kaple**.
Z přibližně sto čtyřiceti stromů někdejšího
městského korza jich přežilo devadesát,

některé s obvodem až pět metrů. Kilometreré s obvodem až pět
z náměstí, mezi letitými obry, uběhne jakoměstí, mezi letitý
mávnutím kouzelného proutku. Zbudetím k
tak čas na prozkoumání neméně zajímavé
Císařské obory, kde sice stádečko bílých
jelenů už potkáte jen na informačních
tabulích naučné stezky, zato se mů-
žete projít po původních cestách
protínajících se ve tvaru osmi-
cípé – Šternberské hvězdy.

* František Josef ze Šternberka, přítel Palackého 
spoluzaložil Vlastenecké (dnes Národní) muzeum
(se svým bratrem Kašparem M. ze Šternberka,
1761–1838, světoznámým přírodovědcem) stáli 
u zřízení Společnosti vlasteneckých přátel umění 
(1796) a Akademie výtvarných umění.

** Kapličku Narození Panny Marie v lipách nechal 
zbudovat roku 1681 obnovitel Zásmuk Adolf Vra-
tislav Sternberg (1627–1703) jako poděkování za 
odvrácení morové epidemie. Lipová alej (původních 
lip malolistých i mladších velkolistých) je od r. 1983 
přírodní památkou. Je cenná jak z historického, tak 
i ekologického hlediska – jako domov divokých včel, 
vzácného druhu brouka (Osmoderma eremita) atp.

Spojení z Prahy: příměstský bus 381 ze stanice 
u metra C Háje, vždy po dvou hodinách: 8.00 atd., 
v pracovních dnech mezi 13. a 17. h dokonce po 
třiceti minutách, jízda trvá něco málo přes hodinu,

(5. tarifní pásmo Pražské integrované do-
pravy) www.dpp.cz

I letos, až do konce měsíce října, kdo 
chce, může nominovat svou oblíbe-
nou alej nebo stromořadí do soutěže 
Alej roku (pořádá sdružení Arnika). u
Veřejnost pak v internetovém hlaso-
vání vybere tu vítěznou, o jejímž pr-
venství rozhoduje jak krása, tak i její 
příběh. Fota spolu se stručným příbě-
hem vložte na: www.alejroku.cz, kde 
se dozvíte i další informace.


