
6 Metropolitní plán 10 Historie přívozu 10 Srpen u muzea 11 Sokol s méďama 12 Hudební procházky

SRPEN 2018ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA

www.mctroja.cz

ČÍSLO

226

TROJSKÉ DĚTI NA TÁBOŘE
str. 8

9 Letenská památka 9 Prapor z Roudnice 10 Divočina odvedle5 Součást oslav 5 Tříděný odpad

Fo
to

 ©
 L

. T
ům

a



226 SRPEN 2018

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SLOVO STAROSTY

Tomáš Bryknar

2

Milí trojští sousedé,
zastupitelstvo městské části Praha-
-Troja se na svém posledním červen-
covém jednání zabývalo připomínka-
mi k návrhu Metropolitního plánu. Ve 
svém usnesení přijalo za své obecné 
připomínky Svazu městských částí, je-
hož je Troja členem, dále přijalo za své 
i vybrané připomínky Prahy 7, které se 
přímo týkají Troje a Trojské kotliny. 
Zástupce starosty pan Ing. arch. Tomáš 

Drdácký ve spolupráci s členy stavební 
komise na základě mnoha vašich pod-
nětů připravil bezmála sto zásadních 
připomínek k návrhu Metropolitního 
plánu týkajících se všech lokalit na úze-
mí Troje. Přijetím těchto připomínek 
zastupitelstvo městské části Praha-
-Troja jasně deklarovalo přání zachovat 
současný krajinný ráz a zeleň v Troji 
a zamezit plošné zástavbě rozvojových 
území v některých lokalitách.

Chtěl bych zde poděkovat všem ak-
tivním občanům, kteří své připomínky 

v daném termínu doručili na úřad naší 
městské části a velice si vážím jejich zá-
jmu o Troju a trojskou krajinu. Všechny 
vaše připomínky byly projednány a val-
ná část z nich byla do připomínek měst-
ské části zapracována.

Milí trojští a podhořští sousedé budu 
se těšit na setkání s vámi 8. září na Troj-
ském vinobraní.

Z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Troja 28. 6. 2018

Členství MČ Praha -Troja v zakládaném spolku 
„Příměstský park Trojská kotlina z.s.“
S principem a formou činností příměstského par-
ku seznámil pan místostarosta Ing. ach. Drdácký – 
členství je dobrovolné a lze kdykoliv vystoupit. Je 
spojeno s příspěvkem, který zatím není stanoven. 
Pan Němeček se táže na velikost příspěvku. Odpo-
vídá pan Drdácký – MČ Praha -Troja určitě nebude pla-
tit stejný příspěvek jako MČ Praha 6 nebo Praha 7, bude 
to zřejmě podle počtu obyvatel nebo velikosti MČ. Druhý 
dotaz pana Němečka – zda by mohlo být sídlo spol-
ku v Troji. Pan starosta – snažíme se o to, neboť MČ 
byla iniciátorem vzniku spolku. Paní radní Jana Plamín-
ková by chtěla předložit schválení dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy na nastartování činnosti spolku na zářijové jed-
nání ZHMP. nZastupitelstvo městské části Praha -Troja 
po projednání s c h v a l u j e  členství MČ Praha -Troja 
v zakládaném spolku „Příměstský park Trojská kotlina 
z.s.“ a s c h v a l u j e návrh stanov spolku „Příměst-
ský park Trojská kotlina z.s.“ dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 155 bylo schváleno 6 hlasy.
K uzavření Smlouvy o společnosti s Pražskou 
vodohospodářskou společností a.s.
Pan starosta seznámil s průběhem přípravy kana-
lizace Pod Havránkou. Zároveň v této komunikaci
vede vodovod, jehož obnovu zajišťuje Pražská vodo-
hospodářská společnost a.s. včetně úpravy povrchu.

MČ se domluvila na společné realizaci vodovodu 
a kanalizaci. MČ se finančně podílí na kanalizaci, 
společné budou výkopy pro vodovod i kanalizaci 
a podíl MČ na úpravě povrchu bude 200 tis. Kč. 
Bude to asfaltová komunikace v současné šíři. Před-
poklad je, že by se kanalizace dokončila do konce 
roku. PVS zajistí výběrové řízení, autorský dozor 
a realizaci akce. Pan Tesař upozorňuje, že část ka-
nalizace je do kopce. Pan starosta – část bude gra-
vitační a část tlaková. Jestliže PVS již vysoutěžila firmu 
pro obnovu vodovodu, a kdyby na jednom pozemku měli 
působit dvě firmy, bylo by to pro nás hodně náročné. Pan 
Němeček – spolupráce s PVS je pro nás výhodná.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání 
s c h v a l u j e  ve smyslu § 89 odstavec 2 písm. a) 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, uzavření Smlouvy o společnosti 
s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. za 
účelem vybudování kanalizace Pod Havránkou 
sever. Smlouva o společnosti je přílohou č. 1 to-
hoto usnesení a u k l á d á  starostovi městské části 
podepsat Smlouvu o společnosti.

Usnesení č. 156 bylo schváleno 6 hlasy.
Informace starosty
nDopravní opatření v ulici Trojská – ve spoluprá-
ci s vedoucím odboru dopravy ÚMČ P7 panem 
Ing. Kovaříkem jsme připravili návrh na úpravu 

vodorovného a svislého dopravního značení na 
Trojské, před MŠ a před prodejnou. Před MŠ se 
navrhuje umístit dva polštářové retardéry před 
přechodem směrem do Troje. Opatření v Nové 
Trojské (Sádky) – dochází tam k ochránění pře-
chodu tím, že jeden pruh zmizí, což se mi zdá jako 
ideální. Vznikne několik parkovacích stání. Dal-
ším opatřením bude obnovení značení přechodů. 
Na Kovárně se všude na zebře (přechodu) navrhu-
je osadit bílé balisty, které by měly zabránit parko-
vání na přechodu a zvýšení bezpečnosti chodců. 
V jižní části ulice Pod Havránkou vznikají dvě 
parkovací stání pro zásobování. n Zhodnocení 
Trojského dne – máme informace o tom, že bylo 
čtyřicet startujících. Osvědčila se loděnice, kde je 
zázemí při nepřízni počasí. Při bouřce s velkým 
větrem došlo k poničení stanů, ale nestal se žádný 
úraz. Výsledky se zachovaly a udělali jsme vyhláše-
ní na obecní zahradě, kam si vítězové mohli přijít 
pro ceny. Padla myšlenka, že by bylo možné ko-
nat Trojský den 1x za čtyři roky a o tom by mělo 
jednat nové zastupitelstvo začátkem roku. Paní 
Tůmová – počet účastníků byl vzhledem k práci, která 
s přípravou byla, velmi malý. n Pootevření zahrady 
MŠ – bylo úspěšné, stavba se chýlí ke konci. Do 
konce července by měla být akce hotová a v září 
bude zahrada připravená pro děti.

Z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Troja 12. 7. 2018

Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha -Troja 
pro volební období 2018-2022
Na 24. zasedání zastupitelstva městské části nebylo přijato usnesení k určení 
počtu zastupitelů pro volební období 2018–2022, proto je tento bod znovu 
na programu jednání. Pan místostarosta přečetl důvodovou zprávu. Pan Ka-
van – byl bych pro to, aby se přeskupila náplň komisí a přesněji specifikovala jejich
náplň. Jinak jsem pro počet devíti členů zastupitelstva městské části. Pan mís-
tostarosta – na minulém jednání padl návrh rozdělit některé komise. Paní Stavov-
číková – v rámci úspory by bylo možné mít sedm členů zastupitelstva, ale vzhledem
k rozsahu činností je lepší větší počet. Např. v sociální oblasti, kde jsem pů-
sobila, bylo hodně práce. Pan místostarosta vyzval návrhový výbor k předlo-
žení usnesení. n Zastupitelstvo městské části Praha -Troja po projednání s t a n o v í 
podle ustanovení § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha -Troja na 
volební období 2018–2022 na devět členů. Usnesení č. 159 bylo schváleno 5 hlasy.
K uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „Vybudování 
fi tparku Troja“
Pan místostarosta přečetl důvodovou zprávu k průběhu výběrového řízení 
na zakázku malého rozsahu „Vybudování fitparku Troja“. Pan Petkov se do-
tázal, kdo bude zajišťovat následnou údržbu, např. sekání trávy. Pan mís-
tostarosta – okolo hřiště bude sekat trávu TJ Sokol Troja. Probíhá diskuze 
k umístění, funkci a přístupnosti fitparku. Fitpark je určen široké veřejnosti, 
u každého cvičebního prvku bude návod na cvičení a bude přístupný nepře-
tržitě. n Zastupitelstvo městské části Praha -Troja po projednání s c h v a l u j e  uza-
vření Smlouvy o dílo s firmou Workout Europe s.r.o., Prorektorská 662/2, Malešice, 
108 00 Praha 10, IČ: 053 72 356 za konečnou cenu 536.030 Kč včetně 21% DPH dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení a  p o v ě ř u j e  starostu Ing. Tomáše Bryknara podpisem 
Smlouvy o dílo. Usnesení č. 160 bylo schváleno 5 hlasy.
Informace starosty
V nepřítomnosti pana starosty z důvodu dovolené informuje pan místosta-
rosta. nPan místostarosta vyval pana Kavana k podání informace k přípravě 
Trojského vinobraní. Pan Kavan – termín 8. 9. je definitivní, řízené degustace letos 
nebudou ve sklepích, ale budou v kavárně. Zatím nemáme kapelu na jižní nádvoří.
Paní Tůmová – navrhuje amatérskou skupinu, která má čas a možnost. nPan
místostarosta informuje o Dnech evropského dědictví, které budou v Troji
v sobotu 15. 9. n Dokončuje se hřiště MŠ, termín dokončení je 8. 8., aby od
1. 9. mohla hřiště využívat MŠ. nPan místostarosta – po prázdninách by se měly 
sejít všechny komise, aby na konci volebního období zhodnotily svou činnost, na kterou 
by měly navazovat komise v novém volebním období. U Komise pro životní prostředí 
a zdraví budou dále tématem stanoviště separovaného odpadu, koše u valu apod.
Diskuze, závěr
Paní Stavovčíková se dotazuje na stav přípravy domu převozníka. Pan místostaros-
ta – po prezentaci obyvatelům Podhoří máme variantu, která se projednává. Pan Kavan –
dopravní značky Obytná zóna v ulici Pod Havránkou jsou často poražené a leží na zemi.
Uchycení v terénu nefunguje. Pan místostarosta – požádal vedoucího Odboru dopra-
vy ÚMČ Praha 7 pana Ing. Kovaříka, aby vydal rozhodnutí k lepšímu upevnění
a menšímu rozměru značek. Pan Kavan – navrhuje umístit na značky emblém
odtahové služby, aby to varovalo řidiče a neparkovali mimo vyhrazená místa. Pan
místostarosta – u křižovatky Na Kovárně je domluveno provizorní dopravní řešení, než se 
rozhodne o stavbě kanalizační oddělovací komory na křižovatce a bude se moci začít stavět 
nová křižovatka. Pan Kavan – biograf ve Vinném sklepě poběží v pondělí a pátek s drobnými 
výjimkami od 21 hodin. úplné znění obou zápisů na www.mctroja.cz
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EUROPEAN HERITAGE DAYS TROJSKÝ KALENDÁŘ

Zahrada 
Brabcovy vily 
obecní zahrada
Trojská 230/96
Mezi současné uživatele zahrady 
patří úřad MČ Praha -Troja
a mateřská škola, sídlící v objektu
uprostřed zahrady. Tím došlo ke
změně účelu využití zahrady na
veřejný prostor (obecní zahradu)

Viniční sloup
Trojská 162
Ozdobný viniční sloup z časů
rozkvětu trojského vinařství 
z 18. století. Památka běžně
přístupná veřejnosti.

Kaple 
sv. Václava
Podhoří 284
Kaplička vystavěna 1865 manželi 
Vrzákovými, tehdejšími majiteli 
Lysolaj.

Kaple

Osada Rybáře
Povltavská 21/42
Bývalá rybářská osada Rybáře, ze
které se dochovalo pouze pár po-
sledních stavení, byla prohlášena
za památkovou zónu v roce 1991.

Viniční usedlost 
Salabka
K Bohnicím 2/57
Viniční usedlost je zřejmě nejstar-V
ší dochovanou v Troji, některé její š
stavební části pocházejí z přelo-s
mu 16. a 17. století.m

Panský dvůr
Pod Havránkou 7/10
Statek patřil k základnímu
hospodářskému zázemí trojského
panství. Obytná budova po
severní straně vstupní brány 
vznikla asi současně se zámkem,
koncem 17.st. Protější budova,
známá jako stará trojská pošta,
patrně koncem 18. stol. Památka
v rekonstrukci.

8.–16. 9. 2018

Podrobnosti, včetně 
otvíracích hodin příště.
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kKaple sv. Kláry

Nad Trojským zámkem
Kaple vznikla jako součást 
zámeckého areálu, s vlastním
zámkem byla kdysi spojena
schodištěm.

TRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKUTRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKUTRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU

V SOBOTU
8. 9. 2018
V AREÁLU
TROJSKÉHO
ZÁMKU

Ordinace lékaře v Troji
Sádky 5, tel. 233 541 746 ordinaceovenecka@seznam.cz

Ordinační doba v srpnu
PO 15.00–16.30 (neobjednaní)
ČT 7.00–8.00 (objednaní) a po 10.30

8.00–10.30 (neobjednaní)
Omezení ordinace o prázdninách: 23. 7.–3. 8. 2018 –
dovolená v Troji i v Ovenecké. Během dovolené: ordinace 
MUDr. Evy Křečkové, Dobrovského 28, tel.: 233 376 007,
st: 12.30–16.00, čt: 7.45–11.00, pá: 7.45–11.00
V srpnu bude ordinace vždy jen v pondělí a í ve čtvr-
tek, úterní ordinace budou zrušeny, obracejte se prosím 
do naší ordinace v Ovenecké 15, 12.30–18.30 h, tel.
233 375 405 MUDr. Martina Wiererová je od 15. 1. 2018
na mateřské dovolené. I nadále však bude přítom-
na konzultacím a bude provádět odborný dohled. Od 
1. 2. 2018 zajišťuje lékařskou péči tým lékařek ve složení: 
MUDr. Hana Středová: Ovenecká: Po, Út, Čt. Troja: Po,
Út, MUDr. Kateřina Malá (roz. Barčíková): Ovenecká:á
Po, Út, Stř, Pá. Troja: Čt.

Výročí založení republiky
eVznik samostatného československého státu v říjnu 1918 představuje 

j -jeden z nejvýraznějších mezníků v moderních dějinách českého náro-
da a jako takový má své nezastupitelné místo v české dějinné paměti.
Součástí oslav stého výročí těchto událostí budou i po-
pularizační přednášky fundovaných historiků  v přízemí 
Domu spokojeného stáří (DSS) Povltavská 21/42:
25. 9. Československý odboj
4. 10. Česko -německé soužití
9. 10. Začlenění Slovenska do nového státu

Podrobnosti naleznete v příštím vydání časopisu.
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Slavnostní pootevření zahrady MŠ Nad Kazankou
20. 6. 2018 přivítala Obecní zahrada u Mateřské školy návštěvníky společného Slavnostního pootevírání školní zahrady. 

P
o úvodním přivítání všech hostů, po-
děkovala ředitelka školy všem, kteří
spolupracují na projektu regenerace

zahrady mateřské školy a seznámila všechny 
přítomné s dosavadním průběhem. Mezi vá-
žené hosty patřili pan starosta MČ Praha-
-Troja Ing. Tomáš Bryknar a pan Radek Ja-
noušek z nadace Proměny Karla Komárka.
Oba pánové pronesli pár milých slov a zhod-
notili průběh celého projektu.

Poté již následovalo zábavné odpoledne
pro děti i dospělé. Celým programem pří-
tomné prováděl pan učitel Luděk. Nejprve si
všichni společně zazpívali pár písniček v do-
provodu kytary, které se ujala paní učitelka 
Zuzka. Následovala pohádka Čert prý nikdy 
nespí, která velmi zaujala nejen děti, ale také
rodiče. A aby bylo pěkně veselo, přijel mezi
nás náš oblíbený kamarád Petr Šušor se
svými bubny. Děti s rodiči si také vzájemně
porovnali své síly při stavění zdí a při přeta-
hování lana, za což je čekala bohatá odměna 
z rukou paní učitelky Adélky. Návštěvou nás

poctila princezna v doprovodu draka Čmoudíka a Blivajze 
z nové pohádky Když draka bolí hlava, za což patří velký díky 
paní Nykodýmové, která vše organizačně a finančně zajistila.  
Na závěr vypukla velká diskotéka, kterou pro nás připravil a 
celou dobu hudebně doprovázel DJ Robin. Celé odpoledne 
také probíhalo malování na obličej, které připravila společ-
nost Duhový tandem. A protože při takovém odpoledni po-
řádně vyhládne, všichni mohli ochutnat dobroty od mampaní 
kuchařky Danušky, opéci si buřtíky, které jim společně s Da-
nuškou rozdávala s úsměvem paní školnice Barunka.

Celé odpoledne vládla veselá a krásná atmosféra, kterou 
zdokumentovala na fotkách paní učitelka Lenka. Chtěla bych 
velmi poděkovat všem, kteří nám celou dobu pomáhají a pod-
porují náš projekt. Všem kolegyním a kolegovi patří můj velký 
dík za spolupráci a aktivity, které pro nás všechny připravují. 
Doufám, že se vše přes prázdniny podaří dokončit a od září si 
budeme všichni užívat nové zahrady.

Krásné prázdniny vám všem přeje V. Barešová

ŽIVOT V TROJI

ZAJÍMAVOST

PŘIJMEME PANÍ NA ÚKLID MŠ
Pro naši MŠ Nad Kazankou přijmeme od měsíce srpna 
2018 milou, šikovnou a zodpovědnou paní na úklid. 
V případě zájmu, se prosím, ozvěte ředitelce školy na 
tel.: 737 252 655 Těšíme se na Vás

Šestnáct původních publikací s tématem Troje a její historie, pět dokumentárních filmů
též se točících kolem naší Troje, devět příspěvků k úpravě částí území. Bilance čtvrt 
století od založení Nadace dále zahrnuje i podíl na již dvou leteckých snímkování trojské

krajiny, velkou řadu finančních příspěvků trojské základní škole, gymnasiu, Domu spokojené-
ho stáří, Galerii u lávky, Sokolu, SaBaTu a dalším trojským organizacím. Také účast na organi-
zování pomoci postiženým povodní v r. 2002 a 2013, spolupráce s magistrátem na údržbě zele-
ně trojských strání, podíl na výstavách trojské plány a podpora Klubu trojské historie. Vše
v souladu se statutem Nadace, který se i přes měnící se zákonné ukotvení nadací v našem
právním řádu nemění. Jeho cílem je uchování Troje jako jedinečného fenomenu v rozvíjejícím
se velkoměstě. Nadační jmění, vynakládané postupně ku prospěchu Troje, pochází z velké
části z dědictví původního majetku trojského majitele velkostatku Aloise Svobody a jeho dě-
dice pana Quido Schwanka, jehož jméno Nadace nese.

Ing. arch. Václav Valtr, předseda správní rady Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni.
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Hrob rodiny Svobodových 

a Quido Schwanka na starém 

bohnickém hřbitově.

Unikátní jízda
Dne 28. června 2018 vyrazil na svou neo-
pakovatelnou jízdu po České a Slovenské
republice speciální „Prezidentský vlak“
připravený Národním technickým muze-
em ve spolupráci s ČD Národní dopravce
a se Železnicemi Slovenské republiky.

Ve sbírce NTM i ve vozovém parku Českých drah 
se dochovalo celkem pět železničních salónních
vozů, které v různých etapách sloužily českoslo-
venským prezidentům pro jejich jízdy po republice
i do zahraničí. Z této pětice salónních vozů jsou tři 
provozuschopné, a vy si je budete moci vyzkouš

Veřejné prezentace prezidentského vlaku

7.–8. 8. Plzeň – Nádraží Plzeň -Jižní Předměstí
10.–12. 8. Plasy – Vlaková stanice
14.–19. 8. Lužná u Rakovníka – Muzeum ČD
21.–26. 8. Chomutov – Železniční depozitář NTM
28. 8.–2. 9. Praha – Masarykovo nádraží, areál NT

Vlakem do Lán
České dráhy ve spolupráci s Muzeem Tomáše 
Garrigue Masaryka v Lánech vypraví v sobo-
tu 11. srpna parní vlak, a připomenou tak 
první příjezd TGM vlakem k pobytu do Lán 
(11. 8. 1921).
Vlak vedený parní lokomotivou Šlechtična
pojede po trati Pražského Semmeringu přes
Kladno do Stochova. Po uvítacím ceremoniálu
na stochovském nádraží se vlak vydá do Lužné
u Rakovníka, kde je možné navštívit železnič-
ní muzeum Českých drah. Pro zájemce je ještě
připravena vyhlídková jízda parního vlaku kři-
voklátským polesím z Lužné u Rakovníka do 
Stochova a zpět.

Program na trase vlaku:

 PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
7.45–8.45 h otevřený Vládní salonek.
8.54 h odjezd zvláštního parního vlaku

 STOCHOV
10.31 h  příjezd zvláštního parního vlaku s pre-

zidentem Masarykem
10.35 h  rekonstrukce uvítání prezidenta Ma-

saryka
11.00 h  odjezd historického průvodu s T. G. M. 

do Lán
10.30–16.30 h otevřena Masarykova čekárna
16.30 h odjezd vlaku (příjezd Praha hl. n. 17.45 h)

 LÁNY
10.30 h swingová kapela Brass Band
13.00 h  před Muzeem T. G. Masaryka v Lánech 

módní přehlídka prvorepublikové módy
14.00 h koncert symf. Orchestru před zámkem
9.00–17.00 h oživená prohlídka v Muzeu T. G. M.
10.00–18.00 h otevřený zámecký park Lány

tři 
šet:

í

M
TM

d parního vlaku:Jízdní řá
www.cd.cz/zazitky/

kam -na -vylet

n V Palmovém skleníku zámeckého parku je přístupná během
provozní doby areálu Expozice T. G. Masaryk v Lánech (stře-
dy a čtvrtky odpoledne, víkendy) do 1. 11. 2018.
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Zlepšujeme životní prostředí

V
ážení občané Troje, vzhledem k tomu, že si vážím toho, že 
třídíte a tím šetříte životní prostředí, došlo v průběhu několi-
ka měsíců k navýšení kontejnerových stání na tříděný odpad.

Byla zřízena dvě nová sta-
noviště, a to v ulici Trojská 
460/181 a také v Povltavské
ulici 816/1, u kruhového ob-
jezdu (SaBaT). V ulici Nad
Kazankou 218/36 byl neu-
stálý problém s přeplněnými
kontejnery, a proto zde byly 
vyměněny za větší. U dalších
stání, např. v Sádkách, byla 
navýšena četnost svozu, aby 
bylo předcházeno hromadě-
ní se odpadu. Možnost třídit 
byla nově posílena o kontejne-

ry na kovy, a to v ul. Trojská 
457/92a (u Úřadu MČ Praha-
-Troja), V Podhoří 265/7, Na 
Kazance 637/1 (viz foto) a ve 
Vodácké ulici.

Abychom se vyhnuli nepo-
řádku kolem kontejnerů, ape-
luji na vás, abyste zejména pa-
pírové krabice, plastové obaly 
či kartony sešlapávali a teprve 
pak je vhodili do příslušného 
kontejneru. Děkuji vám, že 
pomáháte zlepšovat životní 
prostředí.

JALOVCE A THUJE jsou
ohroženy novými škůdci
V Česku se vyskytl nový škůdce jménem krasec (Lamprodila festi-
va), který napadá okrasné druhy dřevin. Dříve krasci byli vzácní 
a ohrožení, ale s útlumem pastvy přišli o svůj přirozený biotop s vý-
skytem jalovců.

Dokázali se však přeorientovat na okrasné dřeviny, které jsou 
téměř v každé zahradě u nás. Do České republiky se dostal do-
vozem cizokrajných dřevin pravděpodobně z Toskánska. Ohro-
ženy jsou především jalovce, ale i thuje. Krasec klade vajíčka do 
malých stromků a cca za rok se vylíhne dospělý brouk, který 
likviduje dřeviny, v nichž žije. Dřeviny jeho vlivem od spodu usy-
chají a hnědnou. U thuje jsou patrné oválné díry, z nichž brouk 
vylétá. Kromě krasce napadá thuje i tesařík (Poecilium glabra-
tum), který je přísně chráněný na území Slovenských rezervací. 
U nás byl zaregistrován zhruba před osmi lety na jižní Moravě.

krasec (Lamprodila festiva)

tesařík (Poecilium glabratum)

Dle entomologů je to nejhezčí škůdce, který u nás žije. Na roz-
díl od zavíječe zimostrázového se předpokládá, že škody ne-
budou tak veliké, jako u zavíječe, který značně likviduje buxus 
serpervirens. Ing. Zuzana Havránková, referent životního prostředí

Info o výstavbě a dopravě
Komise pro výstavbu a dopravu dne 16. 7. 2018 projednala 
připomínky občanů k návrhu Metropolitního plánu a předala 
starostovi k dalšímu projednání. 

Karel Novotný, Vedoucí stavebního oddělení

Zdravotní středisko Sádky BEZBARIÉROVÉ

Cesta pro pacienty do
zdravotního střediska Sádky 
bude nyní o mnoho snazší.
Byla dokončena stavba rampy 
u vstupu do střediska, zbývá jen
osadit přilehlou plochu zelení.
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Připomínky MČ Praha -Troja k trojským lokalitám

Výběr šestnácti ze 79 zásadních připomínek, které zastupitelstvo MČ 
Praha -Troja projednalo a trojská samospráva uplatnila v rámci připo-
mínkování návrhu Metropolitního plánu ve společném jednání.

MČ P raha -Troja:
317/4. požaduje změnit transformační 
plochu č. 411/317/2030 v záplavové oblasti 
nad Protipovodňovým valem na rekreač-
ní využití a nestavební čtvrťový park s re-
kreačním využitím.
Území, které je i přes povodňový val, dál
vedeno jako záplavové a díky klimatickým
změnám nadále rizikové, městská část ne-
doporučuje další výstavbu…Čtvrťový park 
nejlépe odpovídá optimálnímu využití této
plochy. Plocha určená k transformaci ob-
sahuje přístupovou cestu a vjezdy a dva ob-
jekty historických vil, fragmenty ovocných
sadů v zahradách a vzrostlou zeleň a již
dnes v podstatě plní funkci neoficiálního
parku pro obyvatele městské části. Trojské
lokality, které mají návštěvnost kolem dvou
milionů návštěvníků ročně, postrádají para-
doxně prostory pro rekreaci obyvatel mimo
hlavní návštěvnické (a tudíž velmi expono-
vané) trasy a plochy. Vzhledem k aktuální
dopravní situaci ve městě je další zastavo-
vání ploch mimo přímé kapacitní spojení
MHD nerozumné a centru města neuleví
od IAD. Stovky obyvatel nových domů se
přidají ke každodenním zácpám okolí MO
Blanka a Trojského mostu. Navyšování a za-
hušťování blízkých lokalit na Praze 7 a 8 by 
mělo být vyváženo současným navýšením
parkových, rekreačních a sportovních ploch
v blízkém okolí. Troja tuto zvýšenou poptáv-
ku může uspokojit, bez vysokých nákladů
na realizaci. Kapacita nedaleké Stromovky 
je v exponované dny již naplněna. MČ záro-
veň navrhuje využít nového čtvrťového par-
ku k posunu a umístění biocentra, které je
v návrhu MP nelogicky umístěno na staveb-
ní pozemky ve stabilizované ploše v centru
městské části.

317/7. nesouhlasí se stanovením výškové 
hladiny areálu EZÚ rozmezí podlažnosti 6
Toto je chyba (neodpovídající metodice ur-
čování výškové regulace navržené MP) vy-
cházející z počtu podlaží 5 u nejvyšší stávající
budovy areálu. Nejčastěji vyskytující se výška 
v příslušném čtverci 100 x 100 metrů jsou dvě
max. 3 podlaží. V kontextu lokality Troja, její
výškové hladiny 2,3 krajinné dominanty sva-
hů Jabloňky i nové vinice u historické used-

losti Popelářka je navržené navýšení podlaž-
nosti nezdůvodnitelné a nepřípustné.

317/9. požaduje přemístit navrhovanou 
smyčku tramvaje blíže k ulici Trojská
Optimálnější umístění, vzhledem k požado-
vanému kapacitnímu přestupu na bus 112 do 
Zoo, prověřeno dopravní studií MČ (2011)

318/4. požaduje doplnit uliční propojení 
z Úvozu do cesty Havránka
Zakreslení uličního propojení z Úvozu do 
cesty Havránka v MP chybí. Důležité spoje-
ní východní a západní části Troje. Průjezd 
a průchod východo–západním směrem přes 
Botanickou zahradu je třeba obnovit a dlou-
hodobě stabilizovat historickou cestou Ha-
vránka. Rozhodnutí ODO P7 o uzavření ces-
ty bylo soudem pravomocně zrušeno.

319/9. požaduje zahrnout do návrhu poža-
davek městské části na PPO Podhoří
Nedávná dvojí povodeň poškodila řadu domů, 
navrhuje se obdobně jako v případě ZOO 
a Trojského zámku prověřit možnost individu-
ální ochrany budov, bez nutnosti budovat jed-
nolitou hráz, která by mohla negativně ovliv-
nit odtokové poměry kotliny při povodních.

404/1. nesouhlasí se zatříděním lokality 
Pusté vinice Z(06)/O[T] a požaduje přepra-
covat popis lokality,
Navržená zastavitelná plocha s obytným vyu-
žitím je v rozporu s vyhlášeným Ochranným 
pásmem PPR, nařízením č. 10/2014 hl. m. 
Prahy o zřízení přírodních parků, ochranou 
krajiny, deklarované v MP např. v článcích 19, 
20. V takových lokalitách by se mělo stavět 
až v momentě, kdy budou všechny rozvojo-
vé a transformační plochy města vyčerpány. 
Městská část považuje za všeobecně prospěš-
nější, na místo plošné zástavby těchto ploch 
jejich revitalizaci a jejich další využití jako 
parkových a rekreačních ploch. Na části po-
zemků probíhá již pátým rokem ve spolupráci 
s majiteli a hlavním městem údržba a obnova 
prostupné a bezpečné krajiny. Zbylé plochy 
jsou sice aktuálně stále zanedbané, nepře-
hledné a z bezpečnostního hlediska proble-
matické (v porostech a křovinách se nachází 
tábořiště bezdomovců), přesto to není důvo-
dem rezignovat na jejich využitelnost k rekre-
ačním případně produkčním účelům.

404/4. požaduje změnit navrženou obyt-
nou zátěž transformační lokality Pusté
vinice na rekreační využití a nestavební 
parkové plochy.
Městská část požaduje, aby předmětné území 
bylo nadále nezastavitelné!
n Především se jedná o území uvnitř přírod-
ního parku Drahaň – Troja. Umístit zde roz-
vojovou plochu – zastavitelné území o rozlo-
ze 25 ha považujeme za nepřijatelné.
n Jedná se z větší části o hranu svahu nad 
Trojskou kotlinou. Tato hrana je pohledově 
velmi exponovaná z rozsáhlého území Pra-
hy. Případná zástavba zásadně naruší kra-
jinný ráz, změní horizont z vegetačního na 
urbánní.
n Dané území je obklopené zachovanou 
přirozenou krajinou (přírodní památka 
Velká skála, přírodní památka Havránka, 
Pustá vinice, Trojské svahy). Plochy uvede-
né přirozené krajiny jsou dopravně velmi 
špatně dostupné. Nedostupnost je způso-
bena jak vlastním terénním uspořádáním, 
tak nutností ochrany přírody. Území, kte-
ré je vyznačené v návrhu Metropolitního 
plánu jako rozvojové… nebude přiměřeně 
napojené na MHD a veškerá individuální 
doprava bude vedena do ulice Písečná, kte-
rou nepřiměřeně zatíží. Stejně tak vznikne 
nová dopravní zátěž pro území městské čás-
ti Troja (průjezd individuální dopravy z uli-
ce K Bohnicím směrem k tunelu Blanka), 
kde je tranzitní doprava ze Severního města 
do centra dlouhodobě nevyřešeným problé-
mem.
n Vzhledem k neprůjezdnosti dané oblasti 
nebude do území zavedena MHD. Vzdále-
nost od dostupné MHD se bude pohybovat 
od 650 do 1200 m což je pro moderní město 
nepřiměřené a povede k tlaku na posílení in-
dividuální dopravy.
n Vznik rozvojového území vyvolá tlak na 
dobudování nových zpevněných komunikací 
v přírodním parku a těsné blízkosti přírodní 
památky Velká skála, aby byla docílena (i tak 
nevyhovující) dostupnost MHD.
n Stabilizovaná plocha louky (dřívější pole) 
pod Velkou skálou je v intravilánu výjimeč-
nou plochou pro rekreaci, umožňující rekre-
ační aktivity jinde v Praze možné např. pouze
na Letenské pláni nebo na pláni před obo-
rou Hvězda. Omezení této plochy a bloko-
vání přístupu od městské části Troja by bylo 
ztrátou významné hodnoty.

Dle výsledků studie ČZU je půda na louce 
dobré kvality a vhodná pro zemědělství. Lou-
ku dlouhodobě seče Zoologická zahrada, 
udržuje ji tím a trávu využívá jako krmivo.
n Troja do dnešních dnů nese stopy původ-
ní typicky zemědělské krajiny s jednotlivými 
usedlostmi, statky, zahradnictvím, vinohra-
dy a sady. V posledních letech se podařilo 
některé prvky obnovit a uplatnit v krajině 
(vinice Trojského zámku, Vinice Salabka, 
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Vinice u usedlosti Popelářka, výukový sad 
ČZU) došlo i k částečné obnově Vackova 
sadu v okolí usedlosti Vavrouška (Třešňov-
ky). Zařazením významné části tohoto sadu 
do rozvojové plochy dojde k likvidaci kra-
jinného rázu i významného biotopu, který 
reprezentuje specifická rostlinná i živočišná 
společenstva.
n Tento prostor je i významnou rekreační 
oblastí. Výstavbou objektů individuálního by-
dlení, oplocením soukromých zahrad bude 
veřejný prostor redukován na pouhou ulici, 
dopravní koridor v lepším případě doplněný 
veřejnou zelení obdobně jako v centrálních 
částech města. Specifický charakter území 
bude zcela setřen.
n Chápeme záměr nalézt v intravilánu Pra-
hy nová rozvojová území pro možný rozvoj 
města i zefektivnění technické i dopravní 
infrastruktury. Nesouhlasíme ale s tím, aby 
to bylo na úkor přírodních ploch. Je nut-
né přednostně využít území nevyužitých 
průmyslových areálů, území v současnosti 
již výstavbou „znehodnocené“. Mimo jiné, 
v tomto případě, by ani území nebylo využito 
efektivně jak z hlediska hustoty, napojení na 
technické sítě ani napojení na komunikační 
síť. Bez projednané územní studie a regulač-
ního plánu nelze souhlasit s takto plošně po-
jatou a hustou zástavbou v Přírodním parku, 
mimo zastavěnou část sídla.

404/5. požaduje skupinu stávajících obyt-
ných domů jižně od ulice Pod Havránkou
vyznačit jako samostatnou část lokality 
Troja

Tak to bylo s městskou částí projednáno 
v konceptu odůvodnění (IPR 2014)

404/6. požaduje zahrnout historické
obytné domy na Ostrém vrchu č. parc. 
1231, 1233/1, 1233/3, 1236/1, 1236/2, 1236/3,
1236/4, 1236/5, 1234, 1235/1, 1235/2, 1235/4, 
1235/5, 1235/6, 1235/7, 1235/8 jako součást 8
výše uvedené samostatné obytné skupiny
v lokalitě Troja

Viz skutečný stav území. Jedná se o historic-
ké domy v zahradách, oplocené a soukromé, 
první v této části Troje vystavěné na Ostrém 
vrchu. Byť umístěné na druhé straně cesty, 
jsou logickou součástí existující skupiny ro-
dinných domů v horní části ulice Pod Ha-
vránkou.

673/2. Požaduje rozšířit lokalitu Trojská 
brána symetricky na východ od Trojského
mostu a severně až pod skálu Jabloňka
V konceptu odůvodnění MP 2014 byla správ-
ně, v rozsahu rozšířené pracovní verze návr-
hu Metropolitního plánu ze dne 30. 11. 2015.
V návrhu MP 2018 chybně vymezena. Trojská 
brána je z hlediska krajiny a prostorově do-
dnes čitelný celek původní říční nivy, která 
tvoří symbolickou i skutečnou bránu, kterou
se přes Trojský most z hustě zastavěného měs-
ta vstupuje do Příměstské trojské krajiny na 
druhém břehu řeky. Území by mělo nabíd-
nout kvalitní dopravní infrastrukturu, veřej-
nou vybavenost a zázemí pro organizovaný 
i rekreační sport a další neorganizované vol-
nočasové aktivity. Logická prostorový předěl
sousedících lokalit je na úpatí skály Jabloň-
ka, nikoliv dnes slepá diagonálně vedená uli-
ce Povltavská, která kopíruje dříve zasypané
rameno Vltavy, které oddělovalo Holešovický 
ostrov od Troje. Viz. také zásadní připomín-
ka TK/3.

673/3. Požaduje změnit nevhodnou obyt-
nou zátěž transformační plochy v zápla-
vové oblasti nad Protipovodňovým va-
lem pod Jabloňkou na rekreační využití 
a nestavební parkové plochy
Území, které je i přes povodňový val, dál ve-
deno jako záplavové a díky klimatickým změ-
nám nadále rizikové, městská část zde ne-
doporučuje další obytnou výstavbu. Plocha 
určená k transformaci obsahuje fragmenty 
vzrostlé lužní vegetace, dočasnou stavbu be-
tonárky, pěší a cyklistický průchod pod měst-
ským okruhem a volné upravené a pravidel-
ně sečené plochy. Navyšování a zahušťování
blízkých lokalit na Praze 7 a 8 by mělo být 
vyváženo současným navýšením parkových,
rekreačních a sportovních ploch v blízkém
okolí. Troja tuto zvýšenou poptávku může
uspokojit, bez vysokých nákladů na realiza-
ci. Dle konceptu odůvodnění trpí Praha 8
deficitem parkových ploch. Mezi projekty 
dlouhodobě sledovanými IPR je dostatečně
široké zelené propojení Pelc – Tyrolky s Troj-
ským nábřežím. Zástavba domy o RNP 6 je
také z hlediska nivní krajiny a jejího záko-
nem chráněného rázu nepřijatelná.

673/4. požaduje zapracovat potřebu ulič-
ního propojení lokality Trojská Brána do
lokality 161/Pelc Tyrolka

Stávající časté uzavírání tunelu Blanka para-
lyzuje i dopravu odbočující do Troje včetně 
autobusových linek PID. Navrhuje se obno-
vit propojení v ulici Povltavská pod skálou 
Jabloňka.

806/3. požaduje vyjmout krajinný amfi te-
átr nad cestou z Hrachovky na Sklenářku 
do nezastavitelné lokality Vltava sever
Obdobně jako krajina kolem usedlosti Skle-
nářka, také součástí Zoo a je zahrnuta v loka-
litě Vltava sever odpovídá charakteru krajiny 
s volně umístěnými zemědělskými usedlost-
mi Sklenářka, Hrachovka, Salabka. I takto 
pojatá součást území obhospodařovaného 
zoologickou zahradou může být atraktivní 
pro návštěvníky a zároveň tvořit vhodný rá-
mec exotických expozic cizokrajné fauny.

858/1. požaduje doplnit popis, jedná se
o stabilizovanou lokalitu zahrnující pří-
rodní památku
Dochovaná historická krajina kolem přírod-
ní památky Velká skála je stabilizovanou plo-
chou. Cílový charakter lokality by měl vychá-
zet ze současného stavu, neměnit ho. Není žá-
doucí realizace velkých změn v území. Území 
má svého správce OCP MHMP, v lokalitě je 
naučná stezka botanické zahrady.

858/2. požaduje upravit hranice lokality 
Trojská pláň, rozšířit jižně až k ulici Pod 
Havránkou
Navržená hranice je uměle a účelově vytvo-
řená. Tato lokalita ve skutečnosti prostorově 
v místech dříve pole dnes louky pod Velkou 
skálou sahá jižně až k ulici Pod Havránkou 
a umožňuje stejné výhledy z krajiny na celou 
Prahu jako v minulosti. To je hodnota volné 
Trojské pláně pod Velkou skálou. Vymezit 
svažující se část volné louky také k zástavbě 
je v rozporu s požadavky zákonů a nařízení 
uvedených v bodě 404/1.

858/4. požaduje přehodnotit zatřídění lo-
kality Trojská pláň a navrhuje ji zahrnout 
do formálního rozvoje krajiny
Zahrnutí do formálního rozvoje krajiny lépe 
odpovídá charakteru dochované kulturní 
krajiny kolem přírodní památky Velká ská-
la a údolí Haltýřského potoka. Propojením 
obou částí lokality by byl doplněn logicky 
navazující pás krajiny z Šárky přes lokali-
tu Vltava sever a Troju do Čimického háje. 
(viz návrh městské části na vymezení lokalit 
(IPR, 2012)

Všechny výše uvedené připomínky pova-
žuje MČ Praha -Troja za zásadní.

vybral a zkrátil T. Drdácký
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

Bobr má přes léto na starosti park, a ten potřebuje zalít. Uzávěr vody je 
uprostřed bludiště… P omozte bobřímu zahradníkovi připojit hadici.

Letní prázdniny jsou ideální čas pro poznávání
přírody. Zkuste přiřadit čísla siluet dravců k těm
správným názvům:

1.Poštolka obecná2. Sokol stěhovavý 3.Jestřáb lesní 4.Orel mořský 
5.Luňák černý 6.Krkavec velký 7.Káně lesní

Orel mořský Haliaëtus albicilla Luňák černý Milvus mil-
vuss Jestřáb lesní Accipiter gentiliss Poštolka obecná Fal-
co tinnunculuss Sokol stěhovavý Falco peregrinuss Káně 
lesní Buteo buteo Krkavec velký Corvus corax

POZDRAV Z MODRÍNOVÉ PLANTÁZE
8

H2O
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Na Letné se otevřela
historická 
vodárenská věž 
po rekonstrukci

L
etenská vodárenská věž byla vybudována 
v r. 1887–1888. Stavba byla součástí vodá-
renského areálu, který zásoboval vodou 

horní část Holešovic a Bubenče. Z vodáren-
ského provozu byla vyřazena v roce 1913 a po-
sléze několikrát přestavěna. V původní podo-
bě se dochovala jen věž, která je od roku 1992 
památkově chráněna. n Rekonstrukce věže 
započala v r. 2016 podle projektu ateliéru Petr 
Hájek architekti. V nejvyšším místě věže, kde 
se dříve nacházela hlavní vodní nádrž, vznikl 
společenský sál. Je vybaven zvedací podlahou 
a výstavním systémem. Sloužit bude k setká-
vání, výstavám, hudebním produkcím. Ze sálu 
je přístupný i ochoz věže na němž je umístěna 
pozorovací kabina periskopu i  provozní scho-
diště vedoucí do krovu, kde se nachází hodi-
nový stroj. Ten zde původně instalovala firma 
Heinz z Holešovic, která hodiny opravila.

Zajímavostí je průstřel trámové konstrukce 
pravděpodobně ze II. světové války. V úrovni 
pod sálem vznikla knihovna. Knihy obklopu-
jí celou místnost ve dvou úrovních a k sezení 
slouží lavice přímo pod okny. nVe zbývajících 
úrovních věže vznikly klubovny. V hale hlav-
ního schodiště najdete Foucaultovo kyvadlo. 
Tento experiment, prokazující otáčení Země 
kolem své osy, byl poprvé proveden v Paříži 
r. 1850. n Do věže se vrátí Dům dětí a mláde-
že, a od září bude v přilehlé budově nová tří-
da mateřské školy. Kromě věže a přístavby byl 
upraven i okolní areál, kde také zrekonstruo-
vali původní památkově chráněnou historic-
kou pumpu z 80. let 19. století. Renata Zajícová

Pokud jste nebyli delší dobu ve Stromovce, doporučuji 
udělat si procházku kolem zrevitalizovaných rybníčků až 
na Letnou ke věži. Víte, že rybníčky u Šlechtovy restaura-
ce mají tyto názvy: Slunečnice, Srpeček, Zelený, Šestáček,
Rozinek nebo Rudolfův rybník? V roce 2017 bylo ve
Stromovce dosazeno 163 nových stromů, 140 mokřadních
rostlin a leknínů a opraveno 3900 m cest…

Národ sobě
Výstava představuje stěžejní projekt Galerie moderního umění letošního roku,
v němž si připomínáme celou řadu významných historických výročí. Jedním 
z nich, a pro dějiny Podřipska zásadním, je výročí vztahující se k roku 1868.

V
roce 2018 uplynulo sto padesát let od položení základních kamenů
Národního divadla. Jeho stavba se stala nejvýraznějším projektem ob-
rozeneckého hnutí, který zasáhl všechny vrstvy obyvatelstva. Na umě-

lecké výzdobě se podílela skupina významných malířů a sochařů, kteří jsou
dnes označováni jako generace Národního divadla. Vyzvednutí základního 
kamene z hory Říp dne 11. května 1868 a jeho následná cesta a slavnostní
předání v Praze, se stalo jednou z nejvýznamnějších událostí 19. století v dě-
jinách Podřipska.

Výstava Národ sobě připomene tyto slavné
dny v dobovém kontextu a představí umě-
lecká díla spjatá s výzdobou Národní diva-
dla, např. malby Julia Mařáka, ale i další
obrazy, které znázorňují památnou horu
Říp.
Ústředním exponátem bude prapor Josefa 
Mánesa zhotovený roku 1864 pro Zpěvácký 
spolek Říp, jehož členové základní kámen
doprovázeli do Prahy. Na výstavě budou
prezentována i další slavná Mánesova díla.

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem Očkova 5,
úterý–neděle: 10–17 hodin

www.galerieroudnice.cz
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Slavnosti položení základního kamene Národního
divadla 16. 5.  1868. Čeněk Katzler, dle návrhu Josefa
Scheiwla, Světozor 1868

Obrázkem převzatým z letáčku
Muzea hl. m. Prahy vás současně
upozorňujeme na výstavu Praha

1848–1918 seznamující s roky, jež 
vzniku samostatného Českosloven-

ska předcházely.

Muzeum hlavního
města Prahy, Na Poříčí 52,

denně kromě pondělí 9–18 h,
do 24. 2. ’19, www.muzeumprahy.cz

Hrot praporu Jednoty Říp

Spojení: rychlíkem z nádraží Praha – 
Holešovice např. v 9.00 h (Roud-
nice n. L. 9.43); rychlíky jezdí ve
dvouhodinových intervalech, stejně
jako osobní vlaky: ty odjíždí např.
v 9.46, atd. (Roudnice n. L. v 11.04
atd.). Nastoupit je možné i ve stanici 
Praha – Podbaba (oproti Holešovicím
o čtyři minuty později).

Vstupné: 60 Kč (dospělí), snížené: 30 Kč (děti, studenti, důchodci) volný vstup: Děti do 6 let,
školní skupiny s pedagogickým doprovodem, studenti a pedagogové uměleckých škol a dějin
umění, novináři, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, ICOM, RGČR, AMG, ZMS, AICA, UHS, NPÚ, AVP,
držitelé rodinných pasů (jeden člen rodiny zdarma, ostatní snížené vstupné), vstup zdarma
každou 1. neděli a každý 2. čtvrtek v měsíci
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TIPY PRO VÁS

KINOBUS
Psychiatrická nemocnice
Bohnice, Ústavní 91
Začátky po setmění: orientačně od 20.30 h
po 27. 8. Největší showman r. M. Gracey
út 28. 8. Loganovi parťáci r. S. Soderbergh
st 29. 8.  Dvě nevěsty a jedna svatba 

r. T. Svoboda
čt 30. 8.  Teorie tygra r. R. Bajgar

zdarma, bus 177, 200, 202
zastávky Odra nebo Katovická

Program
vinného
letního kina

Povltavská 20/44,
Praha -Troja

Promítáme dokumentární filmy z festivalu 
Jeden svět a projektu KineDok.
pá 3. 8. Dil Lejlá Německoá
út 7. 8. Kdo mě teď bude mít rád? Izrael
pá 10. 8. Přijímání Polsko
út 14. 8. Švédská teorie lásky Švédskoy
pá 17. 8.  Na stupních vítězů Německo, Rakouskoů
út 21. 8. Svět podle Daliborka Česká republikaa
Vstup volný, začátek vždy ve 21 hod.
Změna programu vyhrazena.

Studentské okupační stávky 68/89

G
alerie u zřícené lávky vás tentokráte láká k nahlédnutí nejen do zá-
kulisí srpnové okupace 1968, ale i do předrevolučního hnutí roku 
1989. n Autor zachycuje s entuziasmem sobě vlastním především 

související dění na Univerzitě Karlově, jak v době okupačních stávek, tak 
i v čase „sametovém“. Jelikož měl plnou důvěru studentů, mohl se jako 
jjediný fotograf volně pohybovat dnem i nocí posluchárnami UK a před-
ložit nám svou jedinečnou výpověď. Fotografie MUDr. Přemysla Hněv-
kovského zaznamenávají důkaz neutuchajícího boje mladých intelektuá-
lů za svobodu a demokracii i jejich víru v lepší zítřky, kterou se jim poda-
řilo úspěšně naplnit až v roce 1989. n Na výstavě stojí za pozornost také 
emotivní záběry atmosféry Prahy po upálení Jana Palacha, veselejší atmo-
sféra jara 1969, kdy českoslovenští hokejoví reprezentanti porazili na mis-
trovství světa ve Stockholmu dvakrát družstvo SSSR. („Neměli tanky, dosta-
li čtyři branky“). n Více než zneklidňující je fotografie ukazující zrůdnost 
sovětských okupantů, kteří zasáhli 195 projektily z těžkých kulometů a sa-
mopalů II. Ortopedickou kliniku Fakulty dětského lékařství Univerzity 
Karlovy. nPřijďte si zavzpomínat, připomínat či objevovat těžké momen-
ty naší nedávné historie. Výstava potrvá do 9. září 2018. popl
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výstava souboru reportážních fotografií Josefa Koudelky 
& archivních záběrů Jana Němce z intervence vojsk 
Varšavské smlouvy do Prahy
Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Dukelských hr-
dinů 47, Praha 7, denně kromě pondělí 10–18 h, Vstupné: 
100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 200 Kč, 22. 8.–6. 1. 2019.

do 30. 9.
OBJEVTE PRAŽSKOU 

DIVOČINU

Šestý ročník Landscape festivalu, se do-
týká městského veřejného prostoru a ur-
banizované krajiny. Pro letošní ročník 
byly vybrány lokality, jejichž budoucnost 
je v současnosti předmětem diskuzí – 
ostrov Štvanice, Rohanský ostrov, vrch 
Vítkov a dolní Žižkov. Hlavní ideou fes-
tivalu je vytvoření alternativní turistické 
trasy vůči přehřátému centru, vzájemné 
propojování „pražských divočin“ a před-
stavení potenciálů možných budoucích 
center společenských aktivit daných měst-
ských částí. Nejvýraznější festivalovou ak-
tivitou jsou site -specific instalace a archi-
tektonické intervence spojené s worksho-
py a happeningy. landscape -festival.cz

ROHANSKÝ
OSTROV

VÍTKOV

DOLNÍ ŽIŽKOVOO

KARL ÍN

ŠTTVVANICECE

K
romě letního čísla občasníku Podbab-
ská kachna čeká u přívozu v Podbaběa
na své návštěvníky i komorní výstava 

historických pohledů od vody aneb přívoz 
Podbaba – Podhoří před léty. Jejího zahájení
se 12. července zúčastnilo četné publikum
a i vy jí (třeba cestou) můžete ještě stih-
nout. Kvalitní reprodukce velkoryse po-
skytl trojský rodák, patriot a sběratel pan
Otakar DOUBEK. Sláva mu. s.p.a.

HISTORIE stále živá

VENKOVNÍ VÝSTAVA 22. 8.–2. 12. 2018

SRRRPEEENNN 119666888
Fotografie, plakáty a tiskoviny ze sbírek Muzea
hlavního města Prahy www.muzeumprahy.cz

Dne 18. července 2018 se sešel první prázdninový Klub trojské his-
torie. Tentokrát byla účast o něco menší – jedenáct členů. Po dvou 
hodinách jsme se rozešli a domluvili se, že příští schůzka bude 

15. srpna 2018 od 17 hodin v Domě spokojeného stáří. František Malý
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

TJ Sokol Troja
do 1. ligy!

Trojský volejbolejbalový klub dosáhl historického 
úspěchu. Po celkovém výtězství v barážové skupině 
postoupil do 1. Amatérské volejbalové ligy, AVL.
Čekání na postup z druhé ligy nebylo krátké, tr-
valo celých deset let. O to však je cennější, neboť 
jen v Praze tuto soutěž hraje více než dvěstě týmů 
v deseti ligových skupinách. Pro doplnění v AVL 
se hraje systémem 4+2 a najdete tu volejbal všech 
úrovní. Více na: http://www.avlka.cz/
V následující sezóně, která začíná na podzim, se bude-
me těšit na vaši návštěvu při některém z našich zápasů. 
A pokud hrajete volejbal, budeme rádi, když si přijdete 
zahrát na některý z volejbalů, který pořádá trojský Sokol.

S pozdravem Josef Cícha

1. XVI. Všesokolský slet
Členové naší jednoty důstojně reprezentovali 
TJ Sokol Troja i začátkem července 2018 na 
sletovém programu. Hned 1. července se 
účastnili sletovéého průvodu, který pro-
šel trasu od Vááclavského náměstí přes 
Národní třídu, nnábřeží, nám. Jana Pala-
cha až na Staromměstské náměstí. Prapor 
naší TJ byl neseen na čele Župy Podbělo-
horské. n Dále zhlédli 3. července v O

2

Aréně Galavečeer s ukázkami různých 
druhů cvičení aa aktivit konaných v „So-
kole“. n Vyvrchoolením bylo vystoupení na 
hřišti Slavie v Eddenu ve Vršovicích ve dnech 
5. a 6. července e v obou hlavních progra-
mech XVI. Všesokkolského sletu se skladbami 
„Siluety“ a „Méďové“. Z naší TJ cvičilo cel-ďové“ Z naší TJ cvičilo cel
kem osm (Siluety) + deset (Méďové) členů.
n Hlavní organizátorkou a cvičitelkou 
sletových skladeb a programů byla Jana 
Šrámková, které patří velký dík.

2. Tým volejbalistů odboru všestrannosti postoupil do vyšší třídy – viz článek níže.y

Od 19. do 25. 8. 2018 pořádá oddíl
soustředění v Mělníku pro žáky a má 
ještě volná místa. Cena 3600 Kč. Kdo
by měl zájem, volejte 728 213 254.

3. Oddíl kopané stále hledá 
zájemce o kopanou do žákov-
ských mužstev (ročníky naro-
zení od 2006 až do 2013).

TJ Sokol Troja přeje všem hezký 
zbytek prázdnin a těší se na vás opět 
v září 2018 v našich cvičeních v tělo-
cvičně nebo na hřišti. Petr Filip

Naše děvčata v prů-
vodu předváděla
ukázky ze cvičení.

Historický prapor TJ Sokol Troja nesený 
Tomášem Drdáckým na sletovém průvodu 

v čele Župy Podbělohorské.

Členové naší jednoty 
na konci sletového 
průvodu na Staroměst-
ském náměstí.

World Ranking Race
O cenu Trojského koně

11.–12. 8. 9.30–17 h po oba dny
Slalomová dráha v Troji

Historie závodů v pražské Troji: Umělá slalomová dráha vznikla z původní 
vorové propusti, která se využívala už od padesátých let 19. století. V se-
dmdesátých letech 20. století měla být propust zasypána, ale na popud ý ý y
profesora Jaroslava Pollerta se během deseti let přebudovala do podoby 
slalomové trati. Ta zahájila provoz na podzim roku 1980. V roce 1982 pro-
běhl závod „O cenu Trojského koně“, již s mezinárodní účastí, od té doby 
se koná každoročně, buď jako samostatný mezinárodní závod nebo je
jedním ze série Světových pohárů. www.slalomtroja.cz/cz/archiv
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ZOO pro vás připravila
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v srpnu 9–21 h

 5. 8. Mezinárodní den plameňáků Komentované krmení 
plameňáků.

Botanická zahrada pro vás připravila www.botanicka.cz

do 30. 9. Africké sochy prodejní výstava y
zimbabwských sochařů Venkovní expo-
zice, Stráň, výstavní sál
4.–5. 8. Sochařský workshop Venkovní
expozice, Stráň. Sochařský workshop je
pro ty, kteří si chtějí zkusit vytesat z ka-
mene svou vlastní sochu. Za poplatek 
bude zajištěn kámen, základní nástroje
a odborné vedení. Workshop organizuje
Ateliér Africké Sochy.cz. Objednání nut-
né na na tel. 777 935 970 nebo e -mailu
sochy@africkesochy.cz.

Hudební
procházky
www.wichterlearts.cz
ve 13 h Zoo v Gočárových domech
v 15 h na nádvoří Trojského zámku
v 17 h v Botanické zahradě

5. 8. Duo per due
(L. van Beethoven, W. A. Mozart)

12. 8. Pražské saxofonové kvarteto 
(G. Miller, G. Gerschwin)

19. 8. Trio Iuventa (J. Ibert, 
F. X. Dušek, W. A. Mozart)

26. 8. Prague Brass Quintet (J. I. Linek, 
J. Horowitz, G. Gerschwin)

každou 
neděli

11. 8. Dárek pro všechny slony V rámci mezinárodního dne y
slonů předáme dárky celému slonímu stádu. Výroba 
papíru ze sloního trusu.

12. 8. Lví den
Průvodem ve lvích 
maskách až na oslavu
krále zvířat. Masky si 
budete moci vyrobit 
ve Vzdělávacím centru 
u vchodu do zoo.

18. 8. Asijský den Poznejte asijské tradice, hudbu, orientální
tanec i asijskou kuchyni a další.

25. 8. Strong man Den siláků u zvířat a lidí Den plný zvíře-
cích rekordů a silových disciplín.

26. 8. Historické procházky Připomínka dvou významnýchy
ředitelů zoologické zahrady Jiřího Jandy a Zdeňka Ve-
selovského.

plameňáků.ůůů

květen–srpen denně 9–20 h, Fata Morgana kromě pondělí 9–18 h, vinotéka po–čt 13–21, pá–ne, svátky 11–21 h

6.–17. 8. bude skleník Fata Morgana 
uzavřen. Děkujeme za pochopení.
12. 8. Klára slaví svátek Piknikový den 
na vinici sv. Kláry. Kde jinde a čím jiným 
připít Kláře v její sváteční den než vínem 
z vinice sv. Kláry?
12. 8. Workshop Zahrada vůní Orna-
mentální zahrada Seznamte se s rostlin-
nými vůněmi a vytvořte si svou osobní 
vonnou kompozici. Rezervace nutná, 
info a přihlášky: petra@rafaella.cz nebo 
na 604 790 097, kapacita omezená, místo 
je potvrzeno při zaplacení celé částky na 
533710339/0800; do zprávy uveďte vaše 
jméno, cena: 900 Kč
18. 8. Z Ameriky do naší kuchyně – užit-
kové rostliny Nového světa Venkovní ex-
pozice – sraz u pokladny v ul. K Pazder-

kám (Severní část areálu) ve 14 a 16 h
– komentovaná prohlídka s kurátorkou 
Klárou Lorencovou.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
Indiánské léto v BZ
20.–24. 8., 27.–31. 8., přihlášky:
eva.novozamska@botanicka.cz pro děti 
množství her zaměřených na přírodu 
i kulturu indiánů, hodně legrace a tvo-
řivé aktivity

4. 8. Letničky jižní Afriky Venkovní ex-
pozice – sraz u pokladny v ul. Nádvor-
ní ve 14 a 16 ha  Bezmála třetina celého 
sortimentu letniček pochází ze suchých 
oblastí jižní Afriky. Komentované pro-
vázení s kurátorkou Alenou Novákovou.

Inzerce www.foodparade.cz


