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SLOVO STAROSTY

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Milí trojští 
a podhořští 

sousedé,

Ze zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva MČ 23. 6. 2020

K prodeji pozemku parc.č. 1466/4, ostatní plocha, o výměře 47 m2 

v k. ú. Troja, zapsaného v KN na LV 875 ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
svěřená správa Městské části Praha -Troja

Pan starosta uvedl, že na minulém jednání byl tento převod projednáván 
ve fázi záměru. Zatím jsme nehovořili o předkupním právu. Probíhá diskuze 
o uplatnění předkupního práva. Paní Karlíková – nemohli bychom zohlednit 
cenu pozemku zvýšením např. o 5 %, když do smlouvy nedáme předkupní prá-
vo? Pan Hostaš – do všech smluv dáváme předkupní právo, tak tuto zaběhlou 
praxi zachováme. Pan starosta – po čtyřech letech může přijít někdo, kdo na 
tomto pozemku bude chtít lavičku. Paní Karlíková – abychom se mohli v bu-
doucnu ohradit, kdyby někdo chtěl namítat, proč jsme nyní nechtěli předkup-
ní právo, tak nyní zvýšíme cenu o 5 %. Paní Pokorná – jsem pro to, zachovat 
předkupní právo. Pan Hostaš – Komise pro obecní majetek by měla stanovit 
pravidla pro navržení předkupního práva při prodeji majetku a potom podle 
nich dále postupovat, a ne nyní měnit pravidla. Paní Karlíková souhlasí s tím, 
aby se stanovila pravidla. Pan starosta – Komisi pro obecní majetek uložím, 
aby se zabývala pravidly pro uplatnění předkupního práva. Paní Foitlová – 
v programovém prohlášení máme, že se nechceme zbavovat majetku. Pouze 
v ojedinělých případech, kdy dochází k majetkoprávnímu vypořádání, a v tom 
případě individuálně řešit předkupní právo. Paní Karlíková – členové Komise 
pro obecní majetek nenesou odpovědnost, tu nesou členové zastupitelstva. Pan 
starosta – když budou pravidla, tak se jimi může, ale nemusí zastupitelstvo řídit. 
Paní Karlíková – zastupitelstvo se od pravidel může odchýlit tam, kde to dává 
smysl. Kompetence je vždy na zastupitelstvu.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání schvaluje úplatný převod po-
zemku parc. č. 1466/4 k. ú. Troja o výměře 47 m2, z vlastnictví hl. m. Prahy, 
svěřená správa Městské části Praha -Troja, do vlastnictví… za kupní cenu ve výši 
366 374 Kč, tj. 7 795,20 Kč/m2 s výhradou věcného předkupního práva na dobu 
10 let. Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 1

Usnesení č. 88 bylo schváleno.
Informace starosty
n Pan starosta – informuje o svém rozhodnutí nabídnout naše vysoušeče kraji 
postiženému povodněmi. Pan Novotný kontaktuje sekretariát hejtmana vybra-
ného kraje s nabídkou. n Trojská lávka – stavba běží, sledovali jsme umístění a
mostovky na pilíře n Trojské vinobraní – zatím připravujeme v plném rozsa-í
hu, je to tak domluvené s Trojským zámkem. n Deštěm propláchnutá stez-
ka mezi vinicí a botanickou zahradou – TSK ji hned uklidila, ale cesta je 
poškozená. Dnes se řeší výběr dodavatele, který cestu opraví. Na jednání s PVS 
pan starosta zmínil neudržitelnou situaci s šachtou, kterou při přívalovém dešti 
vytéká voda a MČ na to upozorňuje od roku 2012. Nyní snad pomůže tlak ZOO, 
která byla také poškozena. n Křižovatka Na Kovárně – snad se nám podaří 

zabránit stavbě rozdělovací komory v křižovatce. Bylo znovu jednání s vlastníky 
domů a nyní PVS souhlasila s rekonstrukcí stávající komory, která by měla být 
za půl roku hotová. Nová rozdělovací komora v křižovatce by stála 100 mil. Kč 
a trvalo by to dva roky. Čeká se na stanoviska jednotlivých SVJ. PVS navrhla, že 
zástupce SVJ bude účastníkem stavebního řízení i kolaudačního řízení. n Re-
tenční nádrže na parkovišti u Trojské lávky budou sloužit k tomu, že budou 
zachytávat odpadní vody při deštích, které není čistička schopna pojmout a jdou 
do řeky. Nyní zůstanou v kruhových nádržích, kde se naředí a postupně odešlou 
do čističky. Obdobné nádrže jsou v Brně, které jsme chtěli navštívit, což nepro-
běhlo kvůli koronaviru. Nyní jsme se byli podívat na nové vodní lince. Výdechy 
u retenčních nádrží budou směrovány na řeku. Vybudováním retenčních nádrží 
by to v ulici Pod Havránkou mělo přestat páchnout. MČ ještě stanovisko nedala, 
ale jiné místo možné není. MČ požaduje na nádržích vybudovat park.
Diskuze, závěr
Paní Pokorná – ohledně košů na vyhlídce dostávám komunikaci od paní eko-á
ložky z Odboru životního prostředí MHMP, že v krajinné oblasti není možné 
koše instalovat. Pan starosta – při podzimním úklidu Troje bychom se měli a
zaměřit na tuto lokalitu. Paní Tůmová – kontejnery na tříděný odpad u našeho á
domu, které byly posunuty při stavbě chodníku, by se měly vrátit na původní 
místo. Paní Karlíková – upozorňuje na to, že v domě č. o. 136 je penzion, a zda á
majitel plní povinnosti k poplatku z pobytu. Paní Marková – bude prověřeno. á
Pan Hostaš – ptá se na světelnou závoru na komunikaci K Bohnicím. Pan sta-
rosta – podle sdělení paní Ing. arch. Burgerové, místostarostky MČ Praha 7, pan 
Kovařík na tom pracuje. Paní Foitlová – auta nyní parkují v ulici Pod Hrachov-á
kou po obou stranách komunikace, nemůže projet autobus. Paní Karlíková – á
i když je doprava směrována pracovníkem ZOO, tak stejně auta jedou dozadu. 
Paní Pokorná – i ulice Pod Havránkou je plná.á Pan starosta – řešil jsem to a
s náměstkyní ZOO paní Pellešovou. Můžeme povolat Městskou policii, ale bude 
to přestupek, který řeší městská část. ZOO má vstupné za 1 Kč pro záchranáře, 
hasiče a zdravotníky. Paní Karlíková – u odbočení z Trojského mostu v mo-á
mentě, kdy budou parkoviště obsazena, rozsvítit tabuli s textem Nevjíždějte do 
Troje, auto bude odtaženo. Pan Hostaš – za mostem je cedule, kde je napsáno, 
že je obsazeno a stejně auta vjíždějí do Troje. Tak v Podhoří umístit třeba bali-
sety. Pan starosta – informuje o připravované rekonstrukci komunikace Pod a
Hrachovkou – Rada HMP schválila dodavatele. Paní Foitlová – vyzvat ZOO, aby á
umístila na plot cedule Neparkujte, budete odtaženi. Zastupitelé se shodli, že na 
začátku vjezdu do Troje by cedule měla být. Znovu vyvinout tlak. Pan starosta –a
v případě, že budou parkoviště uzavřená, by měla být informační tabule, kam jet 
dále. Pan Hostaš – informace by měla být již před Trojským mostem. Kapacita 
lokalit je vyčerpatelná. Pan starosta – návštěvnost Zoo osm tis. lidí je komfort-a
ní, pokud je návštěvnost dvacet tis. lidí, je to neúnosné.

Změna trasy linky 112 od soboty 1. 8. 2020

O D SOBOTY 1. 8. 2020 dochází k úpravě
trasy linky BUS 112, která nově pojede
po Trojském mostě obousměrně, tj. i ve

směru z Holešovic k ZOO. Pro ověření bezproblé-
mové koordinace s provozem tramvají u Nádra-
ží Holešovice půjde zatím do cca prosince 2020

o zkušební provoz. Tato úprava byla naplánována 
již v době stavby Trojského mostu, ale nedošlo ke 
stavební úpravě výjezdu z jižního terminálu auto-
busů Nádraží Holešovice a přilehlého tramvajového 
ostrůvku, což neumožňovalo odbočení potřebným 
směrem. Výrazně se zlepší situace v pravidelnosti 

provozu linky 112 směrem k Zoo, neboť časté mi-
mořádné situace na vjezdu do tunelového komple-
xu Blanka způsobují nedodržování jízdního řádu. 
Oblast Pelc -Tyrolky bude náhradou za linku 112 
obsloužena novou linkou (vždy ve školním roce) 
od září 2020. Ing. Irena Marková, tajemnice úřadu MČ

pomalu se blíží konec letních prázd-
nin. Prázdnin, které pro mnohé z vás 
byly trošku jiné, letos jste nevyrazili 
s dětmi do zahraničí za sluníčkem 
a odpočinkem k moři ani třeba za 
turistikou do Alp. Svým pobytem 
v českých penzionech jste mnozí 
z vás výrazně podpořili cestovní ruch 
a celou ekonomiku u nás doma.

Letošní léto je prostě jiné a jiné 
bude i Trojské vinobraní. Z důvodu 
vládních opatření bude letošní vi-
nobraní výrazně komornější, takové 

více sousedské. Zatím stále počítáme
s možností opět uspořádat tradiční 
svátek vína v sobotu 12. září na se-
verním nádvoří Trojského zámku,
s předprodejem vstupenek v celko-
vém počtu devět set kusů. Pokud
však naše vláda zpřísní svá opatření 
a bude například možné pořádat 
venkovní společenské a kulturní 
akce pouze za účasti do pěti set ná-
vštěvníků, přesuneme celou akci do
obecní zahrady. Sice omezený, ale
přesto pestrý a zajímavý kulturní 

program máme již zajištěný. Pro le-
tošní ročník dáme přednost hlavně 
místním vinařům, na jejich stáncích 
tak budete moci ochutnat především 
trojská vína.

Milí trojští a podhořští sousedé, 
přeji vám všem do druhé poloviny 
toho letošního těžkého roku, přede-
vším pevné zdraví a dobrou náladu.

Tomáš Bryknar
starosta
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

ÚŘAD MČ INFORMUJE
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O Svazu městských čá
hlavního města Prahy
Svaz městských částí hlavního města Prahy byl za-
ložen 9. května 2012. Jaký je cíl a předmět činnosti 
Svazu se dočteme na jejich webových stránkách.

C ÍLEM SVAZU je spolupráce městských částí v občanskoprávních vzta-
zích, ochrana společných zájmů i posílení významu městských částí 
v procesu rozhodování o věcech, které se jich týkají, a to v duchu 

s principy, z nichž vychází Evropská charta místní samosprávy.
Předmětem činnosti Svazu je spolupracovat s hlavním městem Prahou na za-

jištění vyšší informovanosti městských částí, předávat si zkušenosti a informace 
v oblastech veřejného života, veřejné správy a správy MČ, předkládat orgánům 
veřejné moci návrhy zohledňující požadavky MČ a prostřednictvím Svazu hájit 
a prosazovat zájmy městských částí. Mezi aktuální zájmy Svazu patří v součas-
nosti také změna zákona o matrikách, viz. následující tisková zpráva.

Starostové chtějí usnadnit
uzavření občanského sňatku

A ČKOLIV PODLE OFICIÁLNÍCH ČESKY	CH STATISTIK zájem o uzavírání 
sňatku mezi lidmi v posledních letech stoupá, starostové desítek měst-
ských částí krajských či statutárních měst se při oddávání musí potýkat 

s komplikacemi týkající se omezeného výběru termínu či místa svatby. V hlavním 
městě České republiky se s nimi musí kvůli chybějícímu matričnímu úřadu na území 
městské části vypořádávat lidé například v Praze -Slivenci, Praze -Petrovicích či 
Praze -Vinoři. Starostové se proto rozhodli lidem situaci usnadnit a ve svém úsilí 
o změnu legislativy se Svaz městských částí hlavního města Prahy spojil s po-y
slanci i advokáty. Menší výběr termínu Výběr termínu svatby lidem znesnadňuje 
nutná přítomnost matričního úředníka. Může se například stát, že si snoubenci vy-
berou k uzavření sňatku třetí červencovou sobotu. Právě tuto sobotu je ale úředník 
na dovolené nebo oddává jinou svatbu. Snoubenci se proto nemůžou vzít v jimi zvole-
né datum, které pro ně může mít velmi symbolický význam. „Přitom i malé pražské 
části se počtem obyvatel rovnají obcím, které mimo Prahu běžně matriční úřady 
mají, tedy se jich takové omezení nedotýká. Lidem, kteří chtějí být sezdáni na na-
šem území, ale život komplikuje. Proto jsme se rozhodli pokusit se změnit legis-
lativu,“ vysvětluje předsedkyně Svazu městských částí hlavního města Pra-
hy a starostka MČ Praha -Slivenec Jana Plamínková Výběr místa a trvalý 
pobyt Aby se dvojice mohla civilně vzít na jimi zvoleném místě, které náhodou leží 
na území městské části bez matričního úřadu, uvádí současný zákon o matrikách 
podmínku trvalého pobytu. „Ten musí mít v městské části alespoň jeden z páru, 
což vede k zúžení výběru místa pro uzavření sňatku,“ dodává Plamínková. Trvalý 
pobyt totiž už dávno není jediným zdůvodněním výběru místa svatby – snoubenci se 
v městské části mohli například seznámit nebo prožít důležité okamžiky svého vzta-
hu. Současně je čím dál běžnější, že se nastávající manželé rozhodnou svůj sňatek 
uzavřít na zcela jiném místě, než ve kterém žijí.

Řešením situace je úprava zákona o matrikách, o níž usilují starostové praž-
ských městských částí. Návrh takové úpravy pro ně zpracovali Frank Bold Ad-
vokáti a o načtení a prosazování se dosud zasadili poslankyně Věra Kovářová 
(STAN) a poslanec Ondřej Profant (Pir). Původní podoba návrhu počítala 
mimo jiné i s tím, že by ke sňatku stačilo matriční osvědčení. Přítomnost mat-
ričního úředníka by potom při uzavření civilního sňatku nebyla nutná. „Po kon-
zultaci s Ministerstvem vnitra se však návrh změnil tak, že zůstane podmínka 
přítomnosti matrikáře, ale bude splněna v případě, že oddávající zastupitel 
bude splňovat podmínky odborné způsobilosti matrikáře, tedy složí takzvané 
matriční zkoušky,“ dodává “ právnička kanceláře Frank Bold Advokáti Jitka 
Mihulková.

Upravený návrh čeká pravděpodobně na podzim druhé čtení v Poslanecké 
sněmovně. „Přesto, že se jedná o kompromis mezi stávajícím komplikovaným 
stavem a námi upřednostňovaným řešením, vítáme jej. Naším cílem je, pokud 
možno co nejvíce usnadnit párům vstup do manželství v místě a termínu, který 
si vyberou,“ komentuje návrh starostka MČ Praha -Petrovice Olga Hromasová.

SEVERNÍ SCÉNA
11.00 Zahájení slavnosti

11.30–12.30 Osmikráska

13.00–14.00 Staropražští pardálové

14.30–15.30 Mirek Paleček

16.00–19.30 Slovácký krúžek

20.00 Ukončení slavnosti

ZAHRADA
11.00–19.00  Výtvarný workshop

s GHMP v eko-ateliéru
v oranžérii

11.00–17.00  Program a hry
pro děti – MŠ Rozárka

13.00–17.00  Malování na obličej –
Duha Střelka
(stan MČ u sjezdu
na jih)

Vítání občánků 2020
Na letošní podzim 
(říjen až listopad) je 
naplánovaná slavnost 
Vítání občánků. Pan 
starosta bude vítat děti 
narozené od 1. 8. 2018 
do 30. 9. 2020.

Žádáme rodiče, kteří mají zájem se akce zúčastnit a své děti 
dosud nepřihlásili, aby tak učinili na info@mctroja.cz.
Bude jim zaslána emailem přihláška nebo si ji můžete osobně
vyplnit na úřadě.

Přesné datum slavnosti bude oznámeno včas v časopise TROJA 
a na stránkách MČ Praha -Troja.

TRADIČNÍ SLAVNOSTI DOBRÉHO VÍNA A BURČÁKU
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ZAJÍMAVOST

TIP PRO VÁS

ÚŘAD MČ INFORMUJE

BIOODPAD
Neděle 6. 9. od 9 do 12 hodin

n  Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n  V Podhoří 280 bývalá octárna

Neděle 6. 9. od 13 do 16 hodin
n  Pod Salabkou x Trojská

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

n  Pod Salabkou x Trojská
n  Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n  V Podhoří 280 bývalá octárna

Neděle 13. 9. od 13 do 17 hodin
n  Pod Havránkou 807/15
n  Sádky

Velkoobjemové
kontejnery

Praha kvete
V Praze vzniká nový projekt „Praha kvete“, který je zacílen na podporu opylovačů, do
kterého se může zapojit každý občan. Jde o poukázání na prospěšnost květnatých luk 
oproti krátkým anglickým trávníčkům. Zapojení se do projektu spočívá v lokaci opylo-
vačů. V Praze vzniklo a vzniká několik míst s lučním osetím. Každý občan na tato místa 
může přijít pozorovat a vyfotografovat vyskytující se hmyz. V blízkosti Troje najdete
takovou zahrádku na Praze 8 v komunitní zahradě Kuchyňka u Pelc – Tyrolky.

Podrobnosti můžete
t na webových

stránkách:
https://www.prahakvete.com/.

Podrob
zjistit

htttttptt s://www.prah

Brusnice borůvka

K VĚTY SE U VŠECH BORŮVEK objevu-
jí od dubna do června. Plody borůvek 
se sbírají od července do konce září, 

ve vyšších polohách až do října. Plody obsahu-
jí spoustu životu prospěšných látek – kyseliny, 
taniny, vitamíny A, B, C, E, minerály, železo, hoř-
čík, vápník, draslík, sodík, fosfor, mangan, měď, 
chrom a zinek. Borůvky obsahují 11 % sacha-
ridů, a to převážně fruktózy a mají velmi nízký 
obsah tuků a bílkovin. Jsou zdrojem antioxidan-
tů, které mohou mj. působit příznivě v prevenci 
rakoviny. Dále borůvky zlepšují noční vidění 
a léčí šeroslepost; zlepšují imunitu a působí pre-
ventivně a léčebně (jako doplňující prostředek) 
proti infekcím; prodlužují život, chrání před 
stařeckou demencí, snižují hladinu cholesterolu 
a tuků v krvi, chrání tělesné buňky proti volným 
radikálům a prospívají regeneraci sliznic. Denní 
konzumace borůvek pomáhá snížit riziko kar-
diovaskulárních chorob.

Léčivé jsou ale i listy borůvkových keříků. Ná-y
lev z nich se používá při slabé cukrovce. V listech 
jsou obsaženy ve významném množství třísloviny, 
takže se hodí na přípravu čaje, užívaného vnitřně 
při žaludečních obtížích, pomáhají při střevních 
onemocněních. Napomáhají odvodňování a léčbě 
některých otoků a zánětů močových cest. Zevně 
odvar z borůvkového listí lze využít při kožních 

onemocněních, například i při lupénce. Borůvky 
jsou již od pradávna rovněž velmi kvalitním pří-
rodním barvivem.

K dalším, téměř nesčetným účinkům patří ne-
zanedbatelná podpora úsilí obézních o snižování 
tělesné hmotnosti. Mají dokonce i uklidňující 
a protistresový účinek. Napomáhají také při tlu-
mení nikotinové abstinence, jsou velmi vhodným 
doplňkem při odvykacích kúrách kuřáků.

Ovšem ale, malé varování: borůvky mohou 
nežádoucím způsobem ovlivnit hladinu glukózy 
v krvi během a po operaci. Pokud tedy máte před 
nějakou operaci, nejezte borůvky nejméně dva 
týdny předem.

Jistě vůbec není třeba připomínat, jak skvě-
lé jsou borůvky i ve formě kompotů, marmelád, 
džusů, moštů atd. Máte -li prostor na slunném či 
poloslunném balkoně, zasaďte si do větších nádob 
alespoň dva keříky rozdílných odrůd (kvůli vzá-
jemnému opylování). Když začnete s pěstováním na 
jaře, již v létě můžete sklidit první úrodu.

Obsahem cenných živin včetně zdraví pro-
spěšných látek se borůvky řadí k našemu nej-
cennějšímu ovoci. Z uvedeného výčtu pozitivních 
účinků na lidské zdraví je zřejmé, že se mohou 
zcela právem pyšnit zařazením mezi významné 
superpotraviny.

Otka Stavovčíková

Z přírodní lékárny
Brusnice borůvka je léčivá rostlina z čeledi vřesovcovitých. Je to 
nízká keřovitá trvalka, která roste v lesích a na lesnatých loukách 
střední a severní Evropy. Lze ji ale najít i v západní Asii a v Severní 
Americe. Její příbuzná je Brusnice chocholičnatá – kanadská borůvka, 
jejíž keře, dorůstající výšky někde až 2,5 m, jsou pěstovány i u nás.

Borůvka – Vaccinium myrtillus L.
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Do Mělníka
I letos se můžete svézt
parníkem do královského
města na soutoku Vltavy a Labe.
Odplouvá se v neděli
23. 8. v 8.15 h
z přístaviště na Císařském ostrově
www.paroplavba.cz
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ŽIVOT V TROJI

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Připravme se na zmírnění 
dopadů přírodních pohrom
P OVODNĚ JSOU V TROJI A PODHOŘÍ STÁLOU HROZBOU a příčinou mnoha škod. Řadě U

ztrát na majetku můžeme zabránit prevencí nebo zlepšením znalostí o tom, jak se 
při povodní nebo po povodni chovat. Analogicky s péčí o zdraví, kde hraje důležitou 

roli samovyšetření některých příznaků nemoci, může každý vlastník nebo správce objektu 
ohroženého povodní nebo jiným rizikem rozpoznat kritické nedostatky a provést opatření ke 
zvýšení odolnosti domu a jeho schopnosti se zotavit po katastrofě. MČ Praha -Troja byla účast-
níkem mezinárodního projektu „ProteCHt2save“, podpořeného z programu Interreg Central 
Europe, kde je jedním z výstupů jednoduchý manuál, podporující výše uvedené samovyšetře-
ní. Manuály dostali všichni vlastníci a správci objektů v ohrožených zónách v Troji a Podhoří. 
Úřad MČ Praha -Troja k tomu nabízí všem dotčeným občanům zprostředkování konzultací 
s autory manuálu k detailnějšímu vysvětlení jeho použití v konkrétních případech. Pro pří-
pravu manuálu bylo využito i mnoha trojských zkušeností z předchozích povodní a návrhy 
opatření tudíž zohledňují i místní specifické podmínky. Miloš Drdácký

V RÁMCI ZÁVĚREČNYCH AKTIVITYY v Projektu „ProteCHt2save“ podepsal pan starosta 
Memorandum o spolupráci účastníků i po skončení projektu a výměnu zkušeností 
z případných krizových situací. Rád bych poděkoval zejména vedoucí Oddělení kri-

zového řízení MČ Praha 7 paní Olze Ryantové za nabídku představení manuálů pro vlastníky 
ohrožených objektů i na úrovni krizového řízení dalších městských částí. V Troji předal pan 
starosta manuály obyvatelům na setkáních Místní pracovní skupiny 25. května v Domě spo-
kojeného stáří a následně na setkání s občany 8. června v Podhoří. Pro další zájemce jsou 
manuály k dispozici na úřadě naší městské části u pana Karla Novotného. Závěrem bych rád 
poděkoval všem, kteří se do projektu zapojili a pomohli nám s přípravou konkrétních aktivit 
i s přípravou dalšího zlepšování protipovodňové ochrany v Troji. Tomáš DrdáckýSetkání místní pracovní skupiny v květnu 2020

Likvidace zaplavených věcí, Trojská ulice v srpnu 2002

Trojský pivovar
U Trojského zámku
Areál památkově chráněného Troj-
ského pivovaru byl dlouhá léta uza-
vřen veřejnosti a od povodní v roce 
2002 nevyužitý zarostlý a zpustlý2002 nevyužitý, zarostlý a zpustlý. 
Noví majitelé budovy i dvůr vyklidili 
a otevřeli zde Art & food ZOOnu.a otevřeli zde Art & food ZOOnu.

MČ PRAHA -TROJA 19. ZÁŘÍ 2020

Památky a vzdělávání
Letošní téma je příležitostí prezentovat památky 
v kontextu místa a dozvědět se více o jejich historii 
i současném využívání. Program připravujeme spo-
lečně s akcí Zažít město jinak a těším se, že zejmé-
na o Rybáře a prohlídku rekonstruovaného Statku 
bude velký zájem. Tomáš Drdácký, garant EHD v Trojiýý

Osada Rybáře
Povltavská 21/42
Bývalá rybářská osada Rybáře, ze
které se dochovalo pouze část sta-
vení byla prohlášena za vesnickouvení, byla prohlášena za vesnickou 
památkovou zónu v roce 1991. Zahá-
jení EHD jení EHD v 10:00 hodin

Viniční sloup Trojská 162
Ozdobný viniční sloup z časů rozkvě-
tu trojského vinařství z 18 stoletítu trojského vinařství z 18. století. 
Památka běžně přístupná veřej-
nosti.nosti.

Kaple sv. Kláry
Nad Trojským zámkem
Kaple vznikla jako součást zámecké-
ho areálu, s vlastním zámkem byla 
kdysi spojena schodištěm.

Kaple sv. Václava
Podhoří 284
Kaplička byla vystavěna 1865 man-
želi Vrzákovými, tehdejšími majiteli 
Lysolaj.

Panský dvůr
Pod Havránkou 7/10Pod Havránkou 7/10
Statek patřil k základnímu hospo-
dářskému zázemí trojského panství. dářskému 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. Letos 
v červenci byla dokončena rekon-
strukce a dostavba této památky.

Viniční usedlost Salabka
K Bohnicím 2/57
Usedlost je zřejmě nejstarší docho-
vanou v Troji, některé její staveb-
ní části pocházejí z přelomu 16. 
a 17. století.
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Škola kouzel a čar na louce České Kanady
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Vážení občané, rodiče a všichni 
příznivci naší ZŠ Trojská,
obracím se na Vás s prosbou o podporu nově vzniklého projektu na revitalizaci východní části školní 
zahrady. V současné době je zde pouze malé hřiště pro mladší školáky. Západní část zahrady s průlezkou 
ve tvaru lodě, velkým hřištěm a lavičkami je obecní, a i když můžeme tuto část využívat, je veřejná, a tedy 
volně přístupná všem. V budoucnu, po plánované rekonstrukci a přístavbě školy, by se tento prostor vzhle-
dem k velikosti přístavby měl omezit pouze na hřiště, v době stavby se ale pravděpodobně uzavře úplně.

Východní část zahrady bychom rádi upravili a využívali především na podporu vzdělávání. Prvky, které 
tam mají vzniknout, by měly být prvořadě edukativní. Jedná se o vytvoření amfiteátru v horní části 
zahrady s možností realizovat zde výuku i zábavné a komunitní aktivity, níže pak o soustavu dřevěných 
beden a truhlíků k pěstování okrasných i užitkových rostlin. Jsou zde navrženy pěstební květináče, 
edukativní tabule a sluneční hodiny. Dále jsou zde navrženy pracovní bedny, které dětem umožňují sa-
mostatné i skupinové vzdělávací aktivity. Tato soustava by obsahovala i upravené plochy k sezení a hraní 
her. Konečně v jižním cípu zahrady má vzniknout větší zahradní učebna pro jednu třídu s možností 
plnohodnotné výuky žáků.

Všechny tři objekty by měly být doplněny ještě edukativními tabulemi a různými herními prvky, aby 
byl prostor využitelný nejen k dopolední výuce, ale i k odpolední zájmové činnosti.

V současné době máme zpracovanou studii a projektovou dokumentaci. Máme v úmyslu požádat 
o dotace různé organizace a nadace. Momentálně je ale tento příspěvek velmi nejistý. Pokud byste 
měli zájem projekt podpořit, případně se dozvědět více, vše je podrobně popsáno na našich webových 
stránkách www.trojskaskola.cz v oddílu Naše projekty nebo mě neváhejte kontaktovat na email: 
skola@trojskaskola.cz

Velmi Vám děkuji za jakoukoliv pomoc. Mgr. Kateřina Tůmová, ředitelka školy

Ohlédnutí za náročným školním rokem, v němž se
žáci i pedagogové museli vypořádat s celou řadou
omezení.
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Prázdninová jízda
V TRAMVAJOVÉ VOZOVNĚ v Praze -Střešovicích se nachází jedi-

j
nečná sbírka památek z historie městské hromadné dopravy 
v hlavním městě ČR. Stálou expozici „Muzea městské hro-

madné dopravy v Praze“ otevřel v květnu 1993 Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, akciová společnost. Veřejnosti jsou v ní představeny více 
než čtyři desítky historických vozidel a mnoho dalších exponátů – mo-
delů, fotografií, historických dokumentů, jízdenek, plánků. Nově zde 
vystavují trolejbus Škoda 14 TrE, který byl ještě minulý rok v provozu 
v Daytonu (Ohio, USA). Otevírací doba Muzea MHD: soboty, nedě-
le, státní svátky: do 29. listopadu 2020 od 9 hodin do 17 hodin, 
o prázdninách i ve středu: do 2. září 2020 13–18 hodin

Vstupné děti do 6 let: zdarma, děti 6–15 let: 60 Kč, studenti do
26 let: 60 Kč, dospělí: 100 Kč, senioři nad 65 let: 60 Kč, rodinné vstupné
(2x dospělí + max. 3 děti): 250 Kč, držitelé průkazu ZTP/P a průvodci 
ZTP/P: zdarma vstupenky se prodávají v pokladně muzea a každá
je označena datem
Výpravy nad 15 osob, děti do 15 let: 20 Kč, dospělí: 60 Kč, vedoucí 
skupiny (1 osoba): zdarma
Muzeum městské hromadné dopravy Patočkova 132/2, Praha 6,
tel. (soboty, neděle a svátky během otevírací doby muzea): 296 128 960
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Inzerce

InzerceTIP PRO VÁS

Planetárium Praha
Nabízí filmový pohled na úchvatný svět korálových útesů – jeden 
z nejrozmanitějších a nejohroženějších ekosystémů na planetě 
Zemi v propracovaných detailních animacích. Film vznikl ve 
spolupráci s Kalifornskou akademií věd a je doprovázen ven-
kovní panelovou výstavou, objasňující propojení podmořského 
světa se životem lidí. Úsilí o jeho záchranu je představeno ang-
licky a česky. Podrobný program: www.planetum.cz

V letním období je v provozu historická tramvajová linka číslo 41. Na 
této speciální lince neplatí tarif PID. Linka je v provozu o víkendech 
a svátcích vždy od 12 hodin do přibližně 18 hodin v trase Královka – Vý-
staviště Holešovice (nástupní zastávka je nově Planetárium Praha) 
a svézt se s ní můžete například i do Muzea MHD ve Střešovicích (za-
stávka Vozovna Střešovice). Dospělí jednorázové jízdné: 35 Kč, dospělí 
denní jízdné*: 100 Kč, jednorázové jízdné pro děti do 15 let, kočárek 
s dítětem, ZTP a důchodce nad 70 let: 20 Kč, denní jízdné pro děti do 
15 let, kočárek s dítětem, ZTP a důchodce nad 70 let*: 60 Kč

* denní jízdné umožňuje během jednoho dne opakovaně využívat linky 
číslo 41

Klavírní studio v TrojiKla
Piano Studio in Troja

Výuka klavíru, hudební nauky a dějin hudby
Pro všechny věkové kategorie, od začátečníků až po pokročilé
Příprava na talentové zkoušky
Výuka v českém i anglickém jazyce
Výuka na koncertním křídle Foerster
Mnohaletá praxe v oboru

Piano, music theory and music history lessons one to one

Ourania Menelaou
umenelau@yahoo.com   

 tel.: 777 999 050

ZAŽÍT MĚSTO JINAK

19. 9. 2020

Zažít Troju jinak 

Povltavská ul. od lávky u parkoviště zoo

Program se stále tvoří, záleží na nás všech, 
jaký budeme mít sobotní den!

Každý může
přijít, zapojit se
do příprav, pomoci
s něčím, zahrát,
něco předvést,
vymyslet, přinést.

Sousedská slavnost a setkání všech kdo se chtějí seznámit,
pobavit, ochutnat speciality z domácích troub a hrnců

Na charitativní bazárek je pořádán
sběr hraček, různého oblečení,

obuvi a dalších věcí.
Sběr od pondělí do soboty vždy y 15.00–20.00
Povltavská 20/44 – Trojský sklep,
nebo dle dohody.
Prosím pouze čisté a použitelné oblečení 
a věci zabalené v igelitových pytlích.

Za Trojský vinařský spolek Z. J. Majzner: 731 078 660, zde.maj@centrum.cz
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Ivan Bukovský 70
Velkolepá výstava v Belvederu 
představuje bilanční, celoživotní 
tvorbu našeho předního expre-
sivního „fi guralisty“. Umělec zde 
vystavuje sedmdesát hlavně vel-
korozměrových pláten, plus jed-
no (Salome, hned u vstupu nad 
pokladnami) při příležitosti svých 
jednasedmdesátých narozenin.

V EŠKERÁ ZDE PŘEDSTAVOVANÁ DÍLA 
jsou prezentována dle tematických 
okruhů a náměty čerpají především 

z řecké a křesťanské mytologie i judaismu. 
n Ivan Bukovský vyvinul pro prestižní část 
svých obrazů vlastní originální techniku 
kombinace tekutého asfaltu, akrylu a spe-
ciálně upravených olejových barev, která 
jim propůjčuje jedinečný jas. n Přitažlivá 
plátna přinášejí jak ironizující pohled na 
současnou dobu, tak kritiku neomalenosti 
a všudypřítomnosti sdělovacích prostřed-
ků. n Nejpůsobivější je autorovo přiblížení 
křesťanských motivů zasazených do sou-
časných kulis (např. trojice obrazů na téma 
ukřižování Ježíše Krista).

Ivan Bukovský vystavuje v obou
patrech Belve
jen do 27. září 2020

Ladislava Popov

Laboratoř  pana Oppenheimera

Online

Consummatum est

Oblastní  zprá vy

bus 112 Kovárna Trojskál

Povltavská
Po

d 
H
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rá

nk
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bus

➸ Vltava

l

GALERIE
U LÁVKY

Otevřeno v pátky, 
soboty a neděle
V Y	 STAVA nejnovějších prací – vytvořených spe-

ciálně pro Galerii U zřícené lávky – akad. ma-
líře Pavla Sivka s výstižným koronavirovým ná-

zvem Útržky neklidné mysli byla slavnostně zahájena.

Do 28. 9. 2020

ederu
ří 2020.

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

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

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

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

ZE SPORTOVIŠŤ

TJ Sokol zve na cvičení

Rozvrh cvičebních hodin v tělocvičně ZŠ 2020/21
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 -hud.
18:00–19:00

Pilates
19:00–20:00

Aerobik

Úterý
tělocvična

16:00–17:00
KOP přípravka

17:00–18:30
Odbíjená III

20:00–21:30
Kopaná OSV

malý sál
16:00–17:00

Kopaná
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
Kopaná muži

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
15:30–16:30

Kopaná
18:00–19:00
Stolní tenis Ž

Další informace v případě změn nebo při nových 
opatřeních v souvislosti s koronavirovou infekcí 
získáte u náčelníků Odboru všestrannosti – To-
máše Bryknara – 603 460 164 a Kateřiny Šrámko-
vé – 723 607 070.

2. Treninky kopané
mládež n starší žáci roč. nar. 2006 a 2007 i
po, stř., pá od 17 hod., L. Tobola 702408255

n Mladší žáci roč.nar. 2008,2009,2010,2011i
út, pá od 16.30 hod., P. Filip 728213254
n Předpřípravka roč. nar. 2012,2013,2014 
út, pá od 16.30 hod., M. Fořt 731480155
Na tréninkách provádíme i nábor nových 
kluků i děvčat. Tedy kdo by měl zájem
přijďte se podívat.
n Dospělí –í trénují v úterý a čtvrtek od 
18 hod.

3. Restaurace, kemp a hostel
Jsou již od června 2020 plně otevřeny. Přijďte 
vyzkoušet. Otevřeno denně od 11 do 21 hod.
4. Ostatní činnost TJ
Valná hromada delegátů jednoty, odložená 
z důvodu koronaviru, se bude konat 24. 9. 2020. 
Naučné zájezdy a ostatní akce TJ se budou konat 
v náhradních termínech, o kterých Vás budeme 
průběžně informovat. Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

Od září 2020 doufám, 
že budeme opět cvi-
čit a trénovat. Při-
kládám rozvrh cvi-
čení v tělocvičnách 
ZŠ Svatopluka Čecha 
v sezoně 2020/2021.

Stručný program závodu

Pátek 18. 9. 2020
09:30–12:30 Kvalifikace – C1 ženy, K1 muži
13:45–16:30 Kvalifikace – K1 ženy, C1 muži

Sobota 19. 9. 2020
09:00–11:15 Semifinále – C1 ženy, K1 muži
12:30–13:45 Finále – C1 ženy, K1 muži
15:00–16:30 Závody týmů – 3xC1 ženy a 3xK1 muži

Neděle 20. 9. 2020
09:00–10:45 Semifinále – K1 ženy, C1 muži
12:00–13:15 Finále – K1 ženy, C1 muži
14:30–15:50 Závody týmů – 3xK1 ženy a 3xC1 muži

Vážení sportovní přátelé, je nám velkým potěšením Vám oznámit, že Čes-
ká republika bude letos hostit MISTROVSTVÍ EVROPY VE VODNÍM SLA-
LOMU 2020. Akce se uskuteční ve dnech 18.–20. září 2020 ve Vodáckém
areálu v Praze -Troji.
Budeme rádi, pokud si tento termín rezervu-
jete ve svých kalendářích a přijdete podpořit 
špičkové vodní slalomáře v čele s olympijskými 
medailisty a mistry světa i Evropy. n Bližší 
informace a oficiální pozvání bude následovat 
během srpna.    Se srdečným pozdravem

Mgr. Jiří Rohan, ředitel 
Organizačního výboru

Stručný program závodu

ve vodním slalomu

ZE SPORTOVIŠŤ

Mistrovství Evropy
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Hudební
procházky

2. 8. Löwy kvartet (W. A. Mozart, Anonym)
9. 8. Duo per due (W. A. Mozart, G. F. Händel)
16. 8. Hudba Kalich (J. Strauss, R. Wagner)
23. 8. Trio Iuventa (J. Ibert, F. X. Dušek, W. A. Mozart)
30. 8. Pražské saxofonové kvarteto (J. Ježek, G. Miller)

Zoo připravila
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v srpnu 9–21 h

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 11. 8. 2020 v Praze pod evidenčním
číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 19. 8.
2020. Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-
-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja, tel./
fax: 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, www.
mctroja.cz, IČO: 45246858. Redakční rada: To-
máš Drdácký, Irena Marková, Petr Filip, Václav Valtr,
Renata Zajícová, Ladislava Popovská, Martina Samso-
nova-Umlaufová. Zlom: Michal Špatz, Maketa: Gra-
fos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat 
názor redakce a mohou být kráceny. Názory pište na:
redakce@mctroja.cz
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Botanická zahrada
Zámek Troja

srdečně vás zveme k návštěvě výstav a programů v Trojském zámku:
Jan Kovářík: Colorbond do 1/11/2020, kurátorka: Magdalena Juříková
Kamenné poklady z pražských zahrad (v zámeckém sklepení)
do 1/11/2020, kurátorka: Marie Foltýnová

PROGRAMY:
Letní výtvarné dílny v Eko-ateliéru GHMP v oranžérii Trojského 
zámku pro všechny věkové kategorie
otevřeno: 1. 7.–31. 8. 2020
út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00, po zavřeno
vstupné: děti do 10 let 5 Kč, ostatní návštěvníci 20 Kč, vstupenky lze zakou-
pit na pokladně Trojského zámku (v případě platné vstupenky do zámku 
je vstupné do eko-ateliéru zdarma).

Každou neděli v 11 a 13 h Gočárovy domy v zoo, v 15 h nádvoří Trojského zámku

V červenci a srpnu Galerie hlavního města Prahy pro veřejnost 
pořádá prázdninové dílny v eko-ateliéru v zahradě Trojského 
zámku. V rámci výtvarných aktivit je možné vyzkoušet si nej-
různější techniky a tvořit ze zajímavých přírodních materiálů. 
Připraveny jsou také haptické aktivity pro nevidomé, slabo-
zraké, ale i vidoucí návštěvníky. Akce je určená nejen pro ro-
diny s dětmi, ale i pro všechny ostatní návštěvníky.

Sobotní výtvarný workshop k výstavě Jan Kovářík: Colorbond
Tvary přírody, so 29. 8. 2020, 13–18 h, Eko-ateliér GHMP v oranžérii 
Trojského zámku
vstupné: děti do 10 let 5 Kč, ostatní návštěvníci 20 Kč

Komentovaná prohlídka Zámku Troja pro veřejnost
sobota 15. 8. od 14.00
vstupné: 120 Kč / 60 Kč / 30 Kč + lektorský příplatek 20 Kč / studenti, 
senioři 15 Kč

Na objednávku:
n interaktivní prohlídky pro školy / prohlídka zámku + výtvarný 
workshop v Eko-ateliéru GHMP v oranžérii Trojského zámku
n interaktivní prohlídky pro příměstské tábory a zájmové skupiny / 
prohlídka zámku + výtvarný workshop v Eko-ateliéru GHMP v oranžérii 
Trojského zámku
n komentované prohlídky pro dospělé (skupiny nad pět osob)
n interaktivní prohlídky pro rodiny (skupiny nad pět osob)

Rezervace prohlídek – kontaktní informace:
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz, tel.: 725 811 936
www.ghmp.cz

j p

www.botanicka.cz, denně 9–19 h, Fata Morgana kromě pondělí

do 30. 8. Jehličnany Blahočet,y
damaroň nebo nohoplod. To nejsou
bájná zvířata, ale jména některých
jehličnanů. Překvapí vás netušené
zajímavosti o jednotlivých druzích, 
různorodost a krása šišek i srovnání 
průřezů jejich kmenů. Děti budou
mít možnost odkrývat záhady jeh-
ličnanů společně s kamarády ze
Čtyřlístku.

do 31. 8. V Praze jako doma
Jedna noc v hotelu vám odemkne 
celé město. Za každou noc v hotelu
dostanete volný vstup do botanické, 
do zoo, do muzea, na památky a na 
spoustu dalších atrakcí a zážitků.

do 31. 8. České léto s T -mobilem
Od 1. 7. 2020 budou za pokladnami
botanické stojany s QR kódem, kte-
rý si budete moci naskenovat a poté 
získáte na 24 hodin neomezenou 
datovou odměnu.

do 27. 12. Nedělní sklep Komen-
tované prohlídky s malou degustací 
na závěr. Nakoukněte do sklepa 
vinice sv. Kláry a ochutnejte vína 
kompletně vyrobená v Botanické 

zahradě každou neděli vždy od 
13, 15 a 17 hodin. Sraz u poklad-
ny Kovárna, není potřeba rezervace,
kapacita patnáct osob, vstupenka 
k zakoupení na všech pokladnách, 
platí 1 rok od vydání 300 Kč/oso-
ba (sklep + venkovní expozice)
350 Kč/osoba (sklep + venkovní ex-
pozice + Fata Morgana) Vstupenka 
je jednorázová. Skupiny nad deset 
osob prosím domluvte individuálně
na vinote…

12.–13. 9. Vinobraní na vinici 
sv. Kláry Na vinici sv. Kláry se opět 
uskuteční velmi oblíbené a navště-
vované vinobraní. Přední vinaři 
nabídnou to nejlepší ze svých sklíp-
ků, dojde i na burčák a rozhodně 
nebude chybět ani víno z vinice 
sv. Kláry. Zveme vás k posezení,
poslechu hudby a k tanci na 
terasu viničního domku, kde 
bude pro vás opět připraven 
bohatý doprovodný program.
Pro zájemce bude také možnost 
navštívit expozici výroby vína s prů-
vodcem. Více informací naleznete 
na www.botanicka.cz.

22. 8. (SO) Den želv – Oslava 
Mezinárodního dne želv v rámci
roční kampaně Dny zvířat v Zoo
Praha. Program dne: 10.00–16.00
Série soutěžních stanovišť „Puto-
vání za dinosauřími souputníky“ –
projděte po stopách želv všemi 
stanovišti v dolní části areálu Zoo
Praha a vyhrajte tematické želví 
odměny. 16.00 Přednáška vrchní 
chovatelky plazů Nataši Velenské na 
téma Říční želvy z pavilonu Čambal. 
Přednáška se koná ve Vzdělávacím
centru, vstup je pro návštěvníky zoo 
zdarma.

29. 8. (SO) Vernisáž výstavy 
Šípové žáby –y ve 13.00 slavnostně 
otevřeme výstavu pestrobarev-
ných žab pralesniček v Galerii
Gočárovy domy. 9.00–13.00 Žabí 

kvíz o drobné tematické ceny.yy
13.30–17.00 Doprovodný program 
k výstavě (výtvarná dílna s výrobou 
žabek z různých materiálů, edu-
kační stanoviště) Od 14, 15, 16
a 17 hod. Komentované prohlídky 
výstavy s odborníkem.

Výstavy: Galerie Gočárovy domy: 
Heraldická zvířata očima dětí
(do 16. 8.), Šípové žáby (od 29. 8.)y
Jurta: Jak se divokým koním 
vrací svoboda: Ze skicáře malíře 
Jana Sováka
Terasa před Vzdělávacím centrem: 
Společně pro Austrálii, Komen-
tovaná krmení a setkání, doplněná 
poutavým vyprávěním probíhají 
denně. Venkovní program jen za 
hezkého počasí.
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