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SLOVO STAROSTY

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Tomáš Bryknar

Milí trojští a podhořští sousedé,
měsíc září je v Troji vždy plný společenských a kulturních akcí. Již tradičně se dru-
hou zářijovou sobotu otevřou vrata Trojského zámku všem milovníkům dobrého vína 
a burčáku. Trojské vinobraní bude po dvou letech znovu bez veškerých omezení a na 
severním nádvoří na vás bude čekat bohatý kulturní program.

Další zářijovou sobotu se určitě společně uvidíme v Povltavské ulici před DSS. Dopoled-
ne zde budou zahájeny Dny evropského dědictví a hned poté až do pozdního odpoledne 
zde bude probíhat sousedské setkáni bez aut Zažít město jinak. Průjezdnost touto ulicí 
nebude po dobu konání akce umožněna, zato si  zde budete moci třeba zatančit při živé 
hudbě, ochutnat domácí speciality dát si sklenku dobrého moštu a vaše děti mohou 
shlédnout malé divadelní představení.

Letošní září je však ještě výjimečné tím, že na konci tohoto měsíce máme znovu mož-
nost po čtyřech letech svobodně přistoupit k volebním urnám a dát své hlasy budoucím 
členům trojského zastupitelstva a současně volit i své favority do Zastupitelstva hlavní-
ho města Prahy. Svým hlasem můžete ovlivnit nejen další čtyřleté směřování a rozvoj 
Troje, ale i celé Prahy.

Milí trojští a podhořští sousedé, přeji vám po zasloužených dovolených klidný a hlavně 
úspěšný návrat k pracovním povinnostem a vašim dětem radostné usednutí do škol-
ních lavic.

Ze zápisu z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Troja 16. 8. 2022

Zpráva o plnění Programového prohlášení 
Zastupitelstva městské části Praha-Troja 
ve volebním období 2018–2022
Návrh zprávy o plnění programového pro-
hlášení, který je zastupitelům předkládán, 
byl dokončen dnešního dne. Na zpracová-
ní podkladů se podíleli pan místostarosta 
Ing. arch. Drdácký, paní Tůmová, paní Foit-
lová, paní tajemnice, Ing. Novotný, Karel No-
votný a pan starosta.

Pan starosta navrhl projednávat postup-
ně jednotlivé kapitoly a jednotlivé body 
zprávy. Po přečtení textu všichni zastupitelé 
diskutují o připraveném návrhu a navržený 
text se po diskuzi doplňuje a upravuje.

V rámci projednávání zprávy pan starosta 
informoval o připravované opravě komuni-
kace Nad Kazankou od 29. 8. 2022. MČ pro-
jednala možnost vjezdu na pozemek a par-
kování rezidentů po dobu stavby. Jakmile 
budeme mít definitivní dopravně-inženýrské 
opatření (DIO), budou občané informováni.

Do finálního textu zprávy byl po diskuzi 
zapracován text zpracovaný paní Tůmovou 
v oblasti školství, který byl dodán později.

Podrobnou diskuzí bylo upřesněno celé 
znění zprávy, které bylo následně předlože-
no členům zastupitelstva ke schválení.

Předsedající vyzval návrhový výbor 
k předložení návrhu usnesení, o kterém se 
následně hlasovalo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projed-
nání:
a)  schvaluje Zprávu o plnění Programového 

prohlášení Zastupitelstva městské části 
Praha-Troja ve volebním období 2018–
2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Usnesení č. 155 bylo schváleno.
K výsledku hlasování o návrzích v partici-
pativním rozpočtu TROJA SOBĚ
Pan starosta přečetl důvodovou zprávu, 
která obsahuje výsledky hlasování v partici-
pativním rozpočtu. Probíhá diskuze k jed-
notlivým úspěšným projektům. Předsedající 
ukončil rozpravu a vyzval návrhový výbor 
k předložení návrhu usnesení, o kterém se 
následně hlasovalo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projed-
nání:
a)  bere na vědomí ýsledky hlasování o pro-

jektech participativního rozpočtu TROJA 
SOBĚ 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usne-
sení

b)  schvaluje realizaci projektu na místě 
č. 1, dle přílohy č. 1. tohoto usnesení. 
V případě nevyčerpání alokované část-
ky 500 tis.Kč na realizaci projektu č. 1 
schvaluje realizaci části projektu č. 2 do 
výše alokované částky.

c)  ukládá starostovi ve spolupráci s navr-
hovateli projektů zajistit realizaci pro-
jektu č. 1, příp. část projektu č. 2

d)  doporučuje dále využívat metodu par-
ticipativního rozpočtování jako způsob 
zapojení občanů do veřejného dění

Usnesení č. 156 bylo schváleno.
Člen zastupitelstva pan Hostaš navrhl zařa-
zení dalšího bodu do programu jednání za-

stupitelstva, a to Poděkování zastupitelstva 
městské části za práci na zpracování připo-
mínek k návrhu Metropolitního plánu.

O návrhu na doplnění programu jednání 
zastupitelstva nechal předsedající hlasovat. 
Pro návrh bylo šest zastupitelů, návrh byl 
přijat.
Návrhový výbor přednesl návrh usnesení.
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projed-
nání:
a)  děkuje Ing. arch. Tomáši Drdáckému za 

intenzivní práci na posouzení návrhu 
Metropolitního plánu a na zpracování 
připomínek MČ k tomuto návrhu.

Usnesení č. 157 bylo schváleno.
Informace starosty
Již při projednání zprávy o plnění progra-
mového prohlášení pan starosta informoval 
o připravovaných dopravních opatřeních při 
opravě komunikace Nad Kazankou. Dále 
informoval o zm ěně vodorovného doprav-
ního opatření na Trojské ulici spočívající 
v odstranění dvojité plné čáry a nahrazení 
podélnou jednoduchou plnou čárou. V rám-
ci bezpečnosti bude v lokalitě přechodu 
u zast. Čechova škola dosazeno deset baliset 
zelené barvy.

Paní Pokorná se dotazuje, zda při rekon-
strukci rozdělovací komory v sousedství kři-
žovatky Trojská x Pod Havránkou budou ně-
jaká dopravní omezení. Pan starosta vysvět-
luje, že v malé míře bude jízdní pruh směrem 
do centra komunikace Trojská zúžený v oka-
mžiku, kdy tam bude stát jeřáb. Poslední jed-
nání ZMČ by mohlo být 20. září od 17.00 hod.
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

v pátek 23. 9. 14–22, v sobotu 24. 9. 8–14 h

Kontejnery 
na bioodpad, objemný 
odpad, mobilní sběr
nebezpečných odpadů,
sběrný dvůr

N A OBVYKLÁ STANOVIŠTĚ budou od říj-
na do listopadu přistavovány velkoob-
jemové kontejnery na bioodpad a ob-

jemný odpad. Kontejnery na bioodpad: v rámci 
uvedeného víkendu vždy dvě stanoviště v sobotu 
odpoledne od 13 do 16 hodin (ZŠ + TGSČ Troj-
ská, V Podhoří proti č. p. 280), třetí stanoviště 
v neděli také odpoledne od 13 do 16 hodin (Pod 
Salabkou x Trojská). Kontejnery na objemný od-
pad jedenkrát v říjnu a jedenkrát v listopadu, 
vždy na třech stanovištích.

OBJEMNÝ ODPAD
nábytek, koberce, linolea, umyvadla, 
WC mísy, sportovní vybavení (lyže, 
snowboardy, kola…), velká zrcadla
Sobota 1. 10. 8–12 h
 Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
 Pod Salabkou x Trojská
  V Podhoří proti č.p. 280 (býv. octárna)

Následný termín přistavení kontejnerů 
5. 11. 2022, dispečink Ipodec tel. 493 647 931

BIOODPAD
tráva, listí, spadané ovoce, ořez vět-
ví, neznečištěná zemina, kuchyňský 
odpad (zbytky ovoce, zeleniny, slupky
v sobotu 15. a neděli 16. října
  podrobný rozpis stanovišť nalezne-

te v příštím vydání časopisu a na 
www.mctroja.cz

NEBEZPEČ. ODPAD A JEDLÝ OLEJ
Úterý 27. 9.
  V Podhoří (točna busu) 18.10–18.30
  křižovatka ul. Trojská x Pod Havrán-

kou 18.40–19.00
Občané hl. m. Prahy mohou odevzdávat 
ZDARMA: rozpouštědla, kyseliny, zásady, 
fotochemikálie, zahradní chemie, pes-
ticidy, zářivky, teploměry a jiný odpad 
s obsahem rtuti, olej a tuk, ředidla, barvy, 
tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, deter-
genty obsahující nebezpečné látky (čisticí 
a odmašťovací prostředky), léčiva, bate-
rie a akumulátory. Kapalné nebezpečné 
odpady musí být předány v pevně uza-
vřených nádobách (jedlé oleje a tuku 
v uzavřených PET lahvích)!

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na 
příslušné zastávce dle harmonogramu, kontak-
tujte řidiče na telefonních číslech 739 412 393 
nebo 604 705 036.
Mimo uvedené termíny můžete každý den 
kromě neděle využít Sběrný dvůr Voctářova, 
Praha 8 – Libeň, po–pá 8.30–18.00 (v zimním 
období do 17 h), sobota 8,30–15.00, více info tel. 
731 909 653, www.ipodec.cz.

v hale Úřadu MČ Praha-Troja, Trojská 230/96
Hlasování probíhá jen na území ČR a hlasování na voličský průkaz není možné.
Hlasovat můžou i cizinci s trvalým pobytem v Troji (z členských států EU), kteří 
jsou na vlastní žádost zapsaní v dodatku stálého seznamu voličů.
Ti voliči – cizinci, kteří už byli zapsaní v dodatku seznamu při minulých volbách, zůstávají 
automaticky zapsaní i nadále. Zapsat se lze na úřadě do 20. 9. 2022.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva, 
který má být zvolen. Voliči je obdrží nejpozději tři dny před volbami a samozřejmě budou 
k dispozici také ve volební místnosti.
V Troji bylo usnesením zastupitelstva schváleno devět členů.

Jak se bude hlasovat
 volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno 

(v Troji devět)
 volič označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce pouze jednu volební stranu

(tím je dán hlas všem kandidátům v pořadí této strany v počtu, kolik činí počet členů 
zastupitelstva obce, který má být v obci volen (9)

 volič označí křížkem v rámečku před jménem kandidáta toho kandidáta, pro které-
ho hlasuje z jakékoliv strany, nejvýše tolik, kolik členů zastupitelstva obce má být 
voleno (9)

 tyto dva způsoby lze kombinovat (označit křížkem jednu volební stranu a v rámečku 
před jménem kandidáta i libovolné kandidáty – pak je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 
jen kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce (9)

Neplatné hlasy: bez označení strany a bez označení kandidáta, lístky přetržené, bez úřední 
obálky či více vložených lístků do téhož zastupitelstva, označení více než jedné volební 
strany, označení více trojských kandidátů než devět.
Hlasovací lístek pro zastupitelstvo hl. m. Prahy bude označen pruhem. Vloží se do 
jedné společné úřední obálky společně s lístkem pro trojské zastupitelstvo. Počet hlasů 
pro zastupitelstvo HMP je 65.

R. Zajícová, zapisovatel volební komise, info na www.mvcr.cz

Informace o způsobu 
hlasování ve volbách 

do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí a do zastupitel-
stva HMP se budou konat

Doprava Nad Kazankou
Vážení občané, v termínu od 29. srpna do 11. září 2022 bude prováděna opra-

va ulice Nad Kazankou. Nejedná se o souvislou opravu, ale pouze o opravu 
výtluků, propadlin a nerovností v různých místech komunikace.

V ZHLEDEM K ROZSAHU PRACÍ, je ale 
nutné omezit provoz na celé této ko-
munikaci, která bude pro automobi-

lovou dopravu uzavřena. Na základě svislého 
dopravního značení budou mít omezenou vý-
jimku vjezdu pouze vozidla rezidentů ulice Nad 
Kazankou. Po dobu provádění prací od 7.00 do 
17.00 hod. bude umožněno do uzavřené ulice 

vjíždět pouze za účelem parkování na vlastních 
soukromých pozemcích. Přitom, ale budou ři-
diči povinni respektovat pokyny pracovníků 
provádějící firmy. Od 17.00 do 7.00 bude možné 
v ulici i parkovat, ale tak, aby jeden pruh zůstal 
vždy průjezdný.

Karel Novotný, Vedoucí oddělení
stavebního a životního prostředí
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ŽIVOT V TROJI

Představení letošních účinkujících
1 The Pupici Blues Band 12–13 h

Tato kapela vznikla v roce 2013, a to především z lásky k hudbě. Srdcovou záležitostí 
členů kapely je blues a rock, nicméně rádi zavítají i do okolních žánrů, které publi-
kum ocení. Najdete v jejich repertoáru i trochu jazzu, country a swingu, nicméně hlavní 
dominantou je bluesrock. Kapela je čtyřčlenná, a to v klasickém složení: zpěv, kytara, 
baskytara, bicí.

2 Lidová muzika Osmikráska 13.30–14.30 h
Tuto folklorní kapelu jsme představovali už mnohokrát, neboť na Trojském vinobraní 
Osmikráska pravidelně účinkuje již osmý rok!

3 Patrola Šlapeto 17.30–18.30 h
Skupinu založili v roce 2001 nedávno zesnulý Radan Dolejš (dlouholetý šéf legendárního 
Šlapeta) a Karel Hoza (dlouholetý šéf Pražského pouťového promenádního orchestru). 
Skupina se systematicky věnuje interpretaci nejslavnějších hospodských písní minulého 
století a části repertoáru génia české písničky Karla Hašlera.

4 Slovácký krúžek 15–17, 19–20 h
Soubor patří ke stálicím našeho vinobraní.Vystupuje pravidelně již od prvního ročníku.

Vinobraní v Praze a okolí

9.–10. 9. (pá–so) Vinohradské vinobraní 2022 Nám. Jiřího z Poděbrad, 

bohatý hudební program, zdarma

10. 9. (so) Roudnické vinobraní Slavnosti vína a burčáku a zároveň 

hudební festival s programem na dvou scénách, doprovodné akce, vstup-

né: 280/180 Kč

16. 9.–18. 9. (pá–ne) Vysočanské vinobraní 2022 na Máchalce Vi-

nařské družstvo sv. Václav, www.machalka.cz, 23. ročník opět u Bobové 

dráhy v lokalitě bývalých vinic „Na nebeských horách“ s výhledem na Pra-

hu, zdarma

16.–18. 9. (pá–ne) Mělnické vinobraní https://www.vinobranimel-

nik.cz, jednodenní vstupné: 290 Kč, třídenní vstupenka zakoupená 

v předprodeji do 15. 9. 2022: 300 Kč (sleva 100 Kč)

17. 9. (so) Vinobraní na zámku Nelahozeves 12–22 h Rodinný festival 

vyvrcholí koncertem legendární skupiny Mňága a Žďorp. Burčák a vína 

z Lobkowiczkého zámeckého vinařství v Roudnici nad Labem. Zábavný 

program pro děti – lisování révy, skákací hrad, trampolíny, soutěž v pojí-

dání vaflí, tvořivé dílny a herní zóna, vstupné: 290/190, rodinné 590 Kč

24. 9. (so) Desáté Svatováclavské vinobraní 2022 11–19 h Villa Rich-

ter, Staré zámecké schody 6/251, Praha 1 – Hradčany, vstupné: 250 Kč 

včetně degustační skleničky. Víno se následně platí degustačními že-

tony (10 ks žetonů = 250 Kč).

23.–24. 9. (pá–so) Vinobraní na Grébovce (první den na Nám. Míru, 

druhý pak v parku Grébovka) vína zahraniční i tuzemská, burčák, pochu-

tiny, cimbálovka, hudební program, zdarma

TIP PRO VÁS

1 2 3

4



24. ročník
slavnosti
dobrého vína
a burčáku
10. září 2022
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Slovo na úvod

J E TU OPĚT ZÁŘÍ – MĚSÍC VINAŘSKÝCH SLAVNOSTÍ. Slav-
nosti vinobraní jsou dnes často odtrženy od původní 
oslavy úspěšně sklizené úrody. Uvážíme-li, že ty nejvý-

znamnější odrůdy se sklízejí až v druhé půlce října, tak je to 
riskantní chvála dne před večerem. Ale nevadí, dnes je to spí-
še oslava úrody minulé, která již dlí v bezpečí lahví, a hlavně 
oslava vinařství jako takového. Ono totiž víno není jen prostý 
nápoj, je to produkt odrážející lidskou kulturu, historii a vy-
nalézavost, ale zároveň i velký význam rozličných přírodních 
podmínek. Alkohol je v něm sice důležitý, ale určitě není tím 
rozhodujícím, proč má víno v lidských dějinách tak neotřesi-
telnou pozici. Pěstování a zpracování hroznů na víno je jedno 
z nejstarších řemesel. I na území střední Evropy se dá jeho 
historie počítat na tisíce let.
Počátky vinařství na našem území lze doložit z doby, kdy řím-
ská desátá legie z Vindobony (Legio Decima Gemina, Pia Fid-
elis) vybudovala stálou opevněnou základnu na tzv. Římském 
kopci u Mušova a vysadila na Pálavě první vinohrady. To se 
odehrálo koncem třetího století našeho letopočtu.
V době Velkomoravské říše se již réva na tomto území pěsto-
vala hojně a zcela samozřejmě. Je zajímavé, že do Čech tato 
dovednost putovala přes Vysočinu zhruba šest set let a usídlila 
se zde až roku 892 na dvoře knížete Bořivoje a jeho ženy Lud-
mily. Pravděpodobně první česká vinice byla založena u dneš-
ní obce Dřísy na Mělnicku, mimochodem existuje dodnes. Je 
to ona vinice, kde si svatý Václav, Ludmilin vnuk, osvojoval 
vinařské řemeslo a byl pak vinaři nazýván „Supremus magis-
ter vinearum“.

11–20 h  na severním nádvoří 
Trojského zámku

Vstupné jednotné: v předprodeji 100 Kč, na místě 
v den akce 150 Kč. Předprodej začíná 1. Září 2022. 
Děti do šesti let zdarma. Vstupenku je možné zakou-
pit i elektronicky.

Dnešní oslavou vinobraní vzdáváme hold všem generacím 
pracovitých vinařů, díky kterým se toto umění dodnes rozvíjí 
a dokonce teď prožívá nebývalý rozkvět. Přes veškerou tech-
nickou revoluci podstata zůstává pořád stejná – vyzrálé hroz-
ny, vylisovaná šťáva a kvasinky. Nesmíme zapomenout na kva-
litní dřevěné sudy. Bez nich, ani dnes, velká vína nevzniknou.
Teď, když víte, že je opravdu co a koho oslavovat, vzhůru do 
toho! Jan Kavan, předseda Trojského vinařského spolku
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Severní nádvoří
11.00 Zahájení slavnosti

12.00–13.00 The Pupici Blues Band

13.30–14.30 Osmikráska

15.00–17.00 Slovácký krůžek

17.30–18.30 Patrola Šlapeto

19.00–20.00 Slovácký krůžek

20.00 Ukončení slavnosti

Zahrada
11.00–19.00 Výtvarný workshop s GHMP (eko-ateliér 

v oranžérii)

13.00–17.00 Program a hry pro děti (MŠ Rozárka + 
Trojské gymnázium)

13.00–16.00 Malování na obličej (Duha Střelka)

Vinaři 2022
1 Vinařství Salabka

2 Vinice sv. Kláry

3 Vinařství Kraus

4 Trojský sklep

5 Trojský sklep

6 Vinařství Zilvar

7 Vinný dvůr Úvaly

8  WILOMENNA
Vinařství pod Chlumem

9 Vinařství Jabloňka

Program pro děti
Trojské gymnázium

1 2 3

54

i

6 7 98
bus
112
236

Severní scéna

Pokladny
Malování
na obličej

Program pro děti
MŠ Rozárka

i
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Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

ŽIVOT V TROJI

ŽIVOT V TROJI VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Dotkni se řeky! Doprovodné akce
8. 9. Dílna Kulturní kvašení Lenky Kubelové v sadu Trojského zámku od 17 h Dílna zkoumá 
chutě této lokality pomocí divoce fermentovaných nápojů připravených z místních bylin a jablek.
10. 9. Trojské vinobraní Slavnost dobrého vína v krásném barokním prostředí trojského zám-
ku 11–20 h, v 15 h komentovaná prohlídka výstavy – sraz u jižní brány trojského zámku
17. 9. Dny evropského dědictví a Zažít Troju jinak Celodenní program v Rybářích
24.–25. 9. Art Book Fair 10–18 h Druhý ročník veletrhu zaměřujícího se na literaturu 
o umění, který pořádá GHMP. V průběhu dne bude v sadu probíhat sběr a moštování jablek.
24. 9. Doprovodný program k art book fair: 11 h komentovaná prohlídka výstavy – sraz 
u jižní brány zámku 13 h představení publikací Plantolvers Neviditelná botanika městské-
ho prostředí (Haenke) a Dotkni se řeky! (IPR Praha)

13. 10. Urban walk pro děti 
15–18 h Objevujeme město. Nutná 
rezervace přes GoOut více na webu.
28. 10. Dernisáž Ukončení výstavy 
a sezony trojského zámku 15–17 h 
Urban walk a kulturní program 
pro děti i dospělépro děti i dospělé

1. 8. 2022 ze zahájení Dotkni se řeky!

Vinumfilm Troja

L ETOŠNÍ ROK TRADIČNÍHO PROMÍTÁNÍ na terase Trojského sklepa přináší řadu kulturně 
hodnotných a vysoce oceňovaných snímků. Pásmo odstartovala francouzsko-německá ko-
produkce Michaela Hanekeho z roku 2017 HAPPY END a pokračovala animovanou adap-

tací novely Petry Procházkové MOJE SLUNCE MAD. Třetí večer letního kina se představí japonský 
snímek se soškou Oscara za nejlepší cizojazyčný film DRIVE MY CAR podle jedné z povídek Ha-
ruki Murakamiho v režii Rjúsuke Hamagučiho. Do konce srpna tohoto roku promítneme další tři 
filmy světové produkce. Promítání se s příchodem podzimu & zimy přerušovat neplánuje. Naopak 
se do programu zařadí další díla hodna zhlédnutí a následné debaty – PLANETA ČESKO a PLA-
NETA PRAHA, ale i série řemeslně artových kusů. Těšíme se na vás! Začátek vždy ve 20.30 
Vstupné na dobrovolné bázi. Místo netřeba rezervovat předem. Změna programu vyhrazena.

Kontakt na produkčního: +420 731 078 660, zde.maj@centrum.cz (Zdeněk Joachim Majzner)
Aktuální program naleznete v sekci Letní kino na webu Trojského sklepa – www.trojskysklep.wixsite.com/vinoteka

nebo na Facebooku pod Trojské letní kino.Fo
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vždy
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VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI 
DOMU SPOKOJENÉHO STÁŘÍ
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ŽIVOT V TROJI

TROJSKÝ KALENDÁŘ
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17. září 2022 Dny evropského dědictví

Po celý den zde bude stát informační stánek MČ Praha-Troja, odpoledne na 
Dny evropského dědictví naváže akce Zažít město jinak.

Osada Rybáře
Povltavská 21/42
Bývalá rybářská osada Rybáře, ze 
které se docho valo pouze pár po-
sledních stavení, byla prohlášena za 
památkovou zónu v roce 1991.
Ve dnech EHD 2022 otevřeno:
17. 9. od 10 do 18 hod.

Viniční usedlost Salabka
K Bohnicím 2/57
Usedlost je zřejmě nejstarší docho-
vanou v Troji, některé její stavební 
části pocházejí z přelomu 16. a 17. 
století.
Ve dnech EHD 2022 otevřeno: 
17. 9. v 11.00 hod. (komentovaná 
prohlídka usedlosti s vinicí) Vstup-
né: zdarma

Panský dvůr
Pod Havránkou 7/10
Rekonstrukce a dostavba této pa-
mátky byla dokončena v roce 2020.
„Přestože byl celý areál starého 
statku ve velmi tristním stavu, za-
chovaly se některé původní prvky, 
jichž mohlo být použito při další 
rekonstrukci“, řekla hlavní archi-
tektka studia LOXIA Ing. arch. Jana 
Mastíková během komentované pro-
hlídky v r. 2021.

Ve dnech EHD 2022 otevřeno:
17. 9. ve 13.00 hod. (komentova-
ná prohlídka)
Vstupné: zdarma

Trojský pivovar
U Trojského zámku 4/1
Pivovar  v současné době prošel re-
konstrukcí pod záštitou společnosti 
Kolovna, která zde otevřela cykli-
sti ckou prodejnu s půjčovnou kol 
a servisem. Jejich cílem je do areálu 
Kolovna Zoona vrátit společenské 
dění, aby sloužil jako místo pro se-
tkávání obyvatel Troje a konání akcí 
různého charakteru.
Ve dnech EHD 2022 otevřeno: 
denně od 10 do 19 hod., v so-
botu 17. 9. 2022 od 15 hodin zde 
společnost Kolovna ve spolupráci 
s Industry Punk pořádá přednášku 
o historii Trojského pivovaru. 
Součástí bude komentovaná pro-
hlídka, během které budou zájemci 
moci nahlédnout také do původních 
prostor v nezrekonstruované části 
areálu. Vstupné: zdarma

Kaple sv. Kláry
Nad Trojským zámkem
Kaple vznikla jako součást zámecké-
ho areálu, s vlastním zámkem byla 
kdysi spojena schodištěm.
Památka běžně nepřístupná 
veřejnosti. Ve dnech EHD 2022 
otevřeno: 17. 9. od 13 do 19 h od.
Památka je součástí areálu Bota-
nické zahrady hl. m. Prahy, kde 
bude během Dnů evropského dě-
dictví 17. 9. 2022 probíhat slavnost 
Vinobraní. Kaple bude přístupná 
po zaplacení vstupného na akci  ve 
výši 250 Kč za dospělou osobu.

Zahájení dne památek v Troji proběhne 17. 9. v 10.00 hodin před budovou Staré školy, kde se dnes 
nachází Dům integrované pomoci, Domov spokojeného stáří a Galerie u lávky.

Kaple sv. Václava
Podhoří 284
Kaplička vystavěna 1865 manželi 
Vrzákovými, tehdejšími majiteli Ly-
solaj.
Měla samostatný přístup od hlavní 
cesty v Podhoří, dnes je přístupná 
pouze bočními cestami.

Památka běžně nepřístupná 
veřejnosti. Ve dnech EHD 2022 
otevřeno: 17. 9. od 13 do 17 hod.
Vstupné: zdarma

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

Zažít Troju JINAK
sobota 17. září 2022 10–22 hodin
Povltavská ul. v Rybářích (okolí Trojské lávky a Trojského sklepa)

Všem Trojským sousedům!
POJĎTE S NÁMI ZAŽÍT TROJU JINAK!

Třetí zářijovou sobotu opět rozproudí bohatý 
kulturní program pro děti i dospělé – divadlo, 
hudba, sportovní aktivity, tvůrčí dílny, košty 
i ochutnávky & mnoho dalšího k příjemnému 
sousedskému pobytí. Troja jak ji známe a ještě 
trochu jinak. Těšíme se na vás!

24.–25. 9.
10–18 hod.
Druhý ročník veletrhu 
zaměřeného na oblast li-
teratury o umění (muzea, 
galerie, nakladatelství)
Zámek Troja

Můžete se těšit na:  Divadlo pro děti od 14 h  Živou hudbu různých 
žánrů  Arteterapeutický stánek z Bohnické léčebny  Gril  Stánky 
 Ochutnávky domácích specialit  Košt vín a moštů  Pivní výčep  Do-
mácí ukrajinský boršč z kotlíku  Drobné sportovní aktivity  Masážní 
stánek  Výrobu kožených náramků pro děti a dospělé  Po západu 
slunce mapping  Oheň na ulici s možností opéct buřta či jinou pochout-
ku  Tvořivé dílny Ekoškolky Rozárka a MŠ Nad Kazankou  Workshop 
Eko-ateliéru GHMP Trojský zámek

Setkávání-přátelskost-zábava / Dobrovolné příspěvky pro tvůrce. / Prosí-
me všechny o respektování dopravních opatření.

Rádi se s vámi spojíme, pokud se budete chtít do programu sami zapojit! 
Ať už kulturně, svým gastro-umem nebo organizačně. Neváhejte! Úplně 
každý může představit vlastního koníčka – prezentovat svou práci i ob-
čanskou aktivitu.

Program je živý a flexibilní. V případě zájmu o účast, vystoupení, koor-
dinaci, kontaktujte místního organizátora Zdeňka Joachima Majznera: 
731 078 660, zde.maj@centrum.cz.



275 ZÁŘÍ 2022

8

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Úplné znění jedenácti kapitol tohoto dokumentu naleznete na webových stránkách 
městské části v záložce Městská část/Rozvoj Troje. Uvádíme výběr několika z nich.

I. IDENTITA, ROZVOJ A BUDOUCNOST 
TROJE

1. Podali jsme 100 připomínek k Metropolitnímu 
plánu, které budeme i nadále prosazovat a projed-
návat
Městská část připomínkovala návrh Metropolitního 
plánu v roce 2018. V rámci projednávání upraveného 
návrhu MPP jsme v roce 2022 uspořádali sérii konzulta-
cí a prezentací v DSS, vypracovali a v zastupitelstvu pro-
jednali soubor 94 zásadních připomínek zahrnujících 
i některé připomínky občanů a ten odeslali 27. 6. 2022 
pořizovateli.
2. Prosadíme vypracování dopravní studie severní 
Prahy.
V roce 2019 jsme požádali dopisem pana radního 
Adama Scheinherra o zpracování případové studie na 
řešení plynulosti dopravy v Troji, i v návaznosti na 
příjezdy do Tunelového komplexu Blanka, s použitím 
inteligentních dopravních systémů.
Ve spolupráci s Radou MČ Prahy 7 jsme připravili písem-
nou žádost o koordinaci prací na zpracování této studie 
ze strany Hl.m. Prahy.
3. Budoucnost Troje nevidíme v jejím dalším ploš-
ném zastavování, ale v přednostním rozvoji přírod-
ních a parkových ploch.
Dlouhodobě nepodporujeme plošné zastavování území 
Troje, ale ve spolupráci s IPR Praha jsme odsouhlasili 
projekt úprav Metropolitního lužního parku u řeky. 
V rámci Projektu protipovodňové ochrany ZOO jsme 
dosáhli doplnění samostatné cesty pro pěší, která bude 
vedena podél případné betonové stěny tak, aby nebyla 
v kolizi s ochranou stanovišť užovky podplamaté.
4. Stavební předpisy a statut Přírodního parku 
Drahaň-Troja budeme využívat pro omezení ne-
vhodných staveb. Aktuálně je to např. záměr nové 
šestipodlažní budovy v areálu EZÚ.
Aktuálně probíhá připomínkování aktualizace Praž-
ských stavebních předpisů. V rámci územního či sta-
vebního řízení využíváme především charakter území, 
výškové hladiny zástavby a také definici „objekt pro 
individuální bydlení“ pro argumentaci proti výškou 
a objemem nepřiměřeným stavbám a bytovým domům 
vůči okolní zástavbě.
Nedaří se přimět stavební úřad Prahy 7 k častějším 
kontrolám nepovolených staveb (Nad Kazankou, Trojská 
a další).
Nad rámec tohoto závazku jsme dojednali a následně 
schválili kontribuční smlouvu s developerem, který 
v rámci připravování výstavby bytů Pod Hrachovkou 
přispěl do rozpočtu MČ finanční částkou 4 mil Kč na 
vybudování nového sportoviště v Troji.
5. Dokončíme infrastrukturní stavby (kanalizaci 
Pod Havránkou, dům převozníka, opravu cest, 
chodníků a ulic).
 Výstavba splaškové kanalizace Pod Havránkou byla 
dokončena a zároveň proběhla rekonstrukce vodovod-
ního řadu.
 Projekt domu převozníka byl po připomínkách ÚMČ 
Prahy 7 upraven a je připraven k projednání s občany ve 
dvou variantách řešení spolkové místnosti. Byl upraven 
návrh vytápění.
 Lokální opravy komunikací probíhají průběžně 

(Sádky, Trojská a další). V roce 2021 byla provedena 
kompletní výměna dlažby severního chodníku v části 
ulice Nad Kazankou a Na Kazance. Probíhá oprava ulice 
Nad Kazankou.
 Uskutečnila se celková oprava ulice Trojská včetně 
výměny dlažby u některých vjezdů, na zastávkách BUS 
a před ZŠ.
 Byla dokončena rekonstrukce komunikace Pod 
Hrachovkou a výstavba chodníku do Podhoří.
 Byla opravena komunikace Povltavská a její odvod-
nění před Trojským mlýnem.
 V rámci přeložky splaškové kanalizace v ulici Vodác-
ká byl opraven povrch cesty na protipovodňovém valu.
 Na základě podnětu MČ byl bezbariérově úpraven 
chodník u hlavního vstupu do Trojského zámku.
6. Dohlédneme na kvalitu projektu a výstavby nové 
trojské lávky.
Projekt trojské lávky byl na základě připomínek MČ 
Praha 7 a MČ Praha-Troja upraven, lávka rozšířena na 
čtyři metry a v roce 2020 dokončena její stavba.

II. SAMOSTATNÁ TROJA,
VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VZTAHY

1. Budeme udržovat a rozvíjet respektované po-
stavení městské části Troja v partnerském vztahu 
s Magistrátem hl. města Prahy a sousedními měst-
skými částmi Prahou 6, Prahou 7, Prahou 8.
Zástupce starosty procoval jako člen Komise rozvoje 
urbanismu, architektury a veřejného prostoru Rady MČ 
Praha 7.
2. Členstvím ve sdružení Příměstský park Trojská 
kotlina a konkrétními projekty budeme ovlivňovat 
rozvoj našeho vltavského údolí nejen v Troji.
Došlo k rozpracování a finalizaci většiny projektů 
v rámci Celkové koncepce Císařského ostrova a jeho 
širšího okolí.
Ve spolupráci s okolními městskými částmi jsme uspo-
řádali každoroční Den pro Trojskou kotlinu včetně 
výstav. Spolupracujeme na projektu Vltavská Promená-
da, který řeší návaznost Troje, prostupnost a bezpečnost 
směrem na Pelc-Tyrolku, do Libně, na Bulovku a do 
Kobylis.
3. Stále považujeme za důležité koordinovat naše 
záměry s Institutem plánování a rozvoje města, 
zoologickou a botanickou zahradou a Galerií hlav-
ního města Prahy.
Plnění tohoto bodu dokládá naše účast na celoměst-
ských projektech v trojské kotlině a akcích pořádaných 
institucemi hl.m. Prahy jako IPR Praha či Galerie hl. m. 
Prahy, a dále společná jednání se zoologickou a bota-
nickou zahradou o rozvojových projektech obou institu-
cí, o dopravě návštěvníků a jejich parkování.
4. Zachováme členství Troje v mezinárodní organi-
zaci EUROPARC, Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska, Svazu městských částí hlavního 
města Prahy a Sdružení místních samospráv ČR.
 V rámci projektu „Hodnocení rizik a udržitelná 
ochrana kulturního dědictví v měnícím se prostředí“ 
z programu Interreg Central Europe byla vypracována 
Strategie protipovodňové ochrany Trojského zámku. 
Byly vytištěny a rozdány Manuály pro vlastníky ohro-
žených objektů, uspořádali jsme i úspěšnou konferenci 

v Obecním domě s účastí odborníků z České republiky 
i zahraničí.
 Aktivně jsme se zúčastňovali jednání Svazu měst-
ských částí hlavního města Prahy.
 Členství ve Sdružení místních samospráv využíváme 
v poradenské činnosti.
 Členství ve Fedenatur přešlo do Federace Europarc.
 Ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska jsme aktivním členem (viz např. publikace o Troji, 
organizace Dnů Evropského dědictví).
5. Budeme na úrovni hl.m. Prahy podporovat vznik 
odborné komise pro rozvoje areálů botanické 
a zoologické zahrady, která nám umožní podílet 
se na úpravách plánů rozvoje těchto příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy působících v Troji.
Intenzivně komunikujeme s řediteli zoologické a bo-
tanické zahrady. Svými připomínkami jsme ovlivnili 
projekty výstavby zázemí u viničního domu, přemostění 
úvozu a severního vstupu do botanické zahrady.

III. ÚŘAD JAKO SLUŽBA OBČANŮM
1. Nadále budeme pružně využívat granty Evrop-
ské unie, státu, hl. m. Prahy i privátních nadací.
Městská část využívá hlavně možnost dotací z rezervy 
v rozpočtu hl.m. Prahy určenou pro městské části – za 
období od 2018 do 2022 obdržela MČ 19,1 mil. Kč na 
investiční stavby a 2,57 mil. Kč na neinvestiční výdaje, 
převážně posílení mzdových prostředků ve školství. 
Dále jsme využili vyhlášené grantové programy HMP 
v oblasti bezdomovectví a školství. Od roku 2015 do-
stávají městské části podíl na odvodu z loterií, což za 
roky 2019–2022 činilo 1,02 mil. Kč. Tyto prostředky jsou 
v rámci dotačního řízení městské části využívány na 
podporu neziskových organizací, sportu, školství, kultu-
ry a sociální oblasti.
2. Otevřený úřad nevnímáme jen v aktuálním 
a transparentním zveřejňování informací, ve 
kterém chceme pokračovat, ale i ve vstřícném, 
spolehlivém, kvalifikovaném a obětavém přístupu 
pracovníků úřadu k občanům.
Pracovali jsme na tom, aby úřad stále působil ve své 
činnosti otevřeně a vstřícně. Během pandemie ko-
ronaviru byl zachován chod úřadu a úřad pomáhal 
občanům, školám, lékařce a ostatním organizacím se 
zajištěním ochranných pomůcek a očkování.
3. V rámci efektivního a transparentního využívání 
financí městské části budeme důsledně zadávat 
výběrová řízení i tam, kde to zákon nevyžaduje.
K naplnění tohoto bodu byla přijata směrnice, která 
nařizuje provádění výběrových řízení u všech zakázek.
4. Budeme využívat programy pro zapojování 
obyvatel do plánování rozvoje městské části, např. 
participativní rozpočet.
Participativní rozpočet jsme vyzkoušeli v roce 2022 
a doporučujeme v dalším volebním období tuto metodu 
zapojování občanů do veřejného dění dále využívat.
5. Zachováme činnost odborných a občanských 
poradních komisí starosty městské části.
V tomto volebním období pracovalo devět komisí, dva 
výbory Zastupitelstva MČ Praha-Troja a redakční rada 
časopisu TROJA. V těchto orgánech pracovalo osmdesát 
občanů Troje.
6. Nárůst svěřených nebo státem přidělených 
povinností úřadu se jako dosud pokusíme zajistit 
nikoli navyšováním počtu stávajících pracovníků, 
ale zvyšováním a rozšiřováním jejich kvalifikace.
Počet zaměstnanců městské části se za uplynulé čtyři 
roky nezměnil, přestože v tomto volebním období 
musela městská část zvládnout další agendy spojené 
s pandemií koronaviru a zajištěním ubytování uprchlí-
ků z Ukrajiny.

16. srpna 2022 schválilo Zastupitelstvo městské části 
Praha-Troja zprávu o plnění svého Programového 
prohlášení na volební období 2014–2018.

Troja 2018–2022



ZÁŘÍ 2022 275

9

7. Pro zajištění méně kvalifikovaných činností 
budeme nadále využívat veřejně prospěšné práce.
Nadále zaměstnáváme pracovníky, kteří se podíleli na 
veřejně prospěšných pracích dotovaných Úřadem práce 
ČR a nyní jsou stálými zaměstnanci městské části a pra-
cují na údržbě veřejných prostranství, obecní zahrady 
a zahrady rezidence.
8. K informování o záměrech městské části bude-
me i nadále vydávat měsíčník TROJA, aktualizovat 
web, rozesílat zájemcům informace elektronickou 
poštou, hledat jiné efektivní způsoby informování 
občanů, pořádat výstavy Trojské plány a další akti-
vity. Setkávání, kde se k tématům vyjadřují občané, 
je pro nás důležitou zpětnou vazbou.
Elektronická komunikace měla v tomto období zasa-
ženém pandemií koronaviru nezastupitelnou funkci 
a osvědčila se při komunikaci s občany, kteří si na 
ni museli ve větším měřítku zvyknout. O posílání 
zpráv o dění v městské části prostřednictvím e-mailu 
si do současné doby požádalo 157 občanů. Vydávání 
měsíčníku TROJA nebylo přerušeno a je to pro řadu 
občanů, kteří nevyužívají elektronickou komunikaci, 
nejdůležitější informační zdroj. Pokračovaly tradiční 
výstavy Trojské plány prezentující možný rozvoj v troj-
ské kotlině.
9. Budeme pokračovat v pořádání „procházek 
zastupitelů Trojou“ pro průběžnou informovanost 
obyvatel o problémech jednotlivých částí Troje.
Omezené možnosti setkávání v důsledku vládních 
opatření ovlivnily i možnost pořádání procházek, trojští 
občané však o situaci v Troji byli informováni jinými 
cestami. K návrhu Metropolitního plánu se uskutečnilo 
pracovní setkání s občany v ZŠ a v DSS.

IV. VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSTVÍ
1. Zajistíme místa v základní i mateřské škole pro 
všechny trojské děti.
Kapacita mateřské i základní školy umožnila vždy 
přijmout všechny trojské zájemce, a to i během školního 
roku.
2. Dokončíme připravovanou rekonstrukci trojské 
školy směřující ke zvýšení funkčnosti a prostorové-
ho standardu základní školy a gymnázia.
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na pří-
stavbu budovy základní školy. Máme podanou žádost 
o stavební povolení a připravuje se řízení na výběr 
zhotovitele stavby. Průběžně jednáme se zástupci pro-
jektové kanceláře a snažíme se ladit poslední úpravy 
tak, aby vyhovovaly základní škole i gymnáziu. Jednáme 
o přidělení finanční dotace v rámci evropských fondů.
3. Formou grantů podpoříme nástroje výuky, mo-
dernizaci a komfort vzdělávání v základní škole.
V grantovém řízení MČ Praha-Troja přidělila základní 
škole i Trojskému gymnáziu finance podle jejich žá-
dostí. Základní škola obdržela příspěvek na robotické 
stavebnice, roboty do výuky, velkoplošný stan k venkov-
ní výuce, mezinárodní projekt EDISON a čtenářský klub. 
Podpořili jsme školy v jejich modernizaci příspěvkem 
na interaktivní tabule. Podpořili jsme záměr ZŠ vybu-
dovat venkovní altán a stanovou venkovní učebnu na 
pozemku školy. Každý rok jsme zrekonstruovali podlahu 
a výmalbu několika tříd základní školy. Nechali jsme 
vybudovat úložný prostor na učební pomůcky a zrekon-
struovali kompletně sociální zařízení pro žáky základní 
školy. Provedli jsme rekonstrukci a opravu vstupu do 
mateřské školy.
4. Na základě smlouvy s Trojským gymnáziem 
udržíme možnost devítileté školní docházky pro 
trojské děti za zvýhodněných finančních podmínek.
Na základě smlouvy s Trojským gymnáziem mohou žáci 
základní školy pokračovat v devítileté školní docházce 

na gymnáziu za výhodných finančních podmínek. Této 
možnosti každoročně využívá velká část žáků základní 
školy.
5. Budeme podporovat spolupráci trojských škol 
s vysokými školami a zájmovými spolky v Troji 
(FTVS UK, Česká zemědělská univerzita, SaBaT 
Praha, TJ Sokol Troja, oddíl STOPA a další).
S řediteli škol se pravidelně setkáváme a zajímáme se 
o jejich názor týkající se oblasti školství v Troji. Pomá-
háme zprostředkovat a podporujeme spolupráci troj-
ských škol a dalších subjektů působících v Troji v oblasti 
volnočasových a sportovních aktivit pro děti a mládež. 
Ve spolupráci se základní školou a gymnáziem jsme za-
ložili adaptační skupiny pro ukrajinské děti a podpořili 
jejich činnost zejména poskytnutím prostor.

V. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST, 
PÉČE O SENIORY

Tato oblast byla pochopitelně velmi citelně zasažena 
pandemií Covid-19.
1. Budeme se snažit udržet a zkvalitnit lékařskou 
péči v Troji a podporovat rozšíření a efektivní 
organizaci ordinačních hodin, např. zavedením 
rezervačního systému.
V roce 2019 bylo do ordinace MUDr. Wiererové jako 
náhrada za neopravitelné EKG v majetku městské části 
pořízeno mobilní EKG, které je využíváno i při návště-
vách u pacientů doma.
V lednu a únoru 2020 proběhl kurz takticko-strategické 
sebeobrany seniorů.
V době pandemie Covid-19 zůstala lékařská ordinace 
prakticky stále k dispozici, bylo zavedeno objednávání 
pacientů na konkrétní čas. Očkování proti Covid-19 
bylo spuštěno ve spolupráci s lékařkou i MČ Praha 7, 
jakmile to bylo možné.
2. Zajistíme aktivity na podporu zdravého životní-
ho stylu.
Městská část ve spolupráci s TJ Sokol Troja a SaBaT 
Praha organizováním sportovních aktivit podporuje 
zdravý životní styl.
3. Nadále budeme podporovat rekondiční pobyty 
trojských seniorů.
Tyto oblasti jsou každoročně podporovány grantovým 
řízením MČ.
4. Připravíme projekt na vhodné obecní bydlení 
pro seniory i mladé trojské rodiny s dětmi.
V této oblasti Zastupitelstvo prověřovalo možné varianty 
umístění a také možné formy bydlení (malé rodinné 
domky se zahradou, bytový dům apod.)

VI. DOPRAVA A BEZPEČNOST
1. Trváme na regulování počtu vozidel projíždějí-
cích Trojou umístěním světelné závory nad serpen-
tinami.
V létě 2019 bylo s náměstkem primátora Adamem 
Scheinherrem domluveno testování účinnosti světelné 
závory provizorním umístěním světelného signali-
začního zařízení na začátek ulice K Bohnicím (na 
Pazderkách). Přípravou a bezodkladnou realizací bylo 
pověřeno TSK, a.s. Bohužel z důvodů nesouhlasného 
stanoviska Odboru dopravy ÚMČ Praha 8 nebylo dosud 
realizováno.
2. Úsekovým měřením rychlosti omezíme rychlý 
průjezd ulicí Trojská.
Odbor dopravy ÚMČ Praha 7 vydal na jaře 2019 rozhod-
nutí o umístění dopravního značení úsekového měření 
rychlosti v ulici K Bohnicím, kde je omezena rychlost na 
30 km/h, toto omezení však často není respektováno. 
Instalace úsekového měření však zatím stále naráží na 
nesouhlas hl. m. Prahy.
S Městskou policií jsme projednali měření rychlosti 
v ulici Trojská před školou, Na Kovárně a před MŠ.

3. Podporujeme provedení rekonstrukce kanali-
zační stoky a tím i dokončení křižovatky Na Kovár-
ně
MČ Praha-Troja iniciovala uzavření smlouvy mezi PVS, 
a.s. a SVJ bytových domů na Kovárně, bylo získáno 
stavební povolení. Staveniště stoky bylo předáno v srp-
nu 2022, stavba by měla začít v září 2022. Po provedení 
této rekonstrukce bude možné realizovat dokončení 
křižovatky Na Kovárně.
4. Zajistíme zlepšení bezpečného přecházení ulic, 
zejm. umístěním přisvícení přechodů pro chodce 
nebo signálních světel ve vozovce.
Byl upraven nebezpečný přechod na křižovatce Nad 
Kazankou x Trojská.
Plánovaný další přechod v ose ulice Na Kazance bude 
řešen v rámci projektu Rekonstrukce a dostavby Základ-
ní školy Trojská.
5. Dokončíme úpravy před základní a mateřskou 
školou pro zklidnění dopravy v Trojské ulici.
V červnu 2022 byla provedena oprava ulice Trojská 
umožňující zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 
při jejím přecházení. Dokončení některých dopravních 
značení bude provedeno nejpozději na podzim 2022.
6. Zavedením parkovacích zón nebo dopravním 
značením omezíme dlouhodobé parkování mimo-
trojských u zastávky tramvaje a v přilehlé části 
ulice Nad Kazankou.
Upravili jsme režim parkování u zastávky tramvaje. Za-
vedením časového omezení bylo odstraněno dlouhodobé 
parkování mimotrojských návštěvníků.
7. Podporujeme a projednáváme přeměnu parko-
viště u Trojského mostu pro všední dny na režim 
P+R.
Probíhá změna územního plánu týkající se plochy 
parkoviště umožňující změnu na režim P+R, dále došlo 
k převodu pozemku ležícího východně od betonárky na 
hlavní město za účelem rozšíření parkoviště. Parkoviště 
bude sloužit také návštěvníkům cyklostezky.
8. Ve spolupráci s městskou policií budeme dů-
sledně kontrolovat parkování v obytných zónách 
(Podhoří, Salabka, Osada Rybáře, Pod Havránkou, 
V Lisu) pouze na vyhrazených místech.
Na naši žádost jsou strážníci Městské policie pověřeni 
častější kontrolou parkování v těchto lokalitách. Kont-
roly probíhají díky většímu počtu městských strážníků 
v posledních měsících podstatně intenzivněji.
9. Zastupitelstvo městské části svým usnesením z roku 
2020 podpořilo realizaci propojení Prahy 8 a Prahy 6 la-
novou dráhou s mezistanicí v Troji u Zoo Praha. Aktivně 
jsme se účastnili jako porotci v mezinárodní soutěži na 
architektonické řešení při přípravě projektové doku-
mentace lanové dráhy Podbaba–Troja–Bohnice.

VII. SOUHRN A BUDOUCÍ SMĚŘOVÁNÍ
Vážíme si aktivních občanů zapojujících se do správy 
Prahy i městské části a jsme si vědomi, že tato účast 
vyžaduje mnoho energie a vůle na obou stranách. 
Spoluúčast veřejnosti neznamená zbavování se odpo-
vědnosti, ta v zastupitelské demokracii vždy zůstane na 
volených zástupcích.
Být zastupitelem není výsada, je to spoluodpovědnost 
za správu městské části, za majetek v mnohamilionové 
hodnotě, za budoucnost našich domovů. Je to připra-
venost k soustavné službě a práci, ochota naslouchat 
potřebám občanů a zabývat se tématy mimo své nejbliž-
ší okolí a vlastní zájmy.

Jménem Zastupitelstva –
Ing. Tomáš Bryknar, starosta;

Ing. arch. Tomáš Drdácký,
zástupce starosty
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Nahlédněte pod pokličku pražské přírody“…

Film Planeta Praha představí nečekaná dobrodružství zvířecích sousedů v metropoli

A to díky nejmodernějším tech-

nologiím – z výjimečné blízkosti. 

Planeta Praha nabízí skrze zvířecí 

hrdiny zcela nový pohled na místa, 

kde by člověk pořádnou divočinu 

stěží čekal. Slípka zelenonohá se od-

vážně uhnízdila v odkalovací nádrži 

bubenečské čistírny, souboj muflo-

ních samců v areálu Thomayerovy 

nemocnice v Krči a myšice křovinná 

se narodila kousek od hrobu Franze 

Kafky na Novém židovském hřbitově. 

Petřín, ostrov zeleně v srdci hlavního 

města, je exkluzivním pražským do-

movem plcha velkého, který navště-

vuje i tamní zrcadlové bludiště, a ná-

drž Slatina v Dubči slouží jako no-

coviště pro statisíce středočeských 

špačků. Neúprosný souboj o potravu 

se děje v trojské zoo, kam létají tajně 

na oběd volavky popelavé. „Usilovali 

jsme o určitou vyváženost. Vybírali 

jsme také typické zástupce nějaké 

životní strategie, která jim pomáhá 

přežít ve městě. Některá zvířata mají 

to štěstí, že na svých zvycích nemuse-

jí skoro nic měnit, jiné druhy se zase 

dokážou novému prostředí velice 

pružně přizpůsobit. A tuhle pestrost 

jsme chtěli ukázat i ve filmu,“ uvádí 

režisér Jan Hošek. Různorodost úze-

mí hlavního města, má na svědomí 

i řeka Vltava a její přítoky. „Různo-

rodost je specifikum Prahy nejen 

v rámci Česka, ale i celé Evropy. Má-

lokde najdeme tak unikátní město 

co do rozmanitosti území. Vyskytují 

se zde druhy vázané na stepi, mokřa-

dy, ale i na pralesy,“ vysvětluje hlavní 

odborný poradce filmu, biolog Ond-

řej Sedláček. Snímek Planeta Praha 

doprovodí i stejnojmenná kniha od 

vydavatelství Jakost.
Doporučuje Ing. Milan Novotný,

referent životního prostředí MČ Praha-Troja
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Čtvrtstoletí Trojského gymnázia

V  TOMTO ROCE SLAVÍ TROJSKÉ GYMNÁZIUM 25.VYÁROČÍ svého vzni-
ku. Konkrétně připadlo datum na 7. 7., kdy v roce 1997 bylo oficiál-
ně zapsáno do obchodního rejstříku a následně sítě škol Minister-

stva školství. V neděli 19. června jsme si toto významné jubileum připomněli 
slavností na zahradě školy. Program svátečního odpoledne nabídnul průřez 
činností našich studentů, ukázky jejich prací, reportáže ze školních akcí 
a výjezdů, dobré jídlo a příjemnou hudbu. Kromě současných studentů, je-
jich rodičů, učitelů, vzácných hostů a přátel školy k nám zavítali i studenti 
a bývalí zaměstnanci z let dřívějších, místní i přespolní, abychom si všichni 
společně připomněli dlouhou cestu, kterou Trojské gymnázium za čtvrtsto-
letí své existence urazilo. Závěrečné vystoupení skupiny Šlapeto a symbo-
lický ohňostroj s krájením jubilejního dortu dokreslili hezkou atmosféru 
celého odpoledne a podvečera.

Za tu dobu se mnohé změnilo téměř k nepoznání. Ve svých začátcích jsme 
měli málo studentů. Z původních devíti desítek studentů jsme se postupně 
rozrůstali až na současných dvě stě padesát studentů, přičemž zájem o stu-
dium u nás nadále roste. Jen za poslední rok se počet přihlášek ke studiu 
téměř zdvojnásobil, angažovali jsme se v pomoci ukrajinským studentům, 
kteří se svými rodinami utíkají před válečným konfliktem v jejich zemi. 
I díky vstřícnosti Městské části Praha-Troja jsme pro ně organizovali dva 
jazykové kurzy a pro následující školní rok jsme jich většinu začlenili do 
našich stávajících tříd. Podařilo se zajistit i další učebny pro dvě nové třídy. 
Zahajujeme v šestém ročníku moderní způsob výuky prostřednictvím stu-
dijních skupin. Škola je vybaveno kvalitními pomůckami, využívá moderní 
technologie a velmi dobře zvládla úskalí doby Covidové. Trojské gymnázi-
um se stalo nedílnou součástí vzdělávacího systému České republiky a má 
rovněž zajímavé aktivity v zahraničí. Od roku 2011 je členem mezinárodní 
vzdělávací skupiny ESO Education Group, se sídlem v německém Stockstadtu. 
Hlavní představitelka a jednatelka celé skupiny paní Silvia Semidei již něko-
likrát navštívila Prahu a obě její školy. Kromě Trojského gymnázia je to také 
Euroškola Praha, která od roku 2012 také sídlí v Troji.

Gymnázium našlo své místo, poskytuje kvalitní vzdělávací službu řadě 
studentům. Vychovalo již přes čtyři stovky absolventů. Těší nás, že mezi nimi 
je hodně těch, kteří se zde v Troji narodili a žijí. Vše nejlepší, Trojské gym-
názium, jsme na tebe právem pyšní! Veronika Klausová,

asistentka ředitele Trojského gymnázi a

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Co nového v Ekocentru 
a Ekoškolce Rozárce?
Letní měsíce jsme prožili ve školce se 
všemi živly a co nejvíce venku. Na pří-
městských táborech jsme pátrali po ta-
jemstvích Trojské kotliny a děti z krouž-
ku Výří výpravy vyrazily na tábor.

T EĎ UŽ SE TĚŠÍME NA DOBRODRUŽSTVÍ nového škol-
ního roku. Se stávajícími i novými dětmi a rodiči ho 
tradičně zahájíme Snídaní v trávě.

Kde se s námi můžete v září potkat?
Ekoškolka Rozárka na Trojském vinobraní 10. 9. a na 
Zažít Troju Jinak 17. 9.
Na obou akcích se na vás budeme těšit na našem stánku s ak-
tivitami pro děti.

Podzimní slavnost Ekoškolky Rozárky 22. 9.
Přijďte s námi přivítat podzim v zahradě trojského zámku! 
Společná slavnost trojské a letenské pobočky proběhne ven-
ku u oranžerie od cca 16.30 hod a nebudou chybět drobné 
aktivity pro děti. Vstupenkou je něco dobrého na společný 
stůl. Těšíme se na vás!

Chcete se dozvědět více o školce?
Kontakt: Veronika Iljuchina, tel. 777 123 690, email 
reditelka.skolka@podhoubi.cz

Podrobné informace ke všem našim aktivitám najdete
na www.podhoubi.cz.
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TIP PRO VÁS

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Lidská důstojnost
Název Lidská důstojnost pochází z úst 
cenzora ze socialistického Českosloven-
ska, který nechal odstranit z tehdejší vý-
stavy některá díla autorů s vysvětlením, 
že „svým výtvarným pojetím člověka 
v jeho zkreslených proporcích urážejí 
lidskou důstojnost“, přičemž oběma au-
torům šlo vždy o oslavu lidského bytí.

T VORBA TOHOTO MANŽELSKÉHO PÁRU v době tota-
lity byla nelehká, ale oba proto usilovněji zaměřili 
svou pozornost na složité životní perepetie člově-

ka.  Charakteristickým znakem jejich tvorby je vážnost 
a zvýraznění prázdného prostoru uvnitř sochy.  Olbram 
Zoubek vyjadřuje zájem o veřejné dění. Kdo by neznal jeho 
statické sochy s výraznými gesty vyjadřujícími napětí. Na 
druhou stranu miloval svoji ženu a děti, rodiče a k mo-
tivu rodiny se často vracel. Důležitým prvkem vyjádření 
byl pro něj povrch sochy, rýhování, kanelování i hladkost 
pro zvýraznění účinku světla a stínu.  Kmentová opro-
ti němu vyzdvihuje niterní svět člověka, zabývá se vlastní 
tělesností, pojímá tělo jako krajinu. K tomu využívá s vel-
kou oblibou odlitky předmětů s barevnou podmalbou bez 
sounáležitosti s reliéfem, otisky těla (nejznámější jsou její 
Stopy).  Muzeum Kampa, která výstavu pořádá, se pyšní 
faktem, že se jí podařilo po více jak padesáti letech do-
hromady představit dvě výjimečná díla Kmentové Terč – 
Muž, Terč – Žena. Jde o obrys jejího a Olbramova těla 
s proděravěnými srdci. K nejpoutavějším dílům podle mě 
paří Zoubkova Zacházející, kdy se vyrovnává s předčasnou 
smrtí své ženy a Kmentové Krajina, vytvořená z otisků je-
jich těl.

Výstava potrvá do 2. října a jejím jediným nedostat-
kem je zákaz focení, o kterém se dozvíte až na výstavě 
samé. L. P.

přiložená fota z ilustračního materiálu Muzea Kampa
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových U Sovových 

mlýnů 503/2 Malá Strana, Praha 1, denně 10–18 hodin

Z ÁŘIJOVÁ VYÃSTAVA V GALERII U LÁVKY představí návštěvníkům grafické lis-
ty a kresby z cyklu Maldoror inspirované sbírkou básní Isidora Ducasse – 
hraběte z Lautréamontu. Jejich autorem je význačný český grafik Karel 

Demel. V naší galerii bude vystavovat již podruhé. Tentokrát v rámci oslavy svého 
životního jubile. Na Maldororovském cyklu pracoval tři roky a výsledek jakoby 
chmurně zrcadlí i něco z doby, kterou nyní žijeme. Vernisáž výstavy proběhne 
8. září od 17.00 hod. a potrvá do 30. října 2022. Jan Kavan, kurátor GUL

Galerie u lávky, Povltavská 21, pá: 13–17 h, so a ne: 10–18 h
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Olbram Zoubek

Eva Kmentová

Zoubek – Rodina, 
Jasan, Polana, 
Olbram, Eva, cement

Kmentová  – Terč  Muž , Terč  Ž ena, sá dra, barva

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Všechnu moc 

imaginaci!
Tschechische Saison in Dresden

Umělecký festival – insta-

 lace ve veřejném prostoru 

převážně na Brühlsche 

Terrasse (historicky známé 

coby ‚Balkón
Evropy‘)

1 Krištof KINTERA

My Light is Your Light (2008)

2a David ČERNYÃ

Quo vadis? (1990)

2b David ČERNYÃ

Mimina (1994)

3a Michal GABRIEL

Mise IV. (2014–2022)

3b Michal GABRIEL

Buddha jezdec (2016–2021)

4a František SKÁLA

Poblik 16 (2022)

4b František SKÁLA

Prastánek (2017)

5abc Čestmír SUŠKA

Opuštěná obydlí (2017)

5d Čestmír SUŠKA

Membrána (2022)

6 Milena DOPITOVÁ

Lepší horší nápad tady nebyl? (2021)

7 Jakub NEPRAŠ

Kulturmí roj (2018)

DO PROSINCE ’22
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PRO TROJU
ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: ODS, TOP 09

Ing. Karel
Němeček

TRANZITNÍ DOPRAVY

PRO KLIDNOU TROJU
TRANZITNÍ DOPRAVY

KONEC

1 3

4

5 Podporujeme rozvoj 
i modernizaci 

rezidenční výstavby.
Z Troji se nesmí stát 
skanzen, ale naopak 
moderní rezidenční čtvrť. 
Úřad městské části tomu 
musí být nápomocen.

Náš rozvoj vede cestou moderní 
a ekologické technologie. 

Green Deal není šikana, ale příležitost 
objevit a využít nové. Musíme připravit 
naši infrastrukturu na budoucnost 
a ve prospěch Troji. 

Děti jsou naše budoucnost.
Nechceme trávit čas v zácpách

cestou do dobrých škol. Postaráme se,
aby se naše školy udržely srovnání 
s těmi nejlepšími jako jsou PORG, 
ParkLane nebo Open Gate. Nebude to 
snadné, ale naše děti si to zaslouží.

Úřad tu je pro Vás. Musí 
být vstřícný, otevřený a jeho 

zaměstnanci milí a nápomocní. 
Úřední podání i komunikace musí být 
i elektronická. Žijeme v digitální 
době a náš úřad to naučíme také.

Doprava a rozvoj Troji musí brát 
ohled na život a potřeby nás 

místních. Současná radnice zvládla 
opravit povrch silnic, ale pro řešení 
nepříjemné dopravní situace neudělala 
nic. S Magistrátem jednat neumí 
a koncepci postrádá.

2
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Vážení trojští občané a sousedé,
předstupujeme před vás s vůlí pokračovat v práci pro Troju v oblasti územního rozvoje, dopravy, životního prostředí, 
při péči o seniory, děti i mládež, při rozvoji kulturních, sportovních a spolkových aktivit. Naším závazkem je 
hospodárná správa svěřeného majetku a péče o trojskou přírodu a kulturní krajinu. Podporujeme sousedskou 
solidaritu. Jako dlouhodobý cíl jsme si stanovili zlepšování kvality zdejšího života a budeme vděčni za vaši podporu. 

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

TROJSKÝ KŮŇ 2022
sdružení nezávislých kandidátů

Trojský kůň je od začátku autentickou iniciativou trojských občanů, kteří dlouhodobě 
pečují o kvalitu, bezpečí a rozvoj našeho společného domova. 

NABÍZÍME REÁLNÁ ŘEŠENÍ
facebook: Trojský kůň 2022, email: info@trojskykun2022.cz, www.trojskykun2022.cz

1. Ing. Tomáš Bryknar
58 let, geodet, v Troji od narození
Jako zastupitel pro Troju pracuji již čtyři volební 
období, dvakrát jsem měl čest být starostou. 
Mám bohaté zkušenosti z komunální politiky                  
a dobré vztahy s Magistrátem hl.m. Prahy a okolními 
městskými částmi. Věřím, že jsou klíčové pro řešení 
problémů Troje přesahujících její hranice, zejména          
v oblasti dopravy a bezpečnosti.     

2. Ing. arch. Tomáš Drdácký 
49 let, architekt, v Troji od narození
Do trojské komunity jsem zapojen od mládí. V roce 
2006 jsme se sousedy vytvořili sdružení TROJSKÝ KŮŇ 
a po volbách začali pracovat v místním zastupitelstvu.
Rád bych napřel síly směrem ke kultivaci nové 
výstavby i veřejných prostranství v trojské kotlině, 
s cílem zachovat hodnotu našich domů a kvalitu 
společného života. 

3. Mgr. Kateřina Tůmová 
58 let, ředitelka školy, v Troji od narození
Zastupitelkou městské části jsem od roku 2014. Řídím 
komisi pro školství a kulturu, snažím se zvyšovat        
kvalitu vzdělávání a rozvíjet místní společenský život. 
Vedu „školu pro děti“, ve které klademe důraz na 
spokojenost a motivaci žáků. Školu nevnímám jen 
jako vzdělávací instituci, ale i jako důležitou součást 
trojské komunity.

4. JUDr. Petr Hostaš
50 let, advokát, v Troji 15 let 
Troji pomáhám v právních otázkách několikaletým 
působením v komisi pro obecní majetek 
a v posledních čtyřech letech prací v zastupitelstvu 
městské části.
Zjistil jsem, že i když je komunální politika během       
na dlouhou trať, většinu věcí se daří postupně řešit.

5. Mgr. Michal Petkov
40 let, datový analytik, v Troji 34 let
V minulém volebním období jsem měl na starosti 
úspěšný dotační program městské části. Rozvoj Troje 
bych rád podpořil i z dotací a grantů hlavního města 
Prahy a Evropské unie.
Chtěl bych využít moderní technologie pro zlepšení 
komunikace mezi občany a úřadem. 

6. Mgr. Eva Giese, MBA
50 let, kancléřka NG Praha, v Troji 10 let
Ráda přispěji zkušenostmi v oblastech organizačních 
a kulturních, které jsou mi blízké osobně i profesně. 
Společenské a kulturní aktivity vnímám jako 
příležitost pro začlenění nových obyvatel do života 
Troje. Pomůže to čelit výzvám v podobě dopravní 
přetíženosti nebo tlaku na zastavěnost pozemků.

7. Klára Foitlová
57 let, asistentka, v Troji 40 let
V zastupitelstvu jsem působila v několika volebních 
obdobích, naposledy jako předsedkyně Finančního 
výboru a Komise sociální a zdravotní.
Jako obyvatelka Podhoří se dlouhodobě snažím 
pracovat ke spokojenosti trojských občanů                    
a především seniorů. 

8. Mgr. Vojtěch Valtr
33 let, auditor, v Troji od narození
Své profesní zkušenosti bych rád využil při správě         
a dohledu na činnost městské části.
Do zdejšího veřejného života se zapojuji od mládí   
jako cvičitel a člen výboru Sokola Troja. Podílím          
se na organizování místních společenských                   
a sportovních akcí a rád bych si vzal za své       
rozšíření nabídky sportovišť. 

9. Marek Padevět
48 let, ředitel rezidenčních projektů,
v Troji 15 let
Jsem přesvědčen, že v našem okolí je stále co 
zlepšovat a rád při tom uplatním své znalosti                 
z dlouholeté práce v oblasti developmentu. 
Nabízím zkušenosti s řízením projektů, vedením 
pracovních týmů a efektivní správou majetku.
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STŘÍPKY Z HISTORIE

Majitelé Vinných sklepů a octárny v Podhoří
Prosperující sklepy s octárnou měly v průběhu let řadu vlastníků. Již zmíněný Arnošt Kafka nechal postavit Vinné 
sklepy kolem roku 1900. Přibližně od roku 1928, do zabrání nacisty (1938), byl majitelem Otto Neumann, po té – za 
protektorátu Böhmen und Möhren, se vedení podniku ujímá jistý Dr. Hlavica, a zahajuje výrobu ‘tvrdšího’ sortimentu 
(viz reprodukovaná etiketa). Po konci války přešel podnik pod tzv. Národní správu. Z dochovaného děkovného dopisu 
žactva a učitelů obecné školy v Troji, adresovaného závodnímu výboru Revolučního odborového hnutí Firmy, ještě 
s názvem Dr. Hlavica a spol. (a dovětkem národní správa) dne 21. 3. 1948, se dozvídáme, že škola dostává dar Kč 
7.616,80. Tím doložená historie Vinných sklepů končí, jejich prostory se staly místem přidružených výrob (laminace 
Svoboda n.p., atd.) a jako nejrůznější skladiště jsou užívány dodnes.

V předchozí části dvoudílného ‚pokračování‘ po stopách rodiny slavného literáta jsme opustili rod Kaf-
ků v roce 1908, kdy zemřel spisovatelův kmotr – Angelo Kafka, obchodník vínem a od roku 1887 nájem-
ce vinic trojského velkostatku. Na scénu trojských dějin vstupuje Arnošt Kafka.

Rodiny Kafků a Troja

Továrník Arnošt Kafka a vinné sklepy v Podhoří
Objekt monumentálních rozměrů, který vystavěl stavitel Václav Sluníčko, byly původně Kafkovy vinné sklepy, kde 
se vyráběl i ocet. Byl postaven na počátku 20. století. Objekt je krásně vidět na hlavičkové faktuře z roku 1914. Má 
dlouhý a úzký půdorys zhruba 100 x 10 metrů. V přízemí byl souvislý prostor, potřebný pro hlavní výrobu. V roce 1935 
proběhla adaptace, vinné sklepy a velkoobchod vínem byl doplněn o výrobu likérů.
K vinným sklepům patřila i vila postavená v roce 1913 pro majitele vinných sklepů a octárny Arnošta Kafku. Továrník 
Kafka byl otec hudebního skladatele a zpěváka JUDr. Arnošta Kafky (1917–1994). V roce 1939 nahrál Kafka první 
snímky s orchestrem Blue Boys (např. Už nikdy víc milovat nebudu, Dr. Swing). František Malý

Klub trojské 
historie

Příští schůzka ve středu
14. 9. 2022 od 17 hodin
V Domě spokojeného
stáří, Povltavská 21

1933, Na dvoře sklepů, vpravo O. KadlecZpěvák Arnošt Kafka (Kavka) s kapelou

Národní listy 22. 12. 1894

Národní listy 2. 8. 1892

Národní listy 30. 8. 1887

1930, Vinné sklepy v Podhoří
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Dr. Hlavica (uprostřed) a spol., cca 1940
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

hodiny 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30

pondělí
velký sál M. Pošta – florbal

TJ Sokol kopaná ml. žáci 
od 1. 11. 22 do 31. 3. 23

TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – odbíjená I SaBaT Praha

malý sál M. Pošta – tance
TJ Sokol –

dítě-pohyb-hudba
TJ Sokol –
PILATES

TJ Sokol –
aerobik

úterý
velký sál

TJ Sokol kopaná přípravka
1. 11. 22–31. 3. 23

oddíl nohejbalu TJ Sokol Troja kopaná OSV

malý sál Judo club Kidsport
TJ Sokol – zdr. cvič 

+jóga

středa
velký sál

TJ Sokol – orien-
tační běh 1. 11. 22–

31. 3. 23
TJ Sokol – florbal TJ Sokol – odbíjená II TJ Sokol – kopaná BBA Group

malý sál KUNG FU Factory o.s. TJ Sokol – pilates TJ Sokol – aerobik

čtvrtek
velký sál

Králov-
ská ZŠ od 

13.00

TJ Sokol – před-
školní děti

TJ Sokol – RODIČE 
A DĚTI

TJ Sokol – žactvo 
ml. – sportování

HB Basket Praha
TJ Sokol – kano-
istika 1. 11. 22 

do 31. 3. 23

malý sál
TJ Sokol – cvičení 

se židlí
TJ Sokol – st. tenis dospělí

pátek
velký sál TJ Sokol – kopaná od 1. 11. 22 do 31. 3. 23 SaBaT Praha

malý sál KUNG FU Factory o.s.
TJ Sokol st. tenis 

žáci

neděle velký sál p. Turák – fotbal SaBaT Praha

Rozvrh cvičebních hodin 2022–2023

Tělocvična v Základní škole Trojská zahajuje pro-
voz jako každoročně se začátkem školního roku. 
Zveřejňujeme rozvrh využití tělocvičny v hodinách, 
které si uvedené subjekty objednaly. Některé 

začínají již 1. září. Máte-li zájem o cvičení uvedená 
v tomto rozvrhu nebo o pronájem sálu ve volných 
hodinách, kontaktujte úřad městské části na adre-
se markova@mctroja.cz nebo na tel. 284 691 121. 

Sdělíme vám kontakt na vedoucí jednotlivých 
cvičení nebo podmínky pronájmu a umožníme 
i prohlídku sálů.

Ing. Irena Marková

TJ Sokol Troja zve na cvičení
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)

Úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 hodin.
Vchod do kanceláře vlevo vedle vchodu do restaurace.

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

Z VU VŠECHNY TROJÁKY, v září 2022 
opět zahajujeme pravidelná cvičení 
pro všechny věkové kategorie dle níže 

uvedeného rozvrhu hodin v tělocvičně. Cvičení 
dospělých zahájíme od 5. 9. 2022 a cvičení 
dětí a mládeže od 12. 9. 2022. Stejně zahá-
jí tréninky i dětský oddíl orientačního běhu.
Oddíl kopané trénoval již v srpnu 2022. První 
mužstvo mužů nám v minulé sezoně sestoupilo 
z 1.A třídy do 1.B třídy. Níže podrobnější článek 
J. Fliegla. Za TJ Sokol Troja – Petr Filip Fotbalový koutek

Na tomto místě bychom vás rádi pravidelně informovali o dění v oddíle 
kopané TJ Sokol Troja v poslední době a plánované akce na příští obdo-
bí. Vaše dotazy nebo připomínky nebo přihlašování nových členů smě-
rujte na Petra Filipa (728 213 254) nebo Jaroslava Fliegla (602 150 374).

N EPOVEDENOU JARNÍ ČÁST mistrovských zá-
pasů A-mužů předcházela katastrofální zim-
ní příprava. Účast hráčů na trénincích byla 

minimální, trenér mužstva z pracovních důvodů svoji 
trenérskou činnost zanedbával a tak mužstvo vstupovalo 
do začátku jarních soutěžních zápasů nepřipravené, bez 
fyzické kondice. Následovala řada proher, někdy i s vy-

sokým rozdílem. Fyzická nepřipravenost se promítla 
i na řadě zranění klíčových hráčů. Za celé jaro uhrálo 
mužstvo A-mužů pouhé čtyři body a následoval sestup 
o třídu níž do I.B třídy z předposledního místa. Muži-B 
podávali na jaře 2022 nevyrovnané výkony a skončili ve 
středu tabulky II. třídy. Na jejich omluvu je třeba uvést to, 
že hráli často dva zápasy za víkend, když museli zaska-

kovat za hráče A-mužů. K mužům jsme přivedli pro pod-
zim 2022 nového trenéra s licencí A, bývalého našeho 
odchovance Martina Svobodu. Letní příprava proběhla 
úplně v novém optimistickém duchu za hojné účasti hrá-
čů. Úspěšná příprava se již projevila vítězstvím v 1. kole 
mistrovských soutěží nad velmi mladým a ambiciózním 
týmem složeným ze zahraničních hráčů. Jen tak dál.

Mládež oddílu kopané TJ Sokol Troja reprezento-
valo v pražských soutěžích mužstvo mladšího dorostu 
a mladších žáků. Mladší dorost se několik sezon po-
týkal s malým počtem hráčů. Během jara se podařilo 
mužstvo doplnit a to přineslo několik dobrých výsledků 
a zlepšenou hru. I výsledky a hra mladších žáků měly 
stoupající úroveň.

Do podzimní části soutěží oddíl přihlásil družstva: 
A-muži, B-muži, mlad. dorost, mlad. žáci a nově starší 
přípravku. Mužstvo starší přípravky je složeno převážně 
z trojských dětí a vede je nové vyškolený trenér Roman 
Faltýn, o administrativu se stará Klára Ljašková. Druž-
stvo je určeno pro děti 8–10 let staré. Mladší děti ve věku 
5–8 let se připravují v družstvu benjamínků, které vedou 
zapálení tatínkové, budoucí adepti fotbalových trenérů.

Seznam plánovaných akcí v nejbližším období na trojském hřišti:
Muži A 6. kolo so 10. 9. 10.30 Troja – Čakovice
 8. kolo so 24. 9. 10.30 Troja – Radotín B
Muži B 4. kolo so 10. 9. 14.00 Troja – Libuš B
 6. kolo ne 25. 9. 16.30 Troja – Raptors
Mladší dorost: Tréninky od středy 24. 8., od 17.00 hod. a konají se každé pondělí, středa, pátek.
 1. kolo ne 4. 9. 17.00 Troja – Hrdlořezy
Mladší žáci:  Pro mladší žáky byl od 22. 8. připraven týdenní příměstský tábor se zaměřením 

na fotbal, proložený dle počasí jinými sporty.
 1. kolo ne 4. 9. 15.15 Troja – Čakovice
Starší přípravka: Na plánování treninků se pracuje a hráči budou informováni.
 1. kolo hrají venku dne ne 4. 9.
V sobotu 10. 9. 2022 proběhne na hřišti kromě dvou mistrovských zápasů A + B mužů FOTBALOVÝ „TELEVIZNÍ“ 
DEN – setkání veřejnosti s hráči A a B mužů a s funkcionáři oddílu kopané TJ Sokol Troja.

Těšíme se na Vaší návštěvu. Jaroslav Fliegl

Hospůdka Camp Sokol Troja v Sokolovně

Vás zve k posezení. Otevírací doba:
NEDĚLE AŽ PÁTEK 16.00 AŽ 21.00.
Již v září se můžete těšit na první
moravský burčák, který tu bude
připraven ke konzumaci i k prodeji.
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Hudební
procházky

 4. 9. Prague Brass Ensemble (J. I. Linek, J. Horowitz)

11. 9. Antonín Rejcha kvintet (J. Haydn, D. Milhaud)

18. 9. Amis de la musique (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

Zoologická zahrada
www.zoopraha.cz otevřeno denně, v září 9–18 h

Botanická zahrada pro vás
www.botanicka.cz v září otevřeno: Venkovní expozice
denně 9–19 h, skleník Fata Morgana kromě pondělí,
Vinotéka sv. Klára 10–19.30 h

K paláci Černínů

Z AHRADA, ZALOŽENÁ FRANTIŠKEM Max-
miliánem Kaňkou po roce 1718, je o něco 
mladšího data než stavba samotného pa-

láce. Na té se od roku 1669 podílela celá řada vý-
znamných stavitelů. Na konci osmnáctého století 
ztrácela šlechta o svá pražská sídla zájem a tak byl 
Černínský palác se zahradou prodán vojenskému 
eráru. Po první světové válce se stal sídlem mini-
sterstva zahraničí a dle návrhu Pavla Janáka, ve 
spolupráci se zahradním architektem Otakarem 
Fierlingerem byla obnovena i palácová zahrada. 

Své obnovy se dočkala také oranžerie, do té doby 
využívaná jako vojenská kovárna.

Zahrada Černínského paláce je přístupná 
veřejnosti od května do října, o víkendech 
a svátcích 10–17 h.

1 Černínský palác 2 Bazén 3 Stará část zahrady
4 Kaskádová kašna 5 Kaňkův pavilon 6 Nová část
zahrady 7 Opěrná zeď s chrličem
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10. 9. Workshop Tchaj-ťi – me-
ditace v pohybu. Cvičení pomáhá 
zbavit se stresu, bolesti zad i hlavy 
a získat lepší kondici. 14–15.30 h, 
sraz v Ornamentální zahradě 
Workshop zdarma, zaplatíte pouze 
standardní vstupné do botanické 
zahrady dle aktuálního ceníku. Re-
zervace: petrkungfu@gmail.com
10. 9. Ze série Malířských worksho-
pů s akvarelem cca 10–16 h Vinice 
sv. Kláry Na komentovanou pro-
hlídku s průvodcem zaměřenou na 
danou část expozice, naváže lektor-
ské vedení malířky Evy Pejchalové 
https://www.evapejchalova.cz/pro-
jekt/malirske-plenery-s-akvarelem, 
vlastní potřebný výtvarný materiál 
ssebou. Vstupné za workshop: 500 Kč 
(platba u lektorky) a vstupné do bz 
dle aktuálního ceníku, maximální 
počet: deset účastníků (minimálně: 
pět) Rezervace a podrobné informa-
ce: pejchalova.e@gmail.com
17.–18. 9. Vinobraní na vinici sv. 
Kláry Víno, burčák, živá hudba, no-
vinka ve Vinotéce sv. Kláry: limito-
vaná edice tří odrůdových šumivých 
vín vyrobená ve spolupráci s firmou 
Proqin Velké Němčice.
Prohlídky a workshopy pro se-
niory BLAHODÁRNÁ ZAHRADA 1
PROHLÍDKY
13. 9. Užitkové plodiny z Nového svě-

ta Brambory, papriky, rajčata, dýně? 
Jistě i fazole, arašídy, batáty nebo 
pepína. Přijďte se seznámit s dalšími 
rostlinami, které postupně pronika-
jí na náš stůl. Potom pro Vás chia, 
quinoa, amarant, ačokča nebudou 
španělská vesnice.
27. 9. Expozice výroby vína Sklep 
Vinice sv. Kláry – seznámení s his-
torií vinice i s procesem zpracová-
ní hroznů. Součástí prohlídky není 
degustace vín. v 16 a 17 h, délka: 
cca jedna hodina, cena: senioři nad 
60 let 75 Kč; senioři nad 70 let 1 Kč
Na všechny prohlídky nutná rezerva-
ce na: eva.vitova@botanicka.cz
nebo na telefonu 603 582 191.
WORKSHOPY
6. 9. Minizahrádky v recyklovaných 
nádobách od 14 h Pokud nemáme 
vlastní zahradu, potěší nás i malý 
prostor zeleně, který si můžeme 
domů přinést. V tomto případě navíc 
v nádobách z recyklovaných mate-
riálů. Během programu se tak se-
známíte s jednoduchými možnostmi 
výroby dekoračních nádob z recy-
klovaných materiálů, ve kterých lze 
rostliny pěstovat v bytových podmín-
kách.
20. 9. Bylinky u nás doma od 14 h 
Nedovedete si bez bylinek předsta-
vit žádnou domácnost? V Zahradě 
mEDU budou vysazeny kromě zele-

niny i více či méně známé bylinky, 
které se užívají v kuchyni jako zelené 
koření či rostliny pěstované pro své 
zklidňující a léčivé účinky. Seznámí-
te se s jejich využitím, ochutnáte je 
a vyrobíte si bylinkovou sůl, popří-
padě bylinkové mýdlo (dle vegetační 
sezony).
Kdykoliv dle domluvy:
Zahradníkem na zkoušku
Nemáte vlastní zahradu? Nevadí! 
Tvorba a péče o zahradu je nikdy 
nekončící tvůrčí proces, který nám 
umožňuje i rozvoj vlastního kreativ-

ního Já. Program je určen jednot-
livcům, kteří se chtějí na zahradě 
realizovat, ale bohužel nemají tu 
možnost. Pro tyto zájemce nabízíme 
možnost ponořit se do zahradničení 
a pomoci nám vytvořit a udržovat vý-
slednou podobu Zahrady mEDU.

Délka workshopů: cca dvě hodiny, 
cena: senioři nad 60 let 75 Kč; senio-
ři nad 70 let 1 Kč
Na všechny workshopy nutná rezerva-
ce na: eva.vitova@botanicka.cz
nebo na telefonu 603 582 191

1. 9. Zpět do školních lavic Zpest-
řete si první školní den návštěvou Zoo 
Praha!
1. 9. Pavoukovci přednáška Vzdě-
lávací centrum od 17 h Přednáší 
P. Fabiánek, fotograf a chovatel pa-
vouků.
3. 9. Mezinárodní den supů a kon-
dorů Komentované krmení supů 
a kondorů 10 a 15 h (voliéry s dravci 
směrem k Jižnímu vchodu)
3. 9. Workshop zaměřený na 
výrobu enrichmentových prv-
ků – co je to enrichment, výroba 
enrichmentu na míru konkrétnímu 
druhu ze Zoo, je nutné se přihlásit: 
lavicka@zoopraha.cz. Zahájení ve 
12.30 ve Vzdělávacím centru, doba 
výroby je asi 1,5 hodiny (cca polovina 
trvání programu).
4. 9. Seznámení se sklípkany 14 h
11. 9. Seznámení se sklípkany 14 h
18. 9. Seznámení se sklípkany 14 h

24. 9. Světový den goril 10.30, 
11.30, 12.30 a 13.30 Komentovaná 
setkání (Starý pavilon goril)
15 h Předání enrichmentového prvku 
samčí skupině
25. 9. Seznámení se sklípkany 14 h
28. 9. Rezervace Dja: Slavnostní 
otevření nového pavilonu goril
10.45 Úvodní hudební a taneční vy-
stoupení 11 h Slavnostní otevření Re-
zervace Dja 12 h Hudební a taneční vy-
stoupení (10–16 h Cesta z Prahy do 
Afriky – program s Cestovatelským 
deníkem)
29. 9. – 9. 10. Prozkoumejte Re-
zevaci Dja Komentované prohlídky 
nového pavilonu goril 9–16 h každou 
celou hodinu
Výstavy: Sklípkani Galerie Gočáro-
vy domy (do 28. 9.) Koně Převalské-
ho na Dívčích hradech Jurta, Na 
pomoc Austrálii Terasa před Vzdě-
lávacím centrem


