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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z projednávaných staveb
vK
Komisi ppro rozvoj, krajinu
a výýstavbu
u MČ Praha-Troja
Přemístění campu – příprava
pozemku pro Loděnici
SLOVO STAROSTY

Milí trojští
a podhořští
sousedé,
současné zastupitelstvo si jako jednu
ze svých priorit programového prohlášení v tomto volebním období stanovilo
vyhlášení a realizaci participativního
rozpočtu. Troja sobě je takzvaný participativní rozpočet, který umožňuje občanům rozhodovat o rozvoji své městské části. V rámci schvalování rozpočtu
si členové našeho Zastupitelstva odhlasovali částku půl milionu korun na
realizaci vítězného projektu. Do konce
února bylo možné návrhy předkládat.
Celkem bylo zasláno jedenáct návrhů,
z nichž po posouzení realizovatelnosti
bylo k hlasování posunuto šest finálních projektů, které mohli jejich autoři představit veřejnosti na Zahradní
slavnosti v Trojském zámku. Zde bylo
také hlasování zahájeno a trvalo až do
konce měsíce června. Hlasování se zúčastnilo devadesát jedna Trojáků, kteří jako vítězný projekt vybrali „Dětské
hřiště 5+ pod valem“. Na druhém místě
se v hlasování umístil projekt „Úpravy
kontejnerových stání – zástěny“ a jako
třetí „Jen 2 lavičky a 2 koše“.
Mám velice dobrý pocit z prvního ročníku participativního rozpočtu
Troja sobě a jsem připraven s autorkou
vítězného projektu paní Janou Mercogliano se do jeho realizace co nejdříve
pustit.
Milí trojští a podhořští sousedé,
přeji vám krásné letní dny nejen v Troji.

Tomáš Bryknar
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Komise ppo projednání beree projektovou
dokumentaci na vědomí s výhradou
v
k navrženém
mu osvětlení. S umísstěním a výškou
stožárů oosvětlení městská část
č zásadně
nesouhlaasí. Doporučujemee parkové osvětlení ne vvyšší než 3 metry. Jee třeba doplnit
povodňoový plán a zachovatt v maximální míře
perspekttivní stávající strom
my. Požadujeme
doplnit vvýkres oplocení.

Na Farkách 267 – doplněná
dokumentace po jednání komise
Komise pprojednala doplněnný a upravený návrh
stavby. Požadujeme dále reddukovat plochu
horní terrasy a zkrátit opěrnnou zeď směřující
k severu, která opticky zvěttšuje stavbu. Takto
upravenáá dokumentace tvořří maximálně
přípustnýý limit pro využití předmětného
p
území. Projeektant doručí Úřaduu městské části
Praha-Trroja redukovaný návvrh na základě
projednáání na OÚR MHMP včetně stanoviska
tohoto spprávního orgánu. Dále
D předá rozbor
plošnýchh bilancí původní sttavby (160 m2)
a nově naavrhované zastavěnné plochy (265 m2).
Plošná biilance bude rozděleena na samotný
dům a zppevněné plochy včettně parkování.

Nad Kazankou 131
Komise s předloženým řešeením nástavby
nesouhlaasí. Požadujeme návvrh upravit ustoupením výýchodní stěny přístaavby vůči rovině
hlavní faasády min. o 1 m. Poožadujeme provedení nástavby ve shodě s maateriálovým a tvarovým řeešením stávajícího domu.
d

Novostavba RD Pod Hrachovkou
Projektoová dokumentace spplňuje požadavky
komise uuvedené ve vyjádřenní z 3. 11. 2020.
Kóty odsttupů a výšek odpovvídají požadavkům
městské části, k předloženéé projektové dokumentaaci nejsou námitky ani připomínky.
Projektaant konzultoval možžnost fotovoltaického řeššení vzhledem ke stávající energetické
situaci. KKomise po projednáání bere na vědomí
napojeníí sítí z ulice Pod Pallírkou, napojení
na komuunikaci Pod Hrachoovkou stávajícím
vjezdem a souhlasí s předlooženou projektovou
dokumenntací stavby. V přípaadě instalace fotovoltaikky komise požaduje technické řešení,
které nebbude převyšovat atiiku objektu (např.
vodorovnná instalace panelůů nebo fotovoltaická
folie).

Park vodních sportů Praha –
2. etapa
Po projednání Komise konsstatuje, že předložený upravený návrh odpovíídá domluvenému
trasovánní cest. Bylo domluvveno, že kácení

stromů a zapojených porostů bude koordinovat za
MČ Praha-Troja Ing. Milan Novotný ve spolupráci
s Ing. arch. Miroslavem Šajtarem za zpracovatele
návrhu.

Úpravy ordinace Sádky 327/5
Komise po projednání bere úpravy na vědomí.
Nepovažuje úpravy za optimální a zhodnocující
majetek ve svěření městské části. Z toho důvodu
komise doporučuje, aby úpravy byly realizovány
na náklady nájemce s tím, že v případě ukončení
nájmu bude nemovitost nájemcem uvedena do
původního stavu. Komise doporučuje dále podmínky realizace projednat v Komisi pro obecní
majetek.

Žádost o vyjádření k ÚR –
Retenční nádrže v Rybářích
Komise po předložení doplněného návrhu DUR
konstatuje:
Umístění retenčních nádrží před vesnickou
památkovou zónu není z hlediska kontextu
prostředí vhodné. Městská část chápe význam
navržených objektů pro zlepšení situace při
povodních a přívalových deštích. Řešení však
nepovažujeme za náhradu opatření pro zadržování dešťové vody a její využití v území srážek.
Navržená staveništní komunikace je vedena po
samostatné trase mimo uliční síť rezidenční
a rekreační čtvrti. Požadujeme finalizovat trasu
dle existujících dřevin, aby bylo minimalizováno
nutné kácení. Doporučujeme prověřit variantní
řešení spočívající v časovém spojením stavby se
stavbou nové slalomové dráhy, které by umožnilo vést staveništní dopravu pod valem mimo
obydlenou část Troje. Využití ploch nad podzemní stavbou bude navrženo paralelně ve spolupráci MČ, IPR s INV MHMP. Součástí realizace
bude provedení náhradní výsadby na dotčených
pozemcích, a rekultivace ploch staveniště. Kácení – veškerá náhradní výsadba bude realizována
na pozemcích dotčených stavbou.

Projekt Divoká Vltava
Po elektronickém seznámení s PPT prezentací
komise bere na vědomí přípravu směřující k podání oznámení EIA.

RD Pod Hrachovkou 729/3
Bere na vědomí na základě připomínek MČ
doplněnou dokumentaci a souhlasí s řešením
úprav na pozemku 1658/1, které spočívají
v maximálním rozšíření navrženého zeleného
ostrůvku a nahrazení zábradlí svislými sloupky, které jsou nutné z dopravního hlediska
a bezpečnosti.

Metropolitní plán
Komise projednala doručené námitky občanů
a doporučila zastupitelstvu, které zásadní připomínky mají být uplatněny městskou částí.

Foto: Archiv MČ
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Třetí v pořadí skončil návrh pana
Pavla Maurera Jen 2 lavičky a 2
koše, který má podporu městské
části a o jeho realizaci bude městská
část jednat s Botanickou zahradou
hl. m. Prahy.
V současné době městská část
finalizuje veškeré administrativní
kroky, které předcházejí samotné
realizaci projektů. Nedílnou součástí
přípravy realizace je spolupráce s navrhovateli. Výsledek hlasování bude
také projednávat zastupitelstvo městské části na svém nejbližším zasedání.

Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se do participativního rozpočtu zapojili jako autoři, spolunavrhovatelé nebo jako hlasující.
Děkujeme také všem, kteří vyplnili
anketu. O stavu realizace projektů
Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím webu městské části i na stránkách časopisu
TROJA.
Zajímavé údaje získané z ankety
u hlasování si můžete prohlédnout
na www.trojasobe.cz.
Ing. Marková, koordinátorka

Který návrh bude realizován,
aneb výsledek hlasováníí v participativním rozpočtu Troja sobě
V prvním ročníku participativního rozpočtu TROJA
SOBĚ se ucházelo o přízeň občanů ve veřejném
hlasování celkem šest zajímavých návrhů. Na jejich
realizaci bylo v rozpočtu městské části vyčleněno
500 000 Kč.

H

LASOVÁNÍ SE ODEHRÁLO
v měsíci červnu a zúčastnilo se ho jednadevadesát hlasujících. Kritérium platnosti
hlasování stanovené v zásadách, tj.
5% obyvatel městské části starších
18 let, bylo splněno. Většina hlasujících využila možnosti podpořit svým
kladným hlasem dva návrhy.
Nejvíce hlasů dostal návrh Dětské hřiště 5+ pod valem paní Jany
Mercogliano a spolunavrhovatelky
paní Lucie Štimplové s rozpočtem
500 000 Kč. Navržené hřiště pro
děti od pěti let ve stylu opičí dráhy

doplněné jednoduchým posezením
bude vybudováno na pozemku parc.
č. 1598/1 vedle posilovací soupravy
Hybaj.
Druhé místo v hlasování obsadil
návrh pana Ing. arch. Marka Macha
Úpravy kontejnerových stání –
zástěny,
y který potvrdil poptávku
po zakrytí kontejnerových stání na
tříděný odpad vhodnou zástěnou, aby
došlo ke zkvalitnění veřejného prostoru. V případě, že realizace vítězného návrhu nevyčerpá celou vyčleněnou finanční částku, bude městská
část realizovat i část tohoto návrhu.

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Dopravní informace

23.–24. 9.
23.–2
VOLBY

V

TERMÍNU OD 1. 8. DO 31. 12. 2022 bude probíhat v křižovatce „Kovárna“ stavba
nazvaná „Rekonstrukce rozdělovací komory ul. Pod Havránkou, Praha 7“.
V rámci stavby bude prováděn boční vstup, který zasahuje do komunikace Trojská. Manipulační prostor v jízdním pruhu vozovky bude využívat od pondělí do pátku v čase
10.00–14.00 hodin v nepravidelných intervalech podle klimatických podmínek a technologických přestávek. Pokud nebude zábor používán, dopravní značení ve vozovce bude staženo
a průjezd bude umožněn v obou pruzích. Zábor nebudeme využívat v termínu od 19. 12. do
31. 12. 2022.
Karel Novotný, vedoucí oddělení stavebního a životního prostředí

do zastupitelstev
obcí 2022
se budou konat v pátek 23. 9. 14–22 h
a v sobotu 24. 9. 8–14 hodin
v hale úřadu MČ Praha-Troja.
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V roce 1784 přišla povodeň do Prahy v zimě a ledové kry přispěly k její ničivosti.

Poničený Karlův most se stal symbolem velké
povodně v roce 1890 (4000 m3/s).

Povodeň 2002 po dvaceti letech –
připomínatt či nepřipomínat?
ŽIVOT V TROJI

Naše mysl nepříjemné vzpomínky spíše potlačuje, ale znát historii je
prospěšné. Některých obrazů se stejně nezbavíme, jsou součástí naší
identity a charakteru každé lokality.

T
Nově postavená trojská Sokolovna byla zaplavena
v roce 1940 (3300 m3/s)
/s).

AK TEDY: 14. SRPNA 2002 PROTÉKALO VLTAVOU
U 5160 m3 za vteřinu (obvyklý průtok je 155 m3
za vteřinu) a tato hodnota převýšila všechny dosud měřené povodně. Troja je dnes z větší části
chráněna hrázemi a zábranami, které ochrání před vodou, dosahující o třicet cm výše než při
povodni v roce 2002.
Ing. Václav Valtr

TROJSKÉ POVODNĚ

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY
TEL.: 606 662 223, 723 899 561

ŽIVOT V TROJI

Inzerce

Pro zájemce bude od 12. srpna
ve společenské místnosti DSS
připravena VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
připomínající povodně v Troji
v letech 2002 a 2013.
Povltavská 42, otevřeno:
pá 13–17, so a ne 10–18 h

Povodeň
d ň 2002
v Troji
v neděli 14. 8. 2022
vinotéka Trojský sklep
Promítnutí dokumentu sestříhaného
z autentických záběrů sousedů pořízených při povodni v roce 2002.
Připomenutí toho, co se událo, co
změnilo myšlení i osudy lidí, co následovalo, co předcházelo.

Občerstvení – posezení –
setkání – vzpomínka
Materiály se stále shromažďují – pokud máte podněty, fotografie, videa – kontakt: 731 078 660,
zde.maj@centrum.cz
j
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ŽIVOT V TROJI

Vinumfilm Troja
Vinotéka Trojský sklep, Povltavská 20/44

Letní kino I posezení a setkávání
Středa 3. 8. od 19 hod. Degustace šumivých

vín celebruje Jan Kavan. Vše o víně PÉT-NAT, frizzante, metodě Charmat i Champanoise
Středa 17. 8. od 19 hod. Degustace pálavského vinařství Ilias celebruje osobně pan Georgios Ilias.
Středa 24. 8. od 18 hod. Ita lský večer s Lupem Vína z Piemonte – Barolo, Barbera ad., kuchyně ze Sicílie – Arancini di riso.
Středa 31. 8. od 19 hod. Elena Sonenshine
– jazz
P LPátky 19. a 26. 8. 18–20 hod. grilujeme

Projekce filmů a dokumentů vždy v úterý
i v jiné dny dle zájmu, za každého počasí –
střecha nad hlavou, vstupné dobrovolné.
Od 20.30 h
Ke shlédnutí snímky:
 Happy end  Drive my car
 Moje slunce Mad  Nezanechat
stopy  Nepoužitelní  Parazit
Aktuální program:
https://www.facebook.com/search/
top?q=trojsk%C3%BD%20sklep, nebo

osobně v trojském sklepě, info a produkce:
zde.maj@cent um.cz,, 731
zde.maj@centrum.cz
73 078 660

TROJSKÝ KALENDÁŘ

10. 9. 2022
11–20 hod.
ZAJÍMAVOST

O

SVĚDČENÍ TVŮRCI FILMŮ O PŘÍRODĚ
(mimo jiné oceňovaného filmu Planeta Česko) se vydali ‚na lov do pražské
džungle‘, aby představili více než padesát různých
druhů zvířátek, která našla v betonovém objetí
hlavního města svůj domov a o své místo na slunci
jsou připravena se rvát. Jsou mezi nimi i „trojské“
volavky popelavé.
Dva roky natáčení v rušné metropoli, často na
dohled památek, stopují život v „pražské divočině“. Petřín, břehy Vltavy, Karlův most nebo Stromovka, ale i odlehlé periferie jsou ve filmu zachyceny jako domovy mnoha rozmanitých živočichů.
Unikátní dokument ukazuje, že příroda Prahy je
mnohem bohatší, než by se dalo čekat. Komentář
k filmu Planeta Praha namluvil herec Jiří Macháček. Česko, 2021, 83 minut, režie: Jan Hošek, česká verze, premiéra 4. 8. 2022

…
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Severní nádvoří Trojského zámku
Těšit se můžete na Patrolu Šlapeto, The Pupici Blues Band, Slovácký krůžek a další.

Přijďte ochutnat víno od trojských vinařů!
Podrobný program v příštím čísle TROJA.
Vstupné je jednotné: v předprodeji 100 Kč, na místě v den akce 150 Kč.
Předprodej začíná 1. září 2022. Děti do 6 let zdarma.
Vstupenku bude možné zakoupit elektronicky.

17. září 2022 Dny evropského dědictví
Panský dvůr
13.00 komentovaná prohlídka

Kaple sv. Kláry
13.00–19.00 otevřeno veřej-

Osada Rybáře
10.00 ZAHÁJENÍ

Trojský pivovar
10.00–19.00 otevřeno veřej-

Stan MČ Praha-Troja
do 18.00 hodin (odpoledne
akce Zažít město jinak)

nosti

nosti po zaplacení vstupného
na Vinobraní, které v Botanické
zahradě probíhá ve dnech
17.–18. září 2022.

Viniční usedlost Salabka
11.00 komentovaná prohlídka

15.00 komentovaná prohlídka
Viniční sloup
Kaple sv. Václava
13.00–17.00 otevřeno veřej-

nosti

I letos proběhnou sousedské slavnosti ZAŽÍT TROJU JINAK v sobotu 17. 9. ’22 od 10 h
 Oheň na ulici  Divadlo pro děti  Živá hudba  Tvořivé
dílny  Arteterapeutický stánek z Bohnické léčebny  Gril
 Stánky  Ochutnávky domácích specialit  Košt vín a moštů  Domácí ukrajinský boršč z kotlíku  Loutkové divadlo
 Drobné sportovní aktivity  Teraristická poradna pro pokročilé i začátečníky
Bohatý program pro děti i dospělé / Setkávání-přátelskost-zábava / Náš den bez parkujících aut v prostoru Povltavská u DSS.
Neváhejte! Úplně každý se může zapojit a zúčastnit, představit vlastního koníčka – prezentovat svou
práci i občanskou aktivitu! Program je živý a flexibilní! V případě zájmu o účast, vystoupení, koordinaci…731 078 660, zde.maj@centrum.cz
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Foto © L. Tůma
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Z TÁBORA
ODDÍL STOPA
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Vítěz loňského ročníku,
cí
Zpívající lípa v obci Tele
(foto stromroku.cz),
Bořivoj Hájek

Strom
roku 2022

Troja 100 + 30
Co si letos
připomínáme?
Před sto lety se ves Troja stala součástí Velké
Prahy a její část byla přičleněna pod správu Prahy 7, ta druhá pod Prahu 8. V obou případech
tvořila jejich okraje a tomu odpovídal i přístup:
provizoria, stavební dvory, skládky suti, uhlí,
soli. Společenská změna v roce 1989, větší prostor občanské společnosti a úsilí místních patriotů vedly k tomu, že se v roce 1992 naplnila letitá
touha a vůle trojských obyvatel a referendem
rozhodli, že Troja bude mít svou samosprávu.
Vznikla 57. městská část Praha-Troja.
I dnes, po třiceti letech, kdy je správa města
stále rozdrobena mezi padesát sedm městských
částí, neztratila možnost spolurozhodovat o trojských věcech na místní úrovni svůj smysl. Tato
potřeba je o to naléhavější, jak roste popularita
a kvalita prostředí Trojské kotliny.
Velké investice města do areálů zoo a botanické zahrady, rozvoj dalších atraktivit i péče
místních přináší rostoucí tlak na využívání a především dopravní dostupnost naší části města. To,
co posiluje charakter Troje jako území velké rekreační plochy města a pomáhá nám propagovat
krajinnou a přírodní hodnotu jako nadřazenou
dílčím stavebním zájmům, nás stejně tak trápí
a obtěžuje.
Jsme si vědomi toho, že Troja už není a nebude jako před 100 lety zapomenutým venkovem
za městem. Jestli chceme zachovat stále přítomnou jedinečnost a osobitost Troje, potřebujeme
udržovat rovnováhu mezi požadavky atraktivní
celoměstské rekreační lokality, zájmy ochrany
přírody a péče o kulturní krajinu a konečně
potřebami co nejvlídnější rezidenční čtvrti trojských obyvatel, musíme se starat o zlepšování
všech oblastí našeho bezpečného a kvalitního
života.
Je to nekončící velká výzva, smysl a prvořadý
úkol trojské samosprávy. Zastupitelstvo hlavního
města, Stavební úřad Prahy 7, ani nikdo další
mimo Troju to za nás neudělá! Máme štěstí, že
trojská samospráva se od svého vzniku může
opírat o významnou spoluúčast a patriotismus
trojské komunity. Ta se sice aktivní účastí nových
obyvatel postupně obměňuje, její požadavek
bojovat a pečovat o Troju jako ceněný a výjimečný
domov se ale nemění.
Tomáš Drdácký, zástupce starosty
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ý referent životního
Ing. Milan Novotný,
prostředí MČ Pra ha-Troja

Ohlédnutí
Ohléd
tí za „Pražskými
P ž ký i vinicemi“
i i i“
Pokud jste nestihli putování pražskými vinicemi 28. a 29. května
2022, nenechte si ujít příští ročník a možnost navštívit zajímavá
místa, dozvědět se nové informace, i něco dobrého ochutnat.
Fota © M. Novotný

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Lysolajská vinice je součástí nového víceúčelového sportovně-rekreačního areálu

Výhled na Troju z dejvické vinice Baba
Dole: Pohled na Troju ze Zilvarovy vinice (hodně v pozadí vinice Baba)

Fota: Archiv F. Malý

9
Klub trojské historie

Rodiny Kafků a jejich vazby na Troju
STŘÍPKY Z HISTORIE

Při úklidu knihovny jsem objevil mezi běžnými knihami keramickou knihu tmavě zelené barvy zhotovenou jako láhev na
likér. Korkový uzávěr lahve má keramickou hlavičku s nápisem Kafka Příbram po obvodu a uprostřed v trojúhelníku je
schematicky znázorněn stojící pták kavka. Na hřbetu knihy je
nápis Bibliotheca Kafka, VOL. IV, Cordial-Médoc.
Co je Cordial-Médoc? Obecně jemný likér, který je založený na unikátní kombinaci extraktu
z lipových květů, bílého vína a dalších ingrediencí. Svou povahou nenahraditelný produkt.

Palírna Bedřicha Kafky v Příbrami

Keramická lahev – ‚kniha‘
„Cordial – Médoc“ – Bibliotheca Kafka

Viněta na Cordial Medoc,
kdy Vinné sklepy a likérka v Podhoří patřily panu
Dr. Hlavicovi.

Tím se dostáváme k palírně Bedřicha Kafky, která byla založena na počátku sedmdesátých
let devatenáctého století v Příbrami a úspěšně fungovala do začátku druhé světové války. Je
uváděno, že Bedřichův otec byl pradědečkem spisovatele Franze Kafky (3. července 1883 až
3. června 1924).

Franz Kafka a Troja
Podle Maxe Broda našel Franz Kafka velkou zálibu v zahradničení. Představovalo pro něj
naprostý kontrast proti práci v kanceláři. Sestře Ottle dokonce radil s výběrem zemědělské školy. Sám chodíval za zahradníky do bývalého Pomologického ústavu (dříve usedlost
Popelářka) v Troji. Čerpal od nich cenné rady a zkušenosti. V současné době jsou budovy
Pomologického ústavu rekonstruované a od roku 2017 je na svahu obnovena vinice majitelem
usedlosti panem Zdeňkem Zilvarem.

Obchodník s vínem Angelus Kafka (kmotr Franze Kafky) a trojské víno

Franz Kafka, spisovatel, 3. července 1883–3. června 1924

Pod vlivem vlastenecké obrody ve druhé polovině 19. století dochází k obnově českého vinařství. Na Všeobecné výstavě v Praze roku 1891 vystavovalo jednatřicet majitelů vinic z Čech,
z toho byli čtyři z Prahy. Jedním z nich byl Angelus Kafka – obchodník vínem a nájemce vinic
trojského velkostatku. Kafka vystavoval bílé trojské ročník 1887 a bílé trojské ročník 1886,
které komise ohodnotila jako vynikající ohněm a čistotou. Odborné rady pro vinaře zajišťoval
Pomologický ústav zemský v Troji a časopis Český vinař vydávaný Vinařským spolkem pro
království České.

O kvalitě trojských vín dost vypovídá
zpráva v Pomologických listech č. 4
z roku 1871: „Již v daleké cizině,
v pobratřeném nám Rusku, jsou
trojská vína známa. Před nedávnem navštívil ruský generál Anenkov zdejší vinice a sklepy a zakoupil značnější množství vína pro
Petrohrad“. Angelo Kafka zemřel ve
svém domě v Platnéřské ulici v Praze
dne 30. srpna 1908 ve věku sedmdesáti dvou let.
František Malý
Pokračování příště

Klub trojské
historie

Příští schůzka
14. 9. 2022
od 17 hodin

v Domě
spokojeného
stáří
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Fota © L. Popovská
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3

ŽIVOT V TROJI

Fota © L. Popovská

Eva Heřmanskáá Příběhy lidí
4

TIP PRO VÁS

Precizní tvorba výtvarnice využívá techniku smaltu (sklu podobný materiál, pevný a téměř nezničitelný, který se vypaluje v peci při teplotě
cca 900 °C) v kolotoči neustálého hledání, zdokonalování, experimentu,
s podmalbou, přivrtáváním měděných artefaktů, a to na ocelovém či
měděném plechu.
Vše můžete nalézt v naší galerii s důrazem na styl kresby a malby.
Z kresby vyčnívá triptych Memento mori, z malby např. Velká záda,
Zlomky času, Fragmenty. ■ Určitě každého na první pohled zaujme
změť končetin a jiných částí lidského těla, nápaditá je Veselá lebka.
Autorka prostě obdivuje svět v neustálém radostném klokotání, občas
přidá zážitky a postřehy ze svého života (Rýžové pole), ale hlavně předkládá fantastické expresivní dobrodružství pozitivně prožitého života
člověka v divokém a nikdy nekončícím pohybu kontra zamyšlení nad
pomíjivostí naší cesty a jeho přirozeným závěrečným zakončením. Naprostá většina jejich prací srší barevnou explozí a láskou k člověčenstvu.
Velmi přitažlivá jsou její vycizelovaná dílka tvořená šperkařským smaltem oplývající širokou škálou barev. Sympatické je i motto její tvorby:
„Život je příliš krátký na to, abych dělala blbosti.“ Ostatně přijďte se
přesvědčit osobně do Galerie u lávky, výstava potrvá do 4. září 2022.
Ladislava Popovská
Galerie u lávky, Povltavská 42, otevřeno: pá: 13–17 h, so a ne: 10–18 h,
vstup zdarma

ZAJÍMAVOST

Valdštejnská zahrada
pondělí–pátek
pondělí
pátek 7–19 h, víkendy a svátky
9–19 h, Info centrum: pondělí–
sobota 9–16 h, Valdštejnský
palác: sob
obota 9–16 h
0

100
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Ve volně přístupV
né zahradě Senátu
ČR jsou
u kromě soch od
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e Vries (kopie) dvě
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alace: ■ expozice
fotog
graffií Evropské kulturní dědictví
představujje místa a pamětihodnosti
‚Starého ko
onttinentu‘ ne
esoucí označení
European Herrita
age Label – od archeologických nalezišť přřes architektu
a
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ory a party
tyzánská bojiště.
■ výstava
ý t
o životě a díle zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela (dvě stě llet od narození)

Jak říká sám autor, název výstavy znamená zneplatnění prostoru galerie. Příhoda se nezalekl
jedinečných výstavních sálů novorenesančního
Rudolﬁna a od základů je mění svými instalacemi.
Koketuje dokonce mnohdy s možností funkčnosti
svých takzvaných objektů na hraně architektury.

Jiří Příhoda Void

Nová vernisáž v Galerii u lávky zahájila 30. června výstavu významné postavy naší výtvarné
scény Evy Heřmanské – Příběhy lidí za doprovodu excelentního stále aktuálně kritizujícího básnického vyprávění písničkáře Vladimíra Merty.

1 Věž, 2 Potopa, 3 Archa, 4 Pouštní bouře

Uvidíte zde starší věci jako je Pouštní bouře (inspirováno válkou v Perském
zálivu) a naprosto všechny okouzlí jeho Potopa, kdy za hudebního doprovodu
můžete projít pod obrácenou hladinou moře. Impozantní Věž s točeným dříkem
sloupu a poloprůhledným tunelem uprostřed nabídne mnoho neobvyklých pohledů uvnitř i vně exponátu s obligátním prázdnem vůkol. ■ Umělec oplývá
velkým smyslem pro humor. Kupříkladu vás nutí sklánět se u rámu dveří do
další místnosti, neboť zvedl podlahu o tři metry výše anebo musíte projít pod
hladinou Potopy v pozici skrčence. Točité schody věže končí až u proskleného
stropu a vy byste tak rádi stoupali výše, ale ono to prostě nejde. ■ Další dílo
s názvem Archa vám nabídne pohled na monstrum okupující celý výstavní sál,
ale i druhý pohled zespodu, kdy vstoupíte do temných prostor vyztužených
dřevem, můžete si dokonce sednout na lavičku a hledět do temné prázdnoty
s malým světelným průhledem na konci instalace či obdivovat rozměrné kovové pláty archy samé. ■ Výstavu uzavírá zakřivená chodba (opět iluze oddělení
poloprůhledností od okolního prostoru) a ta nabízí k prohlídce další koncepce a projekty Jiřího Příhody. K nejzajímavějším dozajista patří architektonický
detail na budově Chrysler Building v New Yorku. Umělec byl natolik zklamán
faktem, že mu nebylo umožněno prohlédnout si zblízka osm orlích hlav chrličů
na budově tohoto mrakodrapu (při pohledu z chodníku jsou bohužel špatně
viditelné), že je nechal, slovy ředitele Galerie Rudolfina Nedomy, slétnout do
dvorany Rudolfina ve skutečné velikosti. Výstava Void v Galerii Rudolfinum se
pyšní volným vstupem a potrvá do 28. 8. 2022
Ladislava Popovská
Součástí expozice je i video povrchu planety Mars (NASA ‘from Red Planet’)
z realizovaného projektu mPOD (o němž byla zmínka v č. 257) – Rustonka
office complex, naproti stanici metra B – Invalidovna, …kde je ovšem obrazovka objektu potemnělá.
Popisky soch k mapce:
1 Venuše
2 Kůň s hadem
3 Kráčející kůň
4 Adonis a Venuše
5 Dvojice zápasníků

6 Neptun
7 Laokoon a synové
8 Apollon
9 Bakchus s vinnou révou
10 Kašna s rybou
11 Boj Nymfy se Satyrem

12 Herkules s Kentaurem
13 Apollon
14 Diana
15 Herkules bojující
s drakem
16 Najády

11
Inzerce

Volby do Zastupitelstva Městské části Praha – Troja 23. – 24. září 2022

TROJSKÝ KŮŇ 2022
sdružení nezávislých kandidátů

Foto: Archiv T. Drdácký

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

ÚSPĚŠNÍ TROJŠTÍ SPORTOVCI

Foto: Archiv

Vážení trojští občané a sousedé,
od roku 2006 se snažíme společně pečovat o Troju jako náš milovaný domov - historickou obec a rezidenční čtvrť a zároveň jedinečnou
přírodní, krajinnou a rekreační oázu uprostřed hlavního města Prahy. Většina z nás již má zkušenosti z práce zastupitele, doplnění
a obměna osobností v našem týmu přináší novou energii a nový pohled na řízení samosprávy v Troji.
Společně s vámi již 16 let budujeme trojskou identitu a charakter atraktivní městské části. Předstupujeme před vás s vůlí pokračovat ve
společné práci pro Troju a s žádostí o vaši podporu.
Jména a medailonky kandidátů zveřejníme až po schválení kandidátky Magistrátem 8. srpna 2022.
Na www.trojskykun2022.cz vás také seznámíme s našimi cíli pro příští volební období.

Z letního sokolského pobytu na Boudě u Studánky 2.–7. července 2022

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

Florbal

K

RYŠTOF KASHA Z PRAŽSKÉHO KLUBU
Black Angels byl brankářem florbalového kanadského národního týmu na
nedávných Světových hrách v Birminghamu v Alabamě. Nastoupil do všech čtyř zápasů. Do branky
se postaví i na nadcházejícím listopadovém mistrovství světa ve florbale ve Švýcarsku.
Kent Christopher Kasha

V noci z 9. na 10. července středoevropského času
si Kryštof Ivan Kasha (na fotu vpravo), chytající
na Světových hrách za Kanadu, připsal dvanáct
úspěšných zákroků proti USA, za které jednou
skóroval Adam Šroubek (vlevo). Kanada ve finále
zvítězila 9:3.

1
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Pomozte
mayskému
náčelníkovi
projít
bludištěm.
Jen jedna
ze sedmi
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je pravá
a vede
ven…
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Zoologická zahrada pro vás
www.zoopraha.cz, otevřeno denně, v srpnu 9–21 h
Komentovaná krmení
ale především zprostředkuje nové
a setkáníí – každý den, výstava
zkušenosti a atraktivní poznatky.
Na pomoc pro Austrálii: terasa
13. 8. (SO) Světový den slonů
před Vzdělávacím centrem
připadá tradičně na 12. srpna.
6. 8. (SO) Siláci a rekordmani
Oslavte jej s námi o den později
Program na Veselovského louce
11 h Koupání sloních samců
10–16 h: Vyzkoušejte si, jaké to je
s komentářem 14 h Předání enrichuzvednout některé druhy zvířat, kte- mentového prvku stádu slonic
ré tvoří přirozenou kořist levharta.
s komentářem, 15.00, 15.15, 15.45
■ Porovnejte své skokanské schopa 16.00 Prohlídka chovatelského
nosti s rekordmany klokany rudými. zázemí (30–40 minut) na pro■ Miřte přesně jako stříkoun, abyshlídky je nutné se hlásit předem
te ulovili svou potravu. ■ Zjistěte na na: pokorna@zoopraha.cz.
z
běžeckém radaru, kterému zvířeti
Vzhledem ke specifickému prostředí
se svou rychlostí vyrovnáte.
nelze bohužel prohlídku absolvovat
7. 8. (NE) Seznámení se sklíps kočárkem ani se psem. 10–16 h
kany výstavy s komentářem odborKomentované setkání u slonů
ného chovatele 14 h
každou celou hodinu
10–16 h Doprovodný program
7. 8. (NE) Zooškola pro dospělé
na téma Jak se dělá zoo Jednoden- v Údolí slonů 10–18 h Doprovodný
ní kurz vás zavede do zákulisí zoo,
program v Papírně.

Trojský zámek
Galerie hlavního města Prahy
1. 4.–30. 10. , út–ne 10–18 h, pá 13–18 h
Zahrada volně přísupná do 19 h
Výstavy: MICHAL ŠKODA – INDOOR /
ČESTMÍR SUŠKA – OUTDOOR

TROJSKÝ KALENDÁŘ

14. 8. (NE) 20 let od ničivých
povodní 10–16 h komentované

prohlídky po spodní části areálu
zoo, vždy v celou hodinu, zdarma
k platné vstupence do zoo. 13 h
Slavnostní křest knihy Pong Jindřicha Skeldala (s doslovem Marka
Ždánského) 13.30 Vernisáž výstavy
Zoo Praha čelí povodním Terasa
Vzdělávacího centra
14. 8. (NE) Seznámení se sklípkany ve 14 h výstavy s komentářem
19.–28. 8. (PÁ–NE) Divadlo
Spejbla a Hurvínkaa Vzdělávací
centrum od 16 h. Denně kromě
22. srpna
20. 8. (SO) Chov goril v Zoo Praha Nahlédněte do zákulisí nového
pavilonu… otevření se blíží. Část
gorilí skupiny je již uvnitř.
Komentovaná setkání u goril
10.30, 11.30, 12.30 a 13.30 h

Hudební
procházky

21. 8. (NE) Za koňmi Převalského na Dívčí hrady Komentované
vycházky zdarma, je potřeba se
objednat předem.
Začátky: v 11, 12, 13 a 14 h. Sraz
u vstupní brány do objektu.
21. 8. (NE) Seznámení se sklípkany ve 14 h výstavy s komentářem
22.–26. 8. (PO–PÁ) Příměstský
tábor pro malé nadšené biology
a milovníky zvířat.
27. 8. (SO) Loučení s prázdninami 10–16 h program: Vyzkoušejte
si netypickou obranu vombatů.
■ Ulovte tuleně jako medvěd lední.
■ Spolupracujte jako lví smečka.
■ Pokuste se napít jako žirafa.
■ Vyřešte gorilí hlavolam. ■ Vyrobte si masky zvířat v kreativní dílně.
28. 8. (NE) Seznámení se sklípkany Ve 14 h výstava s komentářem.

7. 8. Hudba Kalich (G. Verdi, B. Smetana)
14. 8. Grand Duetto Concertante (A. Vivaldi, W. Corbett)
21. 8. Musica vocale (J. Mysliveček, Ch. Gounod)
28. 8. Trio Iuventa (J. Ibert, W. A. Mozart)

Cyklus hodinových koncertů pod širou oblohou každou neděli:
13 h Zoo, 15 h nádvoří trojského zámku, 17 h Botanická zahrada – Pivoňková louka

současná plastika
Kamenné poklady pražských zahrad

originály baroka a klasicismu

Botanická zahrada připravila

Repro s použitím letáku GHMP

www.botanicka.cz V srpnu Venkovní expozice denně 9–19 h, Skleník Fata Morganaa kromě
Foto: Archiv bz

pondělí, vinotéka sv. Kláry
so–ne, svátky 10–19.30 h
12.–14. 8. Klára má svátek, hurá

na piknik! Vinotéka sv. Kláry (nově
sídlíme v Ornamentální zahradě),
otevírací doba 13.00–19.30 h
13. 8. Odpovědná dílna – workshop – kompostujeme 10–18 h
18. 8. Den Rulandského modrého
od 13 h – degustace čtyř vzorků
20. 8. Odpovědná dílnaa – work shop
– pěstujeme ze semínka 10–18 h
27. 8. Odpovědná dílnaa –
workshop – kompostujeme 10–18 h
8. 9.–20. 10. Kurátorské provázení

10. 9. Malířský workshop s akvarelem
10. 9. Workshop Tchaj-ťi Zveme Vás na příjemné a po-

Foto © grafos ml

hodové cvičení Tchaj-ťi, meditaci v pohybu. Rezervace:
petrkungfu@gmail.com
17.–18. 9. Vinobraní

S plastikami pražských ulic
a prostranství, jakož i těmi
trojskými, jste se mohli seznámit v předchozích
číslech. O aktuální výstavě dvou současných
autorů v trojském zámku byla zmínka minule.
‘Pro úplnost’ by zbývalo doplnit jednu historickou
raritu, vystavenou tamtéž.
V kapli zámku našel své místo originál Černé madony z nároží kubistického paláce (Domu u Černé
Matky Boží) na rohu Celetné ulice (tam je za zlatou
mříží kopie). Socha z druhé poloviny 17. století je
vyřezána ze dvou druhů dřev – lípy (hlavy, detaily)
a borovice (korpus), výška 175 cm. Podrobnosti
v letáku – k dostání v zámecké pokladně.
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Expozice TAKY PRAŽANÉ s podtitulem Naši zvířecí sousedé v nesnázích představuje na devíti velkoformátových,
oboustranných panelech s doprovodnými texty fota zvířecích pacientů ze záchranné stanice v pražských Jinonicích.
Stanice od svého založení v roce 2012 do konce roku 2021
ošetřila bezmála třicet tisíc zvířat. Seznamte se s péčí,
kterou jim při návratu do pražské přírody poskytuje. Smíchovská náplavka do 8. 8. 2022.
Podpořit práci záchranné stanice je možné na transparentní
účet: 000000-5918916349/0800
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