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Tomáš Bryknar, starosta

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SLOVO STAROSTY

Milí trojští
a podhořští sousedé,
ke konci července svolal náměstek primátora 
pro oblast dopravy Adam Scheinherr pracovní
jednání k tématu doprava v Troji. Mimo mne
a pana místostarosty Tomáše Drdáckého se
jednání zúčastnili představitelé Městských
částí Prahy 7 a Prahy 8, Odboru dopravy Prahy 
7, společností TSK a.s., ROPID p.o., IPR Pra-
ha a další. Na jednání bylo konstatováno, že
doprava v Troji je v ranních špičkách všedních
dnů a o víkendech naprosto kritická. Za Měst-
skou část Praha – Troja jsme jasně zopakovali
všechny naše požadavky, které byly předchá-
zejícím vedením hlavního města na podzim
roku 2017 přijaty. Realizace těchto požadavků
by podle našeho názoru měla vést především
ke zlepšení plynulosti MHD (autobusové linky 
112) a k bezpečnému průjezdu vozů IZS (Inte-
grovaný záchranný systém). Hlavním tématem
diskuse bylo umístění světelné závory na roz-
hraní Troje a Bohnického sídliště. Za podpory 
většiny zúčastněných pověřil pan náměstek 
Scheinherr představitele TSK umístěním pře-
nosného světelného signalizačního zařízení.
V rámci zkušebního provozu tohoto zařízení
by mělo dojít k rovnováze mezi počtem přijíž-
dějících vozidel do Troje od severu a vozidel
opouštějících Troju před Trojským mostem.
Doufáme, že tento zkušební provoz začne fun-
govat co nejdříve a bude v provozu minimálně
do konce října, aby jeho výsledky zmapovaly 
a prověřily jak letní, prázdninový provoz, tak 
plnohodnotný provoz celého roku.

Dále se na jednání probíraly varianty do-
pravního propojení Prahy 6 a Prahy 8 přes
Troju. Ani jedna z navrhovaných variant pro-
pojení, ať tramvajové nebo lanovou dráhou,
není pro naši městskou část ideální. Kaž-
dopádně naprosto odmítáme vybudovat ve
zkrácené variantě pouze nový most z Podbaby 
a místo ovoceného sadu Zemědělské univerzi-
ty v Podhoří umístit tramvajovou smyčku.

Na závěr snad jen konstatování, že výstav-
ba nové Trojské lávky začne nejdříve v září.

Milí trojští a podhořští sousedé, přeji Vám
krásný zbytek léta.
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Ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ
K návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o výši koefi -
cientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
Pan starosta – na minulém zasedání zastupitelstva jsem vás v informacích seznámil s žádostí hlavního 
města o projednání návrhu vyhlášky, kterou se zavádí místní koeficient a může se upravit velikostní 
koeficient. V podkladech jste obdrželi tabulku s možnostmi kombinace místního a velikostního koefi-
cientu. Pan starosta otevřel rozpravu. Paní Karlíková – zda bude určitě zaveden místní koeficient, 
nemůžeme ovlivnit, prochází usnesením Zastupitelstva HMP. Pan Petkov – pokud bychom si nastavili 
jiný velikostní koeficient než 5 a nebyl zaveden místní koeficient, tak budeme mít příjem nižší. Paní 
Karlíková – je to neprofesionální přístup, když si to MČ nemohou definitivně ovlivnit. Dále se do-
tázala, jak je to u zahrad. Paní Marková vysvětlila, že zahrad se místní koeficient netýká. 
Probíhá diskuze k zapojení příjmu z daně z nemovitých věcí do rozpočtu městské části. Paní 
Karlíková – odůvodnění zavedení místního koeficientu nemůže být tím, co nabídneme občanům na-
víc, ale že se připravujeme na horší finanční situaci, kdy např. nebudeme dostávat tolik finančních 
prostředků z hlavního města. Pan Petkov – zavedením místního koeficientu 2 znamená zdvojnásobení 
daně. Pan Hostaš – bavíme se o příjmech, které fakticky dostaneme až v druhé polovině roku 2020. 
Pan starosta – v posledních letech hlavní město městské části podporuje více, ale nikde není psáno, že 
to tak bude i v budoucnosti, kdy třeba přijde krize nebo bude město preferovat významné stavby. Paní
Pokorná – starší lidé by s navýšením daně problém měli. Finanční zátěž občanů je stále větší. Pan sta-
rosta – navržený velikostní koeficient 3,5 v návrhu usnesení nechceme nikomu podsouvat, MČ Praha 7 
bude mít velikostní koeficient 5. Na svazu městských částí doporučují velikostní koeficient 5, na sněmu 
starostů přijali usnesení, ve kterém doporučují také velikostní koeficient 5. Občanům by bylo dobré říci, 
že peníze budou použity na dopravu, bezpečnost, životní prostředí, ne na běžné mandatorní výdaje. Paní
Karlíková – aby bylo vidět, že tyto peníze použijeme na rozvoj městské části. Pan místostarosta – peníze 
použijeme na rozvojové projekty.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání nesouhlasí s § 1 a § 2 návrhu Obecně závazné vy-
hlášky hlavního města Prahy o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a souhlasí se zavede-
ním místního koeficientu dle § 12 zákona č. 339/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši 2 a s velikostním koeficientem pro území Městské části Praha -Troja dle § 6 odstavec 4 
a) a § 11 odstavec 3 a) zákona č. 339/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, 
ve výši 5. Usnesení č. 48 bylo schváleno osmi hlasy.
Informace starosty
n byla podepsána Smlouva na vytvoření projektové dokumentace na Rekonstrukci základní 
školy s arch. Andreou Ravagnanim, spojili jsme se se zástupci zhotovitele v Čechách s panem 
Rusinou a panem Freiem a během čtrnácti dní by se měla uskutečnit schůzka k vypořádání 
připomínek ke studii. n Rekonstrukce zdí obecní zahrady – stavba probíhá, cena díla se na-
výší, neboť po rozkrytí se musela ubourat původní zeď a postavit znovu, musely se posouvat 
a překládat kabely VO a sdělovací kabel. n Probíhá příprava Trojského vinobraní. n Minu-
lý týden byla oficiálně zahájena stavba jižního vstupu do Botanické zahrady z Kovárny. Při 
bourání zdi by mohla fungovat zastávka BUS 112, ale po dohodě s městskou částí požádají 
o přesun zastávky po dobu jednoho měsíce mimo bourací práce.
Diskuze, závěr
Paní Tůmová – dotazuje se, zda lze zamezit zbytečnému parkování v oblasti Rybáře. Zda se 
uvažuje o nějakých zábranách. Paní Pokorná – kameny jako zábrana jsou nebezpečné. Pan staros-
ta – problém je v dopravním značení, kdy tam chybí doplňková tabulka s určením počtu parkovacích 
míst. Protože ale není dost strážníků, aby kontrolovali dodržování dopravního značení, tak by tam byla 
vhodná zábrana. Pan místostarosta – dát tam dřevěné sloupky a parkování jasně vymezit řadou 
sloupků. Paní Karlíková – upozorňuje na parkování na chodníku v Trojské ulici (Sádkách), je 
to nebezpečné. Úplné znění zápisu na éé www.mctroja.cz

Komise pro školství a kulturu
Na jednání komise 24. 6. 2019, která je vždy na konci školního roku, předkládají ředitelé škol 
zprávu o průběhu školního roku.
V Ekoškolce Rozárka končí stávající ředitelka paní Bc. Sůrová. Školka je pro nový školní rok plná. 
n Za Mateřskou školu Nad Kazankou podala zprávu paní ředitelka Bc. Vl. Barešová – školní rok 
zahájili otevřením nové školní zahrady, od Nadace Proměny dostala školka pochvalu. K zápisu na 
školní rok 2019/2020 podali rodiče šestnáct přihlášek, všechny trojské děti byly přijaty. O prázdni-
nách proběhne malování, výměna kohoutů topení a výměna krytů topení. n Podrobnou informa-
ci o činnosti kroužku Underground Club Troja podal pan Jan Zobal. Členové kroužku prezentovali 
svou činnost na veletrhu vědy, stánek získal velký ohlas. Přihlásili se do několika grantových 
programů a usilují o akreditaci vzdělávacího centra. Koupili internetovou doménu, takže kroužek 
bude i na internetu. Periodicky kroužek navštěvuje dvanáct dětí, čtyři až pět na první hodinu, 
sedm na druhou hodinu, 50 % dětí je z Troje. V září budou mít den otevřených dveří. n Základní 
škola získala titul Světová škola, uskutečnil se projekt Edison. K zápisu do prvního ročníku přišlo 
jednapadesát dětí, přijmout mohli dvacettři. Bylo zažádáno o navýšení kapacity školy. Všechny 
trojské děti byly přijaty. n Trojské gymnázium rekapitulovalo svou činnost v časopise číslo 237. Ze 
sta devadesáti dvou studentů je čtyřicet šest trojských dětí, což je 24 %. K přijímacím zkouškám 
přišlo jednaosmdesát uchazečů, přijímací zkoušky udělalo dvacetpět žáků, z toho nástup potvrdi-
lo osmnáct žáků, ve druhém kole bylo doplněno sedm dětí. n Pan starosta informoval o podpisu 
smlouvy na zhotovení projektové dokumentace k Rekonstrukci základní školy.
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Zahrada 
Brabcovy vily 
obecní zahrada
Trojská 230/96
Mezi současné uživatele
zahrady patří úřad MČ 
Praha -Troja a mateřská
škola, sídlící v objektu upro-
střed zahrady. Tím došlo ke
změně účelu využití zahrady 
na veřejný prostor (obecní 
zahradu).

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

Kaple 
sv. Václava
Podhoří 284P
Kaplička vystavěna 1865 K
manželi Vrzákovými, tehdej-m
šími majiteli Lysolajš

KaKaKaplplpleee

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

Viniční usedlost 
Salabka
K Bohnicím 2/57
Usedlost je zřejmě nejstarší 
dochovanou v Troji, z přelo-
mu 16. a 17. století.

V

Kaple sv. Kláry
Nad Trojským zámkem
Kaple vznikla jako součást K
zámeckého areálu, s vlast-z
ním zámkem byla kdysi n
spojena schodištěm.s

Trojský pivovar
U Trojského zámku
Poprvé je zmiňován v terezi-
ánském katastru z poloviny 
18. století. Svému původní-
mu účelu sloužil do konce 
století devatenáctého, kdy 
podlehl konkurenci

7.–15. září 2019 MČ Praha -Troja

Tr jojoj kskskýýý ipipi ovo avarr
Panský dvůr
Pod Havránkou 7/10
Statek patřil k základnímu
hospodářskému zázemí 
trojského panství. Památka
v rekonstrukci.

BIOODPAD
listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, pi-
liny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce 
a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, sko-
řápky od vajec apod.

Neděle 8. 9. od 9 do 12 hodin
Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

nV Podhoří čp. 280 (u bývalé octárny)
Neděle 8. 9. od 13 do 16 hodin

n Pod Salabkou x Trojská

DOMOVNÍ ODPAD
Sobota 14. 9. od 8 do 12 hodin

n Pod Salabkou x Trojská
nV Podhoří čp. 280 (u bývalé octárny)
n ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

Neděle 15. 9. od 13 do 17 hodin
n Pod Havránkou 807/15
n Sádky (u stání na separovaný odpad)

Prosím sledujte průběžně termíny přista-
vení kontejnerů v časopise TROJA nebo 
na stránkách www.mctroja.cz.

Velkoobjemové
KONTEJNERY

V SOBOTU 14. 9. 2019
V AREÁLU TROJSKÉHO ZÁMKU
11–20 HODIN

3

TRADIČNÍ
SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU

Severní scéna je tradičně zaměřená na 
folklor, takže se opět můžete těšit na Slo-
vácký krůžek s cimbálovkou a tanečníky,
skupinu Osmikráska a taneční soubor
IRIS.

Pro děti je připraveno oblíbené malování
na obličej, také hry a soutěže s Ekoškolkou
Rozárkou nebo výtvarný workshop v oran-
žérii.

Na jižní scéně zazní kapely Vrak, Holinky 
a skupina Nerez & Lucia.

Se sousedskou permanentkou, vydanou Botanickou
zahradou HMP pro občany Troje, bude vstup na Vi-
nobraní v Botanické zahradě, konané souběžně s tím
Trojským, zdarma (neplatí pro areál Trojského zámku).

Dny evropského dědictví jsou významnou kultur-
ně poznávací společenskou akcí, která slouží ke 
zvýšení všeobecného povědomí o našem kultur-
ním dědictví. Jejich cílem je hledání cest ke koře-
nům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou 
v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné 
akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, 
v Troji je to již tradičně Trojské vinobraní.

PAMÁTKY A ZÁBAVA

European
Heritage Days
Národní téma:

A U SOUSEDŮ:

V rámci Dnů evropského dě-
dictví proběhne 14. 9. place-
ný doprovodný program i ve
Staré čistírně odpadních vod.
Prohlídky budou obohaceny 
o spuštěné parní stroje z roku 
1903, o plavbu na prámu
v podzemí atd., po celý den 
jištěné výstupy na komín. 
Papírenská 6, Praha 6 – Bube-
neč, www.stara -cistirna.cz

SPOLEČNĚ PRO TROJSKOU KOTLINU
zveme všechny se zájmem o Trojskou krajinu, její 
historii, současnou péči i budoucnost na akci

DEN PRO TROJSKOU KOTLINU
v sobotu 7. září od 11 do 18 hodin v Troji u řeky

organizuje Příměstský park Trojská kotlina, z.s. ve 
spolupráci s MHMP, Institutem Plánování a roz-
voje Prahy s grantovou podporou MČ Praha-
-Troja a za účasti klubů a sdružení působících 
na území Prahy 6, Prahy 7 a Prahy 8. Podrobný 
program přineseme v příštím čísle časopisu.

T. Drdácký
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ze sklepa do světa aneb, jak se
stát technikem či vědcem juniorem

Dobrý den, chtěli byste také vědět, co naše děti, naši studenti, celý rok ve sklepě školy 
dělají, kutí, montují, sestavují, a k čemu to všechno vlastně je? Mě to jako maminku, na-
prostého technického laika, který tomu opravdu vůbec nerozumí, docela zajímalo, a tak 
jsem zkusila trochu zapátrat, abych zjistila nějaké sklepní informace pro nás pro všechny.

N
aše děti „si chodí hrát do 
sklepa“ letos už třetím 
rokem. A musím říci, že 

je to znát, protože dokážou se-
stavovat skutečně skvělé věci, 
a hlavně se letos v rámci dvou 
velkých akci posunuly k tomu, 
že se naučily svojí práci před-
stavit i ostatním.

Děti v UCT celý rok vymýšle-
ly, montovaly, sestavovaly, pro-
gramovaly, rozebíraly a zase 
sestavovaly všechny ty skvělé 
Lego modely, aby mohly začát-
kem června vyrazit ve spolu-
práci s Fyzikálním ústavem AV 
ČR, a hlavně s laserovým cen-
trem ELI -BEAMLINES, pre-
zentovat větrné a solární elek-

trárny sestavené z Lego staveb-
nice (LEGO 9688 Education) 
na Veletrh vědy. Na veletrh, na 
který letos přišlo přes 30 000 
návštěvníků z řad škol a širo-
ké veřejnosti. Děti tam měly 
dvě větrné turbíny, jednu, co 
energii vyráběla a druhou, co 
ji zase spotřebovávala – tedy 
turbínu, pomocí které si rych-
le vyrobily jednoduchý, obyčej-
ný větrák pro osvěžení obsluhy 
a kolemjdoucích. Krásný to 

nápad, jak ukázat dvě zcela 
rozdílné aplikace jedné věci, 
jednoho stroje.

Vlajkovou lodí, a asi i mi-
láčkem všech, se stal však je-
jich druhý projekt, na kterém 
děti celý rok pracovaly, a to 
byl projekt LEGO WALL -E 
Evolution. Na ten se samozřej-
mě v rámci veletrhu nesmělo 
zapomenout. A tak starší děti 
ukazovaly svoje „Wallíky“, jak 
se dají ovládat pomocí nejrůz-
nějších chytrých řídících jed-
notek, mobilních telefonů či 
tabletů. V rámci tématu stán-
ku dále také ukazovaly speci-
ální dva roboty, kteří reagovali 
na světlo.

Dětem se prezentace oprav-
du moc vydařila, na stánku 
bylo stále plno, všichni byli ab-
solutně unešení, což přineslo, 
mimo uznání od samotného 
výrobce LEGA, vědců a dalších 
odborníků, i další dvě skvělé 
nabídky: První od režisérky 
z České televize, která by ráda, 
výhledově, o UCT natočila je-
den ze vznikajících dílů pořa-
du o polytechnickém vzdělává-
ní dětí a mládeže. Druhou od 

Jiřího Zemánka, programo-
vého ředitele MAKER FAIRE 
PRAGUE 2019, aby starší kluci 
z UCT přišli prezentovat na 
letošní Maker Faire v Hole-
šovicích. A tím se dostáváme 
k druhé velké letošní akci.

UCT tady vystavovalo na 
divokou kartu mezi asi dvě-
ma sty dalších Makerů z celé 
ČR a ze světa. Je to taková 
přehlídka tvorby kutilů, šiku-
lů, vědátorů, prostě chytrých 
a nápaditých lidí. Akce, která 
se v Čechách možná dá při-
rovnat k něčemu podobnému, 
jako je třeba v jiné oblasti fes-
tival Signál, a kterou i letos na-
vštívilo přes 10 000 návštěvní-
ků. Ti z vás, kteří se tam zašli 
podívat, viděli, že stánek UCT 
byl z těch větších, tedy velikos-
tí srovnatelný se stánky třeba 
ČVUT nebo Národního tech-
nického muzea.

Organizace příprav pro-
běhla hodně narychlo, tak se 
vzali samozřejmě dětmi nej-
oblíbenější „Wallíci“ a k tomu 
třetí projekt, na kterém děti 
během roku pracovaly, a to 
projekt LEGO chytré vlaky. 
Asi jako jediní z oblasti roboti-
ky, mimo EV3, ukazovaly nej-
různější řídící jednotky, ať už 
přímo od LEGA, nebo i dal-
ších výrobců, nadšenců z ce-
lého světa, přes USA, Kanadu, 
Slovinsko, atd.

Děti měly opět vel-
ký úspěch,

dokonce to tentokrát některé 
zvládaly i v angličtině, a tak se 
u stánku zastavila paní a po-
zvala je na Maker Faire 2019 
do Hannoveru. A co víc: přišla 
i Stefania Druga, Research As-
sistant, PRG, MIT ML, Cam-
bridge Massachusetts, USA. 
Tedy další paní, která byla jed-
nou z hlavních zahraničních 
prezentujících na MFP2019. 
Uznávaná mezinárodní vzdě-
lavatelka programů roboti-
ky, která si skoro půl hodiny 
s nimi povídala a prohlížela 
si všechny ty skvělé věci, co na 
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stánku měly. Nevím, jestli lze
o nich říci, že jsou již mladými
techniky a vědci, ale rozhodně
jsou již mladými Makery!

Doufám, že moje pátrání
udělalo radost i ostatním ro-

dičům dětí, které tam chodí, 
a možná navnadilo i ty, je-
jichž děti tam ještě nechodí, 
že posílat děti do sklepa ne-
znamená, že musí chodit je-
nom pro uhlí. Závěrem určitě 

obrovské poděkování patří 
hlavně Honzovi se Slávkem, 
že s nimi celý rok kutí a po-
tom všem našim klukům za 
skvělou reprezentaci UCT, 
reprezentaci Troje, repre-

zentaci šikovnosti a chytrosti 
v dospělém světě.

Tak kluci, fakt moc díky! 
Maxi, Michale, Matouši, Da-
miáne… Chlapci, pěkné to 
máte… Johana Burgetová

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

K železnému oři vede jen jedna cesta. Zkus ji najít!1 2 3
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z letního tábora

Foto © L. Tůma

posílá lesní oddíl Stopa z Troje
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Výňatek bodů k tématu DOPRAVA z Programového prohlášení A
Zastupitelstva MČ Praha -Troja na období 2018–2022

ý g p

Stav rozpracovanosti a plnění jednot-
livých bodů:

I. Identita, rozvoj 
a budoucnost Troje

Ad I/1. Prosadíme vypracování dopravní 
studie severní Prahy:

Požádali jsme dopisem pana radního 
Adama Scheinherra o zpracování případové
studie na řešení plynulosti dopravy v Tro-
ji, i v návaznosti na příjezdy do Tunelového
komplexu Blanka, s použitím inteligentních
dopravních systémů.

Ad I/6. Dohlédneme na kvalitu projektu
a výstavby nové trojské lávky:

Projekt trojské lávky byl na základě připo-
mínek MČ Praha 7 a MČ Praha -Troja upraven
a získal stavební povolení v květnu letošního
roku. V srpnu proběhne výběr zhotovitele
a 26. 8. na svém jednání by Rada hlavního
města měla určit zhotovitele stavby. Po uply-
nutí dvoutýdenní odvolací lhůty by měla být 
bezodkladně stavba zahájena.

VII. Doprava a bezpečnost

Ad VII/1. Trváme na regulování počtu
vozidel projíždějících Trojou umístěním 
světelné závory nad serpentinami:

Na jednání dne 23. 7. s panem náměst-
kem primátora Adamem Scheinherrem bylo
domluveno testování účinnosti světelné závo-
ry provizorním umístěním světelného signa-
lizačního zařízení na začátek ulice K Bohni-
cím (na Pazderkách). Přípravou a bezodklad-
nou realizací bylo pověřeno TSK, a.s.

Ad VII/2. Úsekovým měřením rychlosti
omezíme rychlý průjezd ulicí Trojská:

Vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 7 
vydal 13. května stanovení obecné povahy na 

umístění úsekového měření v ulici K Bohni-
cím. Z důvodu bezpečnosti je v tomto úseku 
omezena rychlost na 30 km/h, toto omezení 
není často respektováno.

Ad VII/3. Podporujeme provedení rekon-
strukce kanalizační stoky a tím i dokon-
čení křižovatky Na Kovárně:

Dle zatím neověřených informací by moh-
la stavba křižovatky být zahájena úpravou 
chodníků v části navazující na právě budova-
ný nový vstup do vinice sv. Kláry.

Ad VII/4. Zajistíme zlepšení bezpečného 
přecházení ulic, zejm. umístěním přisví-
cení přechodů pro chodce nebo signál-
ních světel ve vozovce:

Přechod před mateřskou školou v ulici 
Trojská bude lépe označen svislými reflex-
ními dopravními značkami. Městská část to 
nepovažuje za dostatečné opatření a stále 
prosazuje instalovat další výstražné vodorov-
né prvky.

Ad VII/5. Dokončíme úpravy před základ-
ní a mateřskou školou pro zklidnění do-
pravy v Trojské ulici:

Plánovaný další přechod v ose ulice Na 
Kazance bude řešen v rámci projektu Rekon-
strukce a dostavby Základní školy Trojská.

Ad VII/6. Zavedením parkovacích zón 
nebo dopravním značením omezíme 
dlouhodobé parkování mimo trojských 
u zastávky tramvaje a v přilehlé části 
ulice Nad Kazankou:

Vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 7 
vydal 17. června opatření obecné povahy, kte-
rým stanovil možnost parkování u tramvaje 
po dobu max. pěti hodin. Po osazení nových 
dopravních značek budou v prodeji parkova-
cí hodiny do auta mj. na úřadě městské části.

Ad VII/7. Podporujeme a projednáváme
přeměnu parkoviště u Trojského mostu 
pro všední dny na režim P+R:

Probíhá změna územního plánu Z2820-
-plochy pro hromadnou dopravu, parkoviš-
tě P+R, veřejné projednání je stanoveno na 
23. srpna od 10.00 v sále CAMP, Vyšehradská 
51. Do 30. srpna je možné podávat připomín-
ky. Dále probíhá převod majetku na hl. město 
za účelem rozšíření plochy parkoviště od be-
tonárky TBG východním směrem. Toto par-
koviště bude sloužit také návštěvníkům cyk-
lostezky, která je v těchto místech snadno do-
stupná podchodem pod městským okruhem.

Ad VII/8. Ve spolupráci s městskou policií 
budeme důsledně kontrolovat parkování 
v obytných zónách (Podhoří, Salabka,
Osada Rybáře, Pod Havránkou, V Lisu) 
pouze na vyhrazených místech:

Na základě schůzek s ředitelem Městské 
policie Prahy 7 jsou naši strážníci pověřeni 
kontrolou parkování v těchto lokalitách.

IX. Kultura, sport, rekreace 
a volný čas

Ad IX/6. S pomocí městské policie bude-
me důrazněji kontrolovat již zavedené 
dopravní omezení v ulici Vodácká, aby
automobily bez povolení k vjezdu neo-
hrožovaly místní i mimo trojské uživatele 
rekreační trasy u řeky:

Dopravní omezení je průběžně kontro-
lováno strážníky. Povolení k vjezdu do ulice 
Vodácká bylo od začátku platnosti omezení 
vydáno v počtu dvaceti pouze provozovate-
lům a nájemcům sportovních a rekreačních 
zařízení. Řadovým členům vodáckých oddí-
lů ani např. rybářům nejsou tyto povolenky 
vydávány.

Krajinná scenérie přírodního parku Drahaň – Troja: Podhořské panorama
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X. Dostupnost MHD

Ad X/1. Zachováme četnost spojů MHD. 
Podporujeme vybudování tramvajové 
smyčky u zastávky Trojská za účelem
prodloužení dalších tramvajových linek 
do Troje:

Provoz autobusových linek 112 a 236 je 
dlouhodobě stabilizovaný a každoročně za-
jišťovaný v častých intervalech se sezónním 
posílením v letní sezoně. I přes větší omezová-
ní provozu MHD v Praze o letošních letních 
prázdninách z důvodu podstavu řidičů, jsou 
intervaly linek 112 a 236 zachovány. Nadále 

budeme trvat na udržení stávající kapacity 
spojů vzhledem k celoměstskému významu 
trojské lokality. Vybudování tramvajové smyč-
ky u Trojského mostu zajistí opětovné navýše-
ní počtu linek, či spojů, ve směru od Holešo-
vic do Troje a je možné ve dvou polohách. Ve-
dení městské části preferuje tu blíže současné 
zastávce tramvaje, na pozemku přiléhajícím 
k Trojské ulici, z důvodu vytvoření přestup-
ního uzlu mezi tramvají a autobusem a co 
nejkratší docházkovou vzdáleností od Troje. 
Druhá možná varianta je součástí výše uvede-
né změny Z2820, tj. blíže Trojskému mostu.

Oproti tomu umístění tramvajové smyčky 
v Podhoří místo sadu Zemědělské univerzity 
(ukončení tramvajové trati z Podbaby) po-
važuje městská část za nekoncepční a nepři-
jatelné. Přivedení stavby tohoto rozsahu do 
dané lokality je samo o sobě nevhodné, neře-
ší obsluhu vlastních cílů v Troji, a navíc není 
řešena návazná infrastruktura mezi Trojou 
a Bohnicemi, která by dokázala dostatečně 
kapacitně pojmout dopravu v této relaci (tj. 
pro spojení Prahy 6 a Prahy 8).

Tomáš Bryknar, Tomáš Drdácký, Irena Marková

Mezinárodní konference 
projektu ProteCHt2save

Ve čtvrtek 27. června 2019 se 
v Obecním domě uskutečnila me-
zinárodní konference s názvem 
Řízení ochrany kulturního dědic-

tví v měnícím se prostředí. Konferenci uspořádal Ústav teoretic-
ké a aplikované mechaniky Akademie věd ČR spolu s Městskou 
částí Praha -Troja v rámci projektu ProteCHt2save.

K
onference byla určena odborné veřejnosti a zástup-
cům samospráv, referentům z úřadů městských čás-
tí, pracovníkům zabývajícím se krizovým řízením či 

ochranou památek v případech výjimečných živelných 

událostí. Hlavním tématem konference byly zejména po-
vodňové situace, ovšem projekt samotný je zaměřen na 
dopady klimatických změn obecně.

Konferenci zahájil první náměstek primátora Petr 
Hlaváček spolu s ředitelem ÚTAM AV ČR Stanislavem 
Pospíšilem a vystoupily na ní dvě desítky odborníků, 
z celkového počtu sedmdesáti účastníků. Kromě zástup-
ců projektových partnerů, kteří představili dosavadní 
výstupy projektu, také odbornice na restaurování a kon-
zervaci předmětů kulturního dědictví z Národního tech-
nického muzea, zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy či architektonického 
studia zabývajícího se koncepčním řešením protipovod-
ňové ochrany v památkově chráněných územích. Čeští 
i zahraniční účastníci pak představili některé „příbuzné“ 
evropské projekty. Tato událost si získala pozornost také 
médií – Českého rozhlasu a České televize. Součástí pro-
gramu byla výstava fotografií z povodní v Troji v letech 
2002 a 2013.

Děkujeme za perfektní spolupráci a vstřícnost ze stra-
ny Obecního domu, a.s., společností Vyšehrad Catering, 
ELSEYA a laskavé podpory Louis Vuitton Česká repub-
lika. Děkuji všem zúčastněným kolegyním a kolegům 
z úřadu městské části za pomoc a dobrou reprezentaci 
v průběhu konference i třídenního projektového setkání 
a v neposlední řadě Pavlu Balvínovi z Výzkumného ústavu 
vodohospodářského TGM, Miroslavu Koláčkovi z Galerie 
hlavního města Prahy a panu Miloši Navrátilovi z Trojské-
ho mlýna za pomoc s odbornými exkurzemi.

Tomáš Drdácký, Barbora Přechová
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TIPY PRO VÁS

ŽIVOT V TROJI

PRAHA 
2019

D
alší ročník sochařského 
festivalu „pod širým ne-
bem“ představuje sochy 

a výtvarné objekty předních 
domácích i mezinárodních 
tvůrců a nabízí tak nový po-
hled na město i na samotná 
umělecká díla. Užijte si uni-
kátní letní výstavu ve veřej-
ném prostoru.

PR

Sochy v Troji

P
řestože by se mohlo zdát, že v Troji moc
soch není, opak je pravdou. Vynecháme-li
plasticky ztvárněnou hlavici viničního slou-

pu u stezky Q. Schwanka, Husův pomník v areálu
základní školy a bronzového lva u obelisku před
ní, je tu bohatá sochařská výzdoba zámecké za-
hrady s barokním schodištěm Georga Heerman-

01 Stvůra, ocel (Jan Dostál *1992)
Náměstí Republiky

02 Cake Tower, laminát (Andrej Mar-
goč *1977) OD Kotva, Revoluční

03 Adam a Eva (Kryštof Hošek *1984)
Jungmannovo nám.

04 Čtenář v křesle, bronz
(Jaroslav Róna* 1957)
Nám. Franze Kafky 18/6

05 Klecohlavy, železo
(Kurt Gebauer *1941)
Vojanovy sady, U Lužického semináře

06 Untitled, hliník
(Paolo Grassino *1967)
Velkopřevorské náměstí, Malá Strana

07 Stély, nerezová ocel
(Jan Dostál *1992) Piazzetta Národ-
ního divadla, Nám. Václava Havla

08 Strážce, laminát, nanobronz
(Stefan Milkov *1955) Novoměstská
radnice, Karlovo nám. 1/23

09 Original Sin, bronz
(Liu Ruowang *1977)
Tančící dům, Jiráskovo nám. 1981/6

10 Vzpomínka na touhu, ocel
(Jörg Plickat *1954) Kongresové
centrum, 5. května 1640/65

11 Dynamicon, laminát
(Stefan Milkov *1955)
Duhová, Praha – Michle

12 Nebeská sféra – nebesa sfér, žele-
zo (Vladimír Škoda *1942) Vojanovy 
sady, U Lužického semináře

na (přístupná od dubna do 
listopadu). V areálu Botanické 
zahrady hl. m. Prahy se pak 
můžete setkat s díly součas-
ných autorů.“ Galerií pod ši-
rým nebem „je areál Zoo. Tam 
narazíte na pestrou směsici 
více než třiceti artefaktů z růz-
ných časových období. Menhir 
se smečkou strážců savany na-
jdete u otočky autobusů před 
hlavním vchodem.

Degustace vinařství Šamšula 
od 19 h (nutná rezervace)

trojskysklep.cz

Letní kino
DOKUMENTÁRNÍCH
FILMŮ v srpnu

Povltavská 20

Každé úterý a pátek 
vždy od 21 hodin

6., 9., 13., 16., 20., 23., 27. a 28. 8.

ve středu

7. 8. 

N
a sedmdesát českých 
a slovenských foto-
grafů spolu s pěta-

dvaceti autory z Polska, Ma-
ďarska, Rumunska, Bul-
harska a bývalé NDR sledu-
je klíčové události chrono-
logicky od ledna do prosin-
ce a podává autentickou 
výpověď o do bě před třice-
ti lety. Letohrádek králov-
ny Anny, Královská zahra-
da Pražského hradu den-
ně 10–18 h, do 30. 11. 2019

j pZdarma. Podrobněji příště.
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TIPY NA LÉTO

jediné místo na světě, kde je k vidění přistávací modul 
Apolla 11 zevnitř! Přijďte si prohlédnout lunární modul 
Eagle v životní velikosti (výška 8 m, základna 9 x 9 m) 
n zajímavé informace o programu Apollo na doprovodné 
venkovní výstavě (šest panelů), včetně prohlídky přistá-
vacího modulu zvenku zdarma n vstup dovnitř modulu 
je zpoplatněn, platba pouze on -line: www.planetum.cz

Apollo 11
Fascinující filmový dokument o výpravě prv-
ního člověka na Měsíc. Padesát let od přistá-
ní prvního člověka na Měsíci se pootevřely 
bohaté archivy NASA, aby o proslulé cestě
Apolla 11 vydaly nové svědectví. Dosud ne-
zveřejněný materiál přináší v ohromující au-
diovizuální kvalitě na 70 mm filmu zachycený 
start z Mysu Canaveral, komorní svědectví 
o nadpozemském klidu panujícím v lunárním
modulu i všechny další důležité momenty 
této průkopnické výpravy. Devítidenní mise
přestává být pouze ikonickým Armstrongo-
vým „velkým skokem pro lidstvo,“ aby se 
rozrostla ve fascinující vesmírnou odyseu.
Film je promítám v originálním znění s český-
mi titulky; kinosál, 93 minut.

V srpnu otevřeno: pondělí–neděle: 10.30–21 h (v so-
botu 31. 8. 9–21 h). Vstupné do expozice (bez pořadu): 
50 Kč, zlevněné 40 Kč. Vstupné na pořady (v ceně je 
i návštěva expozice): 150 Kč/90 Kč www.planetum.cz

Dotkněte se 
měsíce
Planetárium Praha
Královská obora 233, Praha 7

Kam do letního kina
Promítání pod širou oblohou, po setmění se těší čím dál větší obli-
bě. Míst, kam můžete na film pod hvězdami v letní Praze vyrazit, 
je stále víc. Tady je program několika z nich, Troji nejbližších:

Promítání před zařízením Cross club
Plynární 23 (tři minuty chůze od konečné autobusu 112 
v Holešovicích) Každou středu  od 21.30 h zdarma
Program na: www.crossclub.cz

Letní kino Be2Can Gauč ve Stromovce, Výstaviště 415, 
Praha 7 (mezi Akademií výtvarných umění a Planetáriem)
 Vždy ve čtvrtek  ve 21.30 h, základní vstupné 98 Kč 
www.gaucvestromovce.cz

V neděli 18. a 25. 8. 
s paroplavbou na Mělník
cestou uvidíte: plavební komory, zámek Nelahozeves, 
bájnou horu Říp, město Mělník se zámkem, soutok řek 
Vltava a Labe, čeká vás: odborný výklad k zajímavostem 
cestou na Mělník, proplutí historickým Hořínským ka-
nálem, proplutí několika plavebními komorami, sezná-
mení s provozem parního stroje, možnost občerstvení 
během plavby, dvě a půl hodiny na prohlídku Mělníka
Praha – Rašínovo nábřeží 7.00 Čechův most –t Troja
8.15 Roztoky u Prahy 9.00 Kralupy nad Vltavou 10.30
Mělník 13.00 (loď připlouvá do Mělníka)
kotvení 13.00–15.30
Mělník 15.30 (loď odplouvá z Mělníka) Kralupy nad Vl-
tavou 17.45 Roztoky u Prahy 19.30 Troja 20.15 Čechův 
most 21.15 Rašínovo nábřeží 22.00 h
Celková doba plavby, včetně prohlídky Mělníka je pat-
náct hodin.
Jednosměrná jízdenka: dospělí 690 Kč, děti 340 Kč, Zvýhodněná 
zpáteční jízdenka: dospělí 790 Kč, děti 390 Kč (objednání on-line – 10%
sleva) Rodinná jízdenka (2+2): jednosměrná 1 690 Kč, zpáteční 1 950 Kč
Rodinné vstupenky lze zakoupit pouze v kanceláři PPS na Rašínově 
nábřeží, nástupiště č. 2. Malá a střední plemena psů, na vodítku a s ná-
hubkem, je možné si vzít na palubu zdarma. www.paroplavba.cz

Letní kino U Keplera
park Maxe van der Stoela u Gymnázia Jana Keplera,
vstup z ulice Hládkov, Praha 6

 každý čtvrtek  od 21.30 h do září (za příznivého počasí),
tram 23 (Hládkov), 22 (Pohořelec), bus 143 (Hládkov), stov-
ka míst k sezení, občerstvení zajištěno, mobilní WC v parku
vstup zdarma
8. 8. Grinch animovaná vánoční komedie, USA 2017, 

dabing, 90 minut
15. 8. Hastrman romantický/thriller, ČR 2018, 100 minut
22. 8. Rusalka hudební/drama ČSSR 1977, 119 minut
29. 8. Jan Palach drama ČR, SR 2018, 124 minut

 Letní kino v dejvické Klubovně v ulici
Generála Píky promítá na tamní zahradě.
Vstup na všechna představení v rámci THE SUMMER 
CINEMA zdarma www.klubovna.povalec.cz
 7. 8. 20.30 Vlaštovka anglicky, švýcarská němčina, kurd-
sky, anglické titulky, 102 min., 2016.
14. 8. 20.30 Mlha v srpnu německy s českými titulky, 
110 min., 2015/16. Historické drama
21. 8. 20.30 Proti zdi německy s anglickými titulky, režie 
Fatih Akin, 121 min., 2003/4. Syrové a nekompromisní drama
27. 8. 20.30 V labyrintu mlčení německy s českými titulky, 
režie Giulio Ricciarelli, 123 min., 2013/14. Historické drama

Letní kino Kasárna Karlín Prvního pluku 2, Praha 8
Začátky ve 21 h, vstupné: 80 Kč  Ve čtvrtek a v sobotu 

1. 8. Grandhotel Budapešť W. Anderson, 2014
3. 8. Logan J. Mangold, 2017
10. 8. Hanebný pancharti Q. Tarantino, 2009
15. 8. Scarface Brian De Palma, 1983
17. 8. Ecce homo Homolka J. Papoušek, 1969
22. 8. Dr. Strangelove S. Kubrick, 1964
24. 8. Smrt krásných srnců K. Kachyňa, 1986
29. 8. Bezstarostná jízda D. Hopper, 1969a
31. 8. Spalovač mrtvol J. Herz, 1968
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Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮDne 17. 7. 2019 se konala schůzka Klubu trojské historie. Vzhledem 

k prázdninám a dovoleným se nás sešlo čtrnáct historiků. Snažil jsem 
se získat podrobnější informace o rodině Maturů (František a jeho 

syn Alois), kteří zdědili polovinu majetku po Aloisovi Svobodovi. Kdyby někdo 
z čtenářů měl o této rodině informace, rád bych se s ním setkal. Příští schůzka 
KTH je 21. srpna 2019 od 17 hodin v Domě spokojeného stáří. František Malý

Boris Jirků Ilustrace
Do Galerie u zřícené lávky zavítal vysoce oce-
ňovaný umělec, který emoční zážitek z přečte-
ných knih excelentně přenáší do jejich násled-
ných ilustrací.

A
kademický malíř Boris Jirků instaloval
v naší malé galerii (za vydatné pomoci ak.
mal. Jana Kavana) nezměrné množství ob-

razového materiálu, takže ji víceméně promě-
nil na „vytapetovanou místnost“ s třemi vitrí-
nami přeplněnými knihami. Prostě pastva pro
oči. Autor vás zaujme radostnou „chagallov-

skou“ barevností a „baconovskou“ úpravou perspektivy zobrazovaných 
postav. Výstavě dominují doprovodné ilustrace knih Podzim patriarchy 
(G. G. Márqueze) a Mistr a Markétka (M. Bulgakov). Posledně zmiňova-
né dílo Borise Jirků nejen natolik očarovalo, že neustále pokračoval 
v tvorbě dalšího a dalšího obrazového materiálu, ale dokonce své emoce 
definoval i v ilustracích odklánějících se od hlavní dějové linie románu. 
Jeho cílem bylo takto své obrazy uložit k další konfrontaci pro příští 
generace. Slovy autora: „Nicota se rozmáhá, a proto je třeba zapálit svíčku 
a předávat řemeslo a rozšiřovat kulturu.“

Příjemný kulturní zážitek z této výstavy vám naše galerie může poskyt-
nout do 1. září 2019. Popl

Výstava je přístupná v pátek 13–17 h a v sobotu a neděli 10–18 h.
Ve čtvrtek 5. 9. v 17 hodin bude tamtéž zahájena výstava Tušení přítomnosti (Lenka Vojtová + 
Jaroslav Křížek) …práce na papíře, v bronzu, kameni a dalších materiálech. Podrobnosti příště.

Posilovna
Volně přístupný fitpark v areálu fotbalového 
hřiště TJ Sokol Troja čeká na vaši návštěvu. 
Hřiště je určeno k posilování s vlastní vahou 
těla podle cviků vyobrazených u každého 
stanoviště. Využívání sportoviště je povole-
no osobám starším dvanácti let o minimální 
výšce 140 cm. Mladší zájemci mohou hřiště
využívat pouze v doprovodu dospělé osoby.
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Vítězstvím v sobotních zápasech týmů bojujících o účast v nejvyšší české baseballové soutěži (27. 7.), 
si trojští válečníci zajistili poprvé ve své historii baseballovou extraligu. Postupem mezi elitu přispěli 
hráči k letošním oslavám padesátiletého výročí klubu. SaBaT Praha tak bude mít příští rok zastoupení jak 
v nejvyšší softballové soutěži žen, tak v extralize baseballistů. Vilém Sládek, SaBaT Praha
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Přijďte si zacvičit, zasportovat a pobavit se do TJ Sokol Troja. Od začátku 
září 2019 zahajujeme cvičební sezonu 2019/2020. 

TJ SOKOL TROJA zve na cvičeníATJ

Cvičební rozvrh TJ Sokol v tělocvičně ZŠ Trojská
15–16 16–17 17–18 18–19 19–20 20–21 21–22

Pondělí
tělocvična

16.00–17.30
KOP přípravka

17.30–19.00
ODBÍJENÁ II

19.00–20.30
ODBÍJENÁ I

malý sál
17.00–18.00

Dítě-pohyb-hudba
18.00–19.00

PILATES
19.00–20.00
AEROBIK

Úterý
tělocvična

15.30-17.00
KOP přípravka

17.00–18.30
ODBÍJENÁ III

20.00–21.30
Kopaná OSV

malý sál
16.00–17.30

KOP
18.00–19.00 ZDR. 

CVIČ. + JÓGA

Středa
tělocvična

16.00–17.00
OB mládež

17.00–18.00
FLORBAL

18.00–19.30
ODBÍJENÁ II

19.30–21.00
BASKETBAL

malý sál
18.00–19.00

JÓGA
19.00–20.00
AEROBIK

20.00–21.00
PILATES

Čtvrtek
tělocvična

15.30–16.30
PŘEDŠKOLNÍ

16.30–17.30
RODIČE A DĚTI

17.30–19.00
ŽACTVO ml. – sportování

20.30–21.30
KANOISTIKA

malý sál
17.00–18.00

CVIČENÍ SE ŽIDLÍ
18.00–20.00

STOLNÍ TENIS

Pátek
tělocvična

15.30–17.00
KOP přípravka

17.00–18.30
KOP ml. žáci

malý sál
15.30–17.00

KOP
18.00–19.00

STOLNÍ TENIS Ž

Poznámka: Treninky oddílu kopané budou probíhat v tělocvičně v období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020. Ostatní cvičení od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020.

O
ddíl kopané zahájí tré-
ninky dětských katego-
rií jednak na soustředě-

ní v Mělníku od 17. do 24. 8.
2019 a dále starší přípravka 
bude trénovat poslední týden
v srpnu v úterý a pátek vždy 
od 16.30 hod. venku na hřišti
v Troji. V tělocvičně ZŠ v Troji
budeme trénovat v období od
1. 11. 2019 do 31. 3. 2020.

Za TJ Sokol Troja Petr FILIP

V
šestrannost bude sportovat dle při-
loženého rozvrhu hodin v tělocvič-
nách ZŠ v Troji. Novinkou je obno-

vení hodiny sálové kopané pro dorost 
a dospělé každé úterý od 20 do 21,30 h. 
Cvičení dospělých začnou od 2. 9. 2019 
a cvičení dětí od 9. 9. 2019.

Tradiční ukončení sezony mladší 
přípravky kopané – zápas dětí proti 
rodičům

Ukázky z našich cvičení z minulých let

Zdravotní cvičení seniorů

Z treninku dětí OB

ODDÍL KOPANÉ
stále provádí NÁBOR

KLUKŮ I DĚVČAT
ročníků narození

2005 až 2013.

2019–2020

Beach
volejbalový

turnaj trojic
města Brumov-
-Bylnice, 13. 7. ’19

Tým trojského sokola pod názvem
„TROJŠTÍ SRŠNI“, v sestavě Anič-
ka VESELÁ, Josef CÍCHA a Jirka A
MATERNA, se zúčastnil turnaje
na Valašsku a při jeho premiéře se
mu podařilo zvítězit v konkuren-
ci dalších devíti teamů. Ne úplně
letní počasí vynahradila skvělá at-
mosféra celého turnaje. PC
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET
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ZOO pro vás připravila
n Sklípkani v Zoo Praha (doa

11. 8.) Šípové žáby (od 17. 8.) Galerie Go-y
čárovy domy n Kůň Převalského: Tři vý-
ročí Jurta n Motýli ze Sklenářky Terasa y
před vzdělávacím centrem
8.–9. 8. Letní zooškola pro děti 12–15 let
je jedinečná příležitost pro všechny mla-
dé přátele zvířat, přírody a zoologických
zahrad dozvědět se mnoho zajímavostí
o zvířatech, nahlédnout do zákulisí zoo
nebo si zasoutěžit. Na program je nutné
se předem objednat – www.zoopraha.cz
10., 17., 24. a 31. 8. Co se skrývá pod
hladinou edukativní a herní stanoviš-
tě v prostorách amfiteátru u lachtanů
10–16 h, cvičení lachtanů od 13.30 h

10. 8. Dárek pro všechny slony Oslava y
Mezinárodního dnes slonů, předání dár-
ků celému stádu ve 13.30 h.

11. 8. Lví den
Oslavte s námi
Mezinárodní 
den lvů.
Předání dárků 
ve 13 h.

15.–16. 8. Letní zooškola pro děti 8–11 let
je jedinečná příležitost pro všechny mla-
dé přátele zvířat, přírody a zoologických 
zahrad dozvědět se mnoho zajímavostí 
o zvířatech, nahlédnout do zákulisí zoo 
nebo si zasoutěžit. Na program je nutné 
se předem objednat – www.zoopraha.cz
18. 8. Zooškola pro dospělé Jak se dělá zoo.
Oblíbený a originální zážitkový program 
pro všechny, které zajímá fungování zoo, 
a chtěli by si vyzkoušet práci chovatele. Na 
program je nutné se předem objednat – 
www.zoopraha.cz
22.–23. srpna Letní zooškola pro děti
12–15 let je jedinečná příležitost pro t
všechny mladé přátele zvířat, přírody 
a zoologických zahrad dozvědět se mno-
ho zajímavostí o zvířatech, nahlédnout 
do zákulisí zoo nebo si zasoutěžit. Na 
program je nutné se předem objednat – 
www.zoopraha.cz

Hudební
procházky
ve 13 h Gočárovy domy v zoo
v 15 h Trojský zámek
v 17 h Botanická zahrada

 4. 8. Uni kvartet (J. S. Bach, A. Dvořák)

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

18. 8. Hudba Kalich (B. Smetana, J. Ježek)

25. 8.  Pražský žesťový soubor (J. I. Linek, 
G. Gershwin)

12

Přijďte si odpočinout a zaposlouchat se pod širým nebem do tónů 
skladeb známých klasiků, každou neděli až do 22. 9. 2019.ý

Botanická zahrada připravila
www.botanicka.cz Venkovní expozice denně 9–19, Fata Morgana kromě po 9–19 h

do 31. 8. Zahrada všemi smysly Trojská botanická zahrada dvaadvacet let při-
pravovala výstavy pro všechny smysly, kde přibližovala různé aspekty přírody 
netradičním způsobem i návštěvníkům se specifickými potřebami. Tentokrát 
se výstava přesouvá z výstavního sálu do otevřeného prostoru venkovních ex-
pozic, kde si zájemci mohou testovat svůj sluch, hmat či čich, nebo si vyzkoušet 
hru na nevšední hudební nástroj – lithofon.
10. 8.  Procházky zahradou s odborníkem:Procházky zahradou s odborníkem: LetničkyLetničky

Alena Nováková ve 14 a v 16 h, Jižní vchod,
ulice Nádvorní

12. 8.  Klára má svátek Oslavte s námi svátek Kláry piknikem na stejnojmenné vinici.
18. 8.  Mezinárodní den Rulandského modrého Vinice sv. Kláry, od 14 hodin bude 

na terase pod ořechem přichystána volná minidegustace několika vzorků.

www.zoopraha.cz
v srpnu 9–19 h

Léto plné soch

P
rojekt LÉTO SE SOCHAMI propo-
juje partnerská města Pirnu a Dě-
čín již několikátým rokem. Letošní 

téma je Zvíře, s podtitulem „zobrazení 
posvátného“. Venkovní expozice předsta-
ví díla více než třiceti umělců ze tří států. 
Můžete ji navštívit jak v Růžové zahradě 
děčínského zámku, tak i v několik kilo-
metrů po proudu Labe vzdálené soused-
ní saské Pirně, respektive na bastionech 
tamní nepřehlédnutelné pevnosti.

Ve městě, které si kdysi oblíbil i zná-
mý malíř Bernardo Bellotto (Canaletto, 
1721–1780), probíhá v městském muzeu 
i doprovodná výstava drobné plastiky 
a grafiky.a grafiky.

Růžová zahrada zámku
ěčínDě denně 10–20 h,
: 20/10 Kč, Pevnost vstupné

Sonnenstein středa–neděle 13–17 h,
vstupné 5/3 €€, děti a studenti (s prů-€€

zdarma,kazkou) z do 29. 9. 2019.
www.zamekdecin.cz

www.pirna.de
/skulpturensommer

Jak se tam dostat: Dálnice D8/E 55,
B172, na kruhovém objezdu Sonnenstein
sjezd na Landratsamt.
Do Děčína jezdí z nádraží Praha – Holešovi-
ce každé dvě hodiny Eurocity (6.42 atd.)
nebo rychlíky, také po
dvou hodinách (7.00 
a dále). Jízda EC je 
oproti rychlíku o pat-
náct minut kratší (ho-
dina a čtvrt). Z Děčína 
do Pirny, s přestupem
v Bad Schandau, odjíž-
dí regionální spoje opět 
v dvouhodinovém intervalu
(8.41…). Lze použít meziná-
rodní jízdenku Labe/Elbe 
(platí v celém Ústec-
kém kraji a saském 
příhraničí na 2. tř.
osobních vlaků,
autobusy, měst-
ské tramvaje a větši-
nu přívozů – i na měst-
ský mikrobus z nádraží 
do centra Pirny).

ák 1968, bronzák 1968, bronzV. Vingler, Raněný ptáV. Vingler, Raněný ptá

Platnost 
jízdenky
Labe/Elbe

www.cd.cz, zz www.vvo -online.de


