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Jaro přilétá na křídlech

tropických motýlů
STRANA 5

Martináč Attacus atlas je motýl s největší plochou křídel na světě
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Tomáš Bryknar

Milí trojští sousedé, 
s přicházejícím jarem a se zahájením 86. sezóny 
trojské zoo dorazily do Troje i proudy automobilů. 
Příslib pana náměstka primátorky hl. m. Prahy pro 
dopravu Petra Dolínka, že u Trojského mostu bude 
v letošním roce vybudováno provizorní odstavné 
parkoviště, se zatím nenaplnil. My plnění tohoto 
slibu u pana náměstka urgujeme a budeme jej vy-
žadovat. 

Časté víkendové dopravní zácpy a kolapsy v Troji 
spojené s příchodem krásného počasí nejsou, bo-
hužel, jediným dopravním problémem na území 
Troje. Od 10. března je ve směru do centra uzavře-
na ulice Trojská v úseku podél tramvajové trati. Pů-
vodně mělo dojít k obousměrnému uzavření této 
komunikace, ale z podnětu Městské části Troja se 
ÚMČ Praha 7 proti tomuto návrhu postavil. S tímto 
dopravním opatřením se však výrazně zhoršila prů-
jezdnost Trojou od ulice K Bohnicím až po Trojský 
most. Na schůzce k tématu dopravy, kterou máme 
s panem Petrusem – starostou Prahy 8 domluvenu 
na počátek dubna, budeme celou situaci ohledně 
průjezdu obyvatel Prahy 8 přes Troju řešit. 

Dopravní situace a parkování bylo a je velkým 
problémem i v lokalitě Salabka. Proto jsme na pod-
nět občanů zadali vypracování dopravních opatře-
ní pro tuto lokalitu. Na veřejné prezentaci těchto 
opatření, která se uskutečnila 23. března v Domě 
spokojeného stáří, se nakonec obyvatelé této lokali-
ty jednoznačně rozhodli pro zachování stávajícího 
dopravního režimu s výjimkou několika drobných 
změn. Úřad městské části bude tedy občanům na-
dále vydávat povolenky k vjezdu do této oblasti. 

Mílí trojští sousedé, pevně věřím, že všechna 
jednání, která vedeme, přispějí ke zlepšení dopravy 
a parkování v Troji.

Přeji vám veselé Velikonoce. 

Komise pro životní prostředí 
a zdraví obyvatel
Dne 15. 3. 2017 se sešla komise pro životní prostředí a zdraví 
obyvatel a hlavním bodem programu byla organizace Jarní bri-
gády, která se uskuteční v sobotu 8. 4. 2017. Další body se týkaly 
neodpovídajícího svozu tříděného odpadu nebo údržby zeleně 
na různých místech v Troji. Zkrácený zápis, celý zápis je k dispo-
zici na ÚMČ Praha-Troja. Ing. Jana Ceplová, tajemnice komise

Z jednání Komise pro 
výstavbu a dopravu 22. 3. 2017

K jednotlivým bodům jednání: 
1. Zařízení staveniště Metrostavu
Dočasná stavba zařízení staveniště pro stavbu Panský statek Troja 
na pozemku parc. č. 243 k. ú. Troja při ulici Povltavská. Deset 
buněk a 1 dvojbuňka. Součástí ZS je mobilní sociální zařízení. 
Vzhledem k tomu, že toto další ZS je postaveno v památkové zóně 
„Osada Rybáře“ souhlasíme s dodatečným povolením po splnění 
následujících podmínek:
a) bude upravena a kamennou dlažbou vydlážděna přístupová 
cesta na pozemku 1682/1 k. ú. Troja, která musí zůstat průchozí 
a slouží pro přístup do sestavy buněk ZS (z jihu i ze severu). Poze-
mek je ve vlastnictví Hlavního města Prahy. 
b) Stavebník provede opláštění buněk (obkladem nebo plach-
tou s potiskem), které skryje červené buňky s firemními nápisy 
a bude v souladu se stávající okolní zástavbou Tato úprava bude 
provedena ze všech stran sestavy buněk
2. Provizorní sociální zařízení pro viniční domek Botanické za-
hrady.
Vzhledem k tomu, že zatím nedošlo k dohodě ve věci stavby „Sklí-
pek a sociální zařízení na vinici sv. Kláry“, předložila Botanická 
zahrada návrh na provizorní sociální zařízení. Jedná se o opláš-
těný sanitární kontejner. Komise doporučuje provést opláštění 
i v horní části s přesahem, aby celkový vzhled vypadal jako pergo-
la. Toto dočasné zařízení bude na dobu určitou tj. max. dva roky.
3. Areál budov bývalé Diplomatické čtvrti
Nový vlastník předložil a představil 1. etapu architektonické stu-
die, která navrhuje úpravy západní a jihovýchodní části budov stá-
vajícího souboru staveb navrženého architekty Janem Bočanem 
a Zdeňkem Rothbauerem v letech 1986-91. Stanovisko komise 
zpracovává.
4. Doprava Salabka.
Z předložených variant byla vybrána jako nejlepší varianta 4, kte-
rá celé území řeší jako obytnou zónu. Komise doporučuje doplnit 
do ulice Pod Salabkou značku slepá ulice, zákaz odbočení doleva 
v křižovatce Pod Hrachovkou x Trojská ve směru do centra. Chybí 
vyznačená parkovací stání v ulici Na Salabce pro rezidenty. Ote-
vřením ulic pro veškerou dopravu bez omezení bude docházet 
k parkování mimo vyznačená stání (zejména v ulicích Na Salabce 
a Trojská).
Vzhledem k pozdním hodinám a rodinným povinnostem členů 
komise bylo projednávání těchto bodů se souhlasem zástupce 
ZOO pana J. Kotka odloženo na příští jednání.
Zapsal: Karel Novotný, tajemník komise 

Ověřil: Ing. arch. Tomáš Drdácký, předseda komise pro výstavbu a dopravu

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
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Velkoobjemové
KONTEJNERY
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektric-
ké baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo synte-
tické, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, 
zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly), tiskařské 
barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pestici-
dy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
středa 5. 4. 

n V Podhoří (točna autobusů) 18.10–18.30
nkřižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou 18.40–19.00

Další svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 1. 7. 2017.

BIOODPAD
listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny,
spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová 
sedlina, skořápky od vajec apod.
sobota 15. 4. ODPOLEDNE 13–16 hod.

n ZŠ Trojská 110/211
neděle 16. 4. DOPOLEDNE 9–12 hod.

n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

DOMOVNÍ ODPAD
sobota 29. 4. DOPOLEDNE 8–12 hod.

n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
n Pod Salabkou x Trojská
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

neděle 30. 4. ODPOLEDNE 13–17 hod.
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n  Pod Havránkou u čp. 238/8

před vraty Panského statku
n Na Pazderce proti čp. 213

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI INFORMUJE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

DOVOLUJEME SI POZVAT VŠECHNY OCHOTNÉ SOUSEDY A DALŠÍ DOBROVOLNÍKY NA

JARNÍ ÚKLID TROJE
SRAZ JE V SOBOTU 8. DUBNA V 9 HOD. NA PARKOVIŠTI ZOO POD TROJSKÝM ZÁMKEM.

Letos budeme uklízet veřejná prostranství podél břehu řeky od Trojského mlýna k Trojskému mostu, 
ul. Pod Havránkou a v Podhoří.

S sebou si prosím vezměte pracovní rukavice, zbytek zajistí městská část!
Také letos bude úklid koordinován s akcí UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO.

Více na: www.uklidmecesko.cz

Děkujeme za ochotu pomáhat 
pečovat o čisté životní prostředí!

MČ Praha-Troja

Prosím sledujte 
průběžně termíny 

přistavení kontejnerů 
v časopise TROJA 

nebo na stránkách 
www.mctroja.cz.

Zápis do Mateřské školy
Nad Kazankou
Zápis do Mateřské školy Nad Kazankou pro 
školní rok 2017/2018 bude probíhat ve dnech 
3. a 4. 5. 2017 vždy od 13.30 do 17.00 hod.
v prostorách mateřské školy.
n K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem 
a s sebou přinese Rodný list
dítěte a svůj Občanský průkaz,
vyplněnou Žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání a Evidenční list.

n Veškeré potřebné dokumenty
a Kritéria pro přijetí dítěte
do MŠ jsou na webových
stránkách mateřské školy –
www.mstroja.cz Bc. Vladimíra Barešová, ředitelka školy

zve ke spolupráci!
Vás – kdo rádi čtete, píšete a zajímáte se 

o dění kolem sebe a jste navíc ochotni 

věnovat svou kreativitu, vyjadřovací 

a literární schopnosti týmové tvorbě 

časopisu …ve svém volném čase,

vás hledáme.

Na mobilní
telefon ÚMČ

601 574 514
můžete volat nebo
posílat formou SMS, MMS
své podněty, nápady,
stížnosti a připomínky.

pan Martin VYŠÍNSKÝ
mobil 728 822 861

pan Miroslav LEXMANN
mobil 723 568 239

MČ Praha-Troja
ve spolupráci s GHMP a MŠ 
Nad Kazankou

Vás srdečně zvou na

Otvírání studánek
sraz všech víl a vodníků
v sobotu 22. 4. 2017 ve 13 h.
na křižovatce Na Kovárně

Hrnečky s sebou

Na závěr pohádka 
na nádvoří zámku

Kontaktovat můžete jednotlivé
členy redakce nebo pošlete e-mail na:

info@mctroja.cz. Těšíme se na vás.
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Strážníci
Městské policie
pro oblast Troja:
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Číslo žádosti
Žadatel

Název projektu, obsah projektu

Částka 
požado-

vaná 
žadatelem

Částka 
schválená 
zastupi-
telstvem

1
FOKUS Praha z. ú.

Podpora Sociální firmy Zahrada, Fokus 
Praha, z.ú. – pravidelná údržba ploch 
v prolukách u úřadu a U Lisu, u přívozu,
Na Pazderce, Pod Palírkou, hřiště Sádky, 
Na Salabce – sekání, pletí, ořez keřů,
hrabání listí, nákup vybavení

100 000 100 000

2
Vědomý dotek z.s. 
Feřtekova 557,
Praha 8

Pomozme mlokovi přežít v Praze čištění
a vytváření tůní v Podhořském potoku
včetně úklidu okolí potoka pro repro-
dukci a přezimování mloka skvrnitého,
odborné přednášky, dohled nad stavem 
okolí Podhořského potoka

17 849 15 000

3
TJ Sokol Troja z. s.

Podpora kulturních a společenských
akcí pořádaných TJ Sokol Troja pro
veřejnost – 3 autobusové zájezdy, miku-
lášská besídka, karneval, Strašidýlková 
cesta, drakiáda, Trojská buchta 

62 000 60 000

4
Tři údolí z. s. Večer-
ní 219, Zdiby-Brnky

Masopustní průvod v Troji 28. 2. 2017 5 100 5 000

5
TJ Sokol Troja z.s. 

Podpora sportovních akcí pořádaných
TJ Sokol Troja pro veřejnost – turnaje
ve stolním tenisu, trojský orienťák, ko-
loběžky, kolečkové brusle, turnaj ringo, 
turnaj v odbíjené, vodácký výlet, cyklový-
let, předvánoční cvičení, kurs lyžování, 
telemarkové lyžování

94 500 70 000

6
SABAT PRAHA z. s.

Podpora činnosti sportovních klubů 70 000 40 000

7
TJ Sokol Troja z. s.

Podpora činnosti sportovních oddílů
TJ Sokol Troja 

96 000 30 000

8
Trojské gymnázium TT
s. r. o.

Upevnění sportovních aktivit dětí a mlá-
deže Olympijský den mládeže a Florbalo-
vý turnaj OPEN Florbal Troja, Štafetový 
běh Praha-Norimberk Via Carolina

20 000 15 000

9
Tři údolí, z. s.

Příměstské tábory nejméně 2 turnusy y
letních táborů s polytechnickou výcho-
vou

7 000 7 000

10
SPCCH v ČR z. s.
Obvodní výbor
Praha 7

„Ozdravný pobyt členů organizace 
v Lázních Poděbrady“, pro členy bydlící
v Troji

20 000 20 000

11
Základní škola, Pra-
ha 7, Trojská 110

EDISON zahraniční studenti seznámí
se zemí původu a jejich kulturou v ang-
ličtině

20 000 20 000

12
Základní škola, Pra-
ha 7, Trojská 110

Den pro záchranu života modelové situ-
ace řešení záchrany života, první pomoc, 
tématika Ochrany zdraví a člověka při 
mimořádných událostech je součástí
Rámcového vzdělávacího programu ZŠ

11 200 11 200

CELKEM 523 649 393 200

Schválené dotaceZ jednání Komise pro 
obecní majetek 9. 3. 2017

Komise pro obecní majetek souhlasila s úplat-
ným převodem pozemku parc. č. 1428/8 , částí
pozemků parc. č. 1428/5 a parc. č. 1428/7 k. ú.
Troja z vlastnictví hl. m. Prahy vlastníkům přileh-
lé nemovitosti. Kladné stanovisko dala také k pro-
deji rekreační chaty ve vl. hl. m. Prahy na pozem-
ku parc.č. 1253/14 k. ú.Troja ve vlastnictví Stát-
ního pozemkového úřadu do vlastnictví fyzické
osoby. Jednomyslně podpořila pronájem pozem-
ků parc. č. 1611 vč. stavby čp. 355, parc. č. 1612
a parc. č. 1616 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Pra-
hy USK Praha – vodní slalom. Tato organizace se
velmi dobře stará o pozemky u vody.

Naopak nesouhlasila s prodejem pozemku parc.
č. 1442 k. ú. Troja, který má městská část svě-
řený do správy. Podporuje pronájem pozemku
tak, aby byl udržovaný. Komise se také zabýva-
la využitím pozemku parc. č. 1274/1 k. ú.Troja 
Na Pazderkách, který má městská část pronajatý 
od Státního pozemkového úřadu a o který proje-
vil zájem lesní klub Tři údolí. Je nutné zjistit mož-
nost připojení na elektřinu a vodu a zakrytí ka-
nalizační šachty. Komise projednala také krátko-
dobý pronájem pozemku parc. č. 1457 k. ú. Troja 
v Podhoří pro potřeby České televize a stanovila 
nájemné 3000 Kč + DPH za dva dny. Komise se
v rámci přípravy rozpočtu na rok 2017 seznámila 
s návrhy na rekonstrukce a opravy majetku svěře-
ného do správy městské části a navržený rozpočet 
podpořila.

Ing. Irena Marková, tajemnice komise

O čem jednala Komise pro 
kulturu, sport a volný čas 
MČ Praha-Troja 22. 3. 2017

nOtvírání studánek 22. 4. 2017 od 13 hod. – co
je třeba zajistit od úřadu: trakař + konev (p.v BU-
REŠ z Prahy 8), divadlo Červený kohout (p. t UN-
TERMÜLLER)+dudák a harmonikář, texty řř zaslat 
MŠ, občerstvení pro cca dvacet až třicet dětí, po-
žádat GHMP – Trojský zámek t o umožnění vstupu
a zajištění programu u kašny, navézt cca šest piv-t
ních setů
n Trojský den 27. 5. 2017 – letos na vodácké zá-
kladně – přihlásila se kapela Oldies – evergreeny s
a hity 50. a 60. let (p. LIČKA) / Ing. CEPLOVÁ
z úřadu a p. SLADKÁ zÁ MŠ Rozárka po dohoděa
připraví vědomostní kvízy pro děti a dospělé
např. o třídění odpadu, o přírodě, o Troji apod.
/ zkusit oslovit hasiče, e-kola, SaBaT, TT oddíl Stopa
kvůli oživení programu
n Trojská buchta 6. 6. 2017 – komise doporu-
čuje ponechat osvědčené t „jedlé vstupné“, aby bylo
zajištěno občerstvení pro všechny / požádat Sokol
o zorganizování zdobení perníčků nebo podobnouů
činnost

zkrácený zá pis tajemnice komise Renata Zajícová

Došla žádost o restituční vydá-
ní Trojského zámku a přileh-
lých zahrad. Osoba podepisující 
se: Elisabeth Theresia Amalia 
žádá „v roce třísetletého výročí 
narození své nevlastní pratety* 
a někdejší majitelky objektu vy-
rovnání předchozích křivd“ jak 
uvádí. A podrobně rozepisuje pro-
gram oslav – tetiných narozenin – 
… v případě, že jí bude vyhověno.

*Arcivévodkyně rakouská, královna čes-
ká atd. Marie Terezie se narodila 13. 5. 1717.

017

Zahrada Trojského zámku: 
út– čt, so–ne: 10 –19 hod.
pá: 13 –19 hod.

Café Trojský zámek: 
út– čt, so–ne: 10–18 hod.
pá: 13 –18 hod.
v případě nepříznivého počasí 
otevřeno pouze do 17 hod.

V pondělí je areál zámku uzavřen.
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Jak bude Městská část
Praha-Troja hospodařit
v roce 2017
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja schválilo 
na svém 16. zasedání dne 28. března 2017 rozpočet 
MČ Praha-Troja na rok 2017. Příjmy i výdaje rozpoč-
tu vycházejí z plnění rozpočtu v roce 2016 a po zapra-
cování nových požadavků jsou ve výši 15,11 mil. Kč. 
Očekávané příjmy rozpočtu jsou proti minulému 
roku největší měrou ovlivněny vyšším příspěvkem 
od hlavního města Prahy ve výši 6,733 mil. Kč, což 
představuje částku 5 200 Kč na jednoho obyvate-
le Troje. Navýšen byl i příspěvek na jednoho žáka 
ve školství na 2 000 Kč (v minulosti byl 1 360 Kč). 
Díky tomu mohou být realizovány nové investice 
nebo dokončeny již rozpracované. Na investice 
připadá v rozpočtu částka 3 090 00 Kč. Z této 
částky by měl být realizován bezbariérový vstup 
do zdravotního střediska, rekonstrukce schodiš-
tě u rezidence Velvyslanectví Korejské republiky, 
nové severní oplocení u budovy čp. 708, výkup 
pozemků v Podhoří pro rozšíření komunikace, 
cvičební prvek v Podhoří, oplocení pozemků 
u sokolské cesty, dokončení projektu pro stavbu 
domku převozníka a další drobnější investice. 
Kromě těchto prostředků usiluje městská část 
o granty a dotace a dnes již víme, že výstavbu 
kanalizačních řadů V Podhoří a Pod Havránkou 
a vodovodního řadu V Podhoří budeme realizo-
vat z dotace hl. m. Prahy z rezervy pro městské 
části ve výši 9,8 mil. Kč. 

Schválený rozpočet obsahuje i dotace poskyt-
nuté z rozpočtu městské části žadatelům na „Pod-
poru projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské 
společnosti, vybavení, služeb a volnočasových 
aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 2017“. 
Schválené dotace jsou uvedeny v tabulce na pro-
tilehlé straně.

Zastupitelstvo městské části dále schválilo plán 
hospodářské činnosti, který se týká hospodaření 
se svěřeným majetkem. Tato činnost vykazuje tr-
vale kladný hospodářský výsledek, pro rok 2017 
se předpokládá ve výši 3,8 mil. Kč. Tyto prostřed-
ky se používají k posílení rozpočtu hlavní činnos-
ti městské části a k opravám svěřeného majetku. 

Schválený rozpočet prochází během roku 
úpravami, které nebylo možno předvídat, nebo 
se dle platné legislativy nemohou finanční pro-
středky do rozpočtu zařadit, dokud je městská 
část neobdrží nebo nebudou schváleny. Tím se 
převážně myslí poskytnuté dotace během roku. 
Proto se rozpočet na konci roku liší od schvalova-
ného i o několik miliónů korun. 

Zároveň nikdy nedojde k úplnému vyčerpání 
plánovaných výdajů. Ať již z důvodu úspor, přesu-
nutí akce na následující rok z důvodu nemožnosti 
realizace v daném roce nebo i zrušení akce.

Je proto nutné sledovat průběžné úpravy roz-
počtu. Tyto úpravy rozpočtu již od letošního roku 
musí obce zveřejňovat a najdete je na elektronic-
ké úřední desce. K podrobnějšímu informování 
o čerpání rozpočtu by měl sloužit rozklikávací 
rozpočet, který plánujeme zveřejnit na našich 
webových stránkách.

Ing. Irena Marková

Rozpočet MČ Praha-Troja k na rok 2017
PŘÍJMY (v tisících Kč)
poplatek ze psů 35,00
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 250,00
poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00
poplatek ze vstupného 50,00
poplatek z ubytovací kapacity 85,00
správní poplatky 20,00
daň z nemovitosti 1 800,00
neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 34,00
neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu HMP 6 733,00
převody z fondu hospodářské (podnik.) činnosti 2 876,00
prostředky z minulých období  2 573,00
příjmy ze vstupného 280,00
Příjmy z prodeje zboží 2,00
příjmy z úroků (část) 2,00
přijaté sankční platby 20,00

Příjmy celkem  15 110,00

VÝDAJE (v tisících Kč)

Silnice – posypový materiál 3,00

Předškolní zařízení –příspěvek zřizovatele, zřízení WC na hřišti  850,00

Základní školy – příspěvek zřizovatele navýšený o dotace, 
zahradní domek, Gymnázium – grant

 888,20

Kultura, včetně grantů 1 248,90

Kaple sv. Václava 62,00

Sport, tělovýchova, volný čas – granty, cvičební prvek v Podhoří 309,00

Pomoc zdravotně postiženým – grant 20,00

VVeřejné osvětlení vánočního stromu 17,00

Komunální služby a územní rozvoj – bezbariérový vstup do 
zdr. střediska, bezpečnostní dveře zdr. střediska, nová chladicí 
vvitrína do obchodu

892,00

Ost. záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. plánu – např. 
nájemné za pronajaté pozemky, čistota městské části, 
pporadenské a právní služby, výkup pozemků pro rozšíření 
komunikace v Podhoří, nové oplocení u vily čp. 708, úprava 
schodiště čp. 222

2 351,50

Monitoring ochrany ovzduší 40,00

VVelkoobjemové kontejnery a biokontejnery nad rámec 
pposkytování hl. městem

100,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  385,00

Domovy pro matky s dětmi – opravy domu z dotace, nový herní 
pprvek

83,60

Služby pro obyvatele, donášková služba DSS, altánek  86,00

Rezerva dle krizového zákona 10,00

Zastupitelstvo městské části – odměny vč. odvodů, telefony, 
cestovné, pojištění apod.

1 290,20

Činnost místní správy – zajištění chodu úřadu městské části – 
pplaty, odvody, materiál, počítače, software, služby IT, certifikáty, 
wwww stránky, apod., projekt garáže v obvodové zdi, nové 
služební auto 

5 737,60

Poplatky z účtu 26,00

Pojištění zaměstnavatele, pojištění budovy a vybavení úřadu 
vvč. zahrady

110,00

Splátka návratné finanční výpomoci 600,00

Výdaje celkem 15 110,00



NEJŠIRŠÍ strom je tisovec 
v Mexiku s obvodem úctyhod-
ných 42 m (průměr 14,05 m).
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ahradnictví Lesů hl. m.
Prahy k výročí pro Pražany 
vypěstovalo a přichystalo

tisícovku sazenic sekvojovce, aby 
si také oni mohli zasadit své-
ho „mamuta“. Sazenice, které
od dubna najdete v ďáblickém
zahradnictví nebo v našich há-
jovnách v pražských lesích, jsou
prapotomky některého ze sekvo-
jovců obrovských, které vyrostly 
ještě ve své domovině – na hor-
ských svazích na západě severo-
amerického kontinentu. Odtud
je jako okrasné dřeviny lidé
rozšířili po celém světě a v roce
1954 dva z nich vysadil tehdejší
lesník i v pražském Kunratickém
lese, v blízkosti dnešního dět-
kého hřiště. Nejmohutnějšímu
ekvojovci světa, jímž je nejméně
vatisíce pětset let starý a více
ež osmdesát metrů vysoký sek-
ojovec známý jako GENERÁL
HERMAN, dosahují dva praž-
ké sekvojovce sotva „po kolena“,
tak se však již stihly vytáhnout 
o úctyhodné výšky třicetpět me-
rů.
n Právě z jejich korun pochází
šišky se semínky, z nichž jsme sa-
zenice k letošnímu výročí naší or-

ganizace  vypěstovali. Na stodva-
cet kilogramů šišek sesbíraných 
v roce 2014 nejprve putovalo 
do semenářského závodu v Týniš-
ti nad Orlicí, kde dozrávaly a pro-
sychaly. V luštírně se pak drobná 
semínka konečně dostala ze šišek 
ven. Do země je na jaře 2015 za-
sadili zahradníci v ďáblickém 
zahradnictví, jehož tradice sahá 
až do dvacátých let minulého sto-
letí a které proslulo vyšlechtěním 
několika nových druhů rostlin, 
například známé kaliny pražské 
(Viburnum x pragense). Po dvou ee
letech zdejší odborné péče ze 
semínek vyrostly sazenice ori-
ginálních pražských sekvojovců 
obrovských, připravené na cestu 
do pražských zahrad.
n Sekvojovec je majestátný 
strom, který se bude nejlépe vy-
jímat na symbolickém místě, kde 
bude mít okolo sebe dostatek 
prostoru a stane se tak vděčným 
strážcem příběhu vaší rodiny 
či patronem místní komunity. 
Budeme rádi, když svoje dějiny 
budete sdílet právě s pražským 
sekvojovcem.

I v Praze najdete skutečné 
mamuty mezi stromy! Jednoho 
takového můžete mít doma
Na začátku je to miniaturní semínko, na konci gigantický orga-
nismus chráněný tisíciletou kůrou, který jen tiše přihlíží okolo se 
valícím vlnám času. Sekvojovce obrovské patří mezi nejmohutnější 
stromy světa a věk těch nejstarších se počítá na tisícovky let. Pří-
spěvková organizace Lesy hl. m. Prahy letos oslaví dvacetpět let své 
existence. Za symbol oslav si zvolila právě silný a dlouhověký sekvo-
jovec, jehož dva exempláře již přes šedesát let rostou v Kunratickém 
lese a patří mezi pražské památné stromy.

Mloci byli opět podpořeni dobrovolníky
Dne 16. 3.  2017 proběhla od 16:30 hod. již tradiční akce „Pomozme mlokovi přežít v Praze“, 
kterou opět pořádal spolek Vědomý dotek. Během úklidu, kterého se zúčastnilo dvacet pět 
osob (členové spolku a dobrovolníci), bylo vyčištěno okolí Podhořského potoka od odpadků 
a upraveno 106 tůní. Tůně jsou totiž důležité pro reprodukci mloka skvrnitého (vzácného 
a chráněného živočicha), který se zde vyskytuje. Během akce proběhla i přednáška o mlokovi 
skvrnitém, kterou vedl Ing. Jiří Rom (specialista péče o chráněné území z MHMP). Účastníci 
si mohli prohlédnout mloka pouze na obrázku a modelu při přednášce, protože se jinak 
tentokrát neobjevili.“
Akce se konala ve spolupráci s Úřadem Městské částí Praha-Troja, Úřadem Městské částí Pra-
ha 8 a Magistrátem hl. m. Prahy.

Z

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Víte o stromech, že..
NEJSTARŠÍM druhem je jinan dvoulaloč-
ný, přezdívaný také jako živoucí fosilie
který rostl na Zemi už před stoosmdes
miliony let a pamatuje éru dinosaurů. Od
níci se dlouho domnívali, že vymizel, ale roku 
1690 byl zničehonic objeven v čínském Čeng-Jangu, kde ho 
pěstovali. Roku 1727 byl dovezen do Nizozemska a dnes roste 
volně i v Evropě. Na vlastní kůži se s jinany můžete setkat v ale-
ji v ul. Nad Kazankou.

...............
-
, 

sáti
dbor-
l k

NEJVYŠŠÍ strom je sekvoje 
dyzelená rostoucí v Kali-á

ornii v USA a měří 115 m. 
eho neméně vysokého pří-
uzného – sekvojovce ob-
ovského – si můžete zakou-
it na vlastní zahrádku (viz 
lánek vpravo).

Palma lodoicea seychelská, jejíž
ořech připomíná dámské poza-
dí, má NEJVĚTŠÍ SEMENO, které
může vážit i přes 40 kg!

Tis červený může růst ý
i na mimořádně stinném 
místě. Strom má velmi
tvrdé a pružné dřevo,
které se tradičně využíva-
lo na výrobu luků. TIS JE 
CELÝ JEDOVATÝ, ÝÝ kromě
červeného masíčka, tzv.
míšku, ve kterém je ukryté
semeno (také jedovaté).

V ČESKÉ REPUBLICE JE NEJROZŠÍŘENĚJŠÍM druhem smrk 
ztepilý. V celkovém poměru na celém území je zastoupen více 
než z poloviny. Není příliš náročný na kvalitu půdy, mráz mu 
neškodí a roste poměrně rychle (šedesáti až sedmdesátileté 
porosty se dají těžit). Nevýhodou jsou mělké kořeny, náchyl-
nost k vysokým teplotám a suchu.

sk
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sk
i t
do
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n
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Ing. Jana Ceplová, referent životního prostředí
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Pražský sekvojovec si můžete 

zasadit – více v článku vpravo.
z í v článku vpravo.
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ávrh úprav představil zpracovatel 
Ing. Ondřej Nováček ze společnos-
ti DIPRO a občané mohli vznášet 
své náměty, přání, dotazy a připo-
mínky. Z bohaté a místy i vzrušené 
diskuze vyplynulo:
n v ulici Trojská zůstane značka zá-
kaz vjezdu s dodatkovou tabulkou 
„Vjezd povolen vozidlům se souhla-
sem MČ Praha-Troja“
n nově bude vyznačena obytná 
zóna
n ulice Na Salabce zůstane obou-
směrná

n bude zakázáno levé odbočení 
z ul. Pod Hrachovkou do ulice 
Trojská (směr do centra)
n svislé značky vymezující parková-
ní v této oblasti nebudou mít do-
datkovou tabulku s textem „Vozi-
dla se souhlasem MČ Praha-Troja“
n po projednání s BZ bude rozšíře-
na oblast se zákazem vjezdu mimo 
vozidla se souhlasem MČ Praha-
-Troja o ulici Jiřího Jandy (značka 
bude umístěna před ul. Na Salabce 
za vjezd na veřejné parkoviště)

Karel Novotný

Dne 23. března 2017 se uskutečnilo v Domově spokojeného stáří, Povltav-v D
ská 21/42, Praha 7, veřejné projednání návrhu změny dopravního režimu ání
v oblasti Salabky (ulice Jiřího Jandy, Pod Salabkou, Trojská, Na Salabce). y, P
Návrh zpracovala kancelář Dopravní a inženýrské projekty s.r.o. (zkráce-ní a
ně DIPRO s.r.o.) ve čtyřech variantách.ách

ŽIVOT V TROJI

BOTANICKÁ ZAHRADA PRO VÁS

TIP PRO VÁS

Veřejné projednánní dopravního 
režimu v oblasti Salabky

Permanentky do BZ
Vydávání sousedských permanentek 
do Botanické zahrady probíhá  na po-
kladně Sever a Kovárna 9–17 hod. pouze 
ve všední dny. Výdej sousedských perma-
nentek bude ukončen 30. června 2017! 
Cena sousedské permanentky činí 1 Kč, 
vratná záloha na plastovou kartu činí 
100 Kč. Celková cena tedy bude 101 Kč.

Sousedské permanentky neplatí 
ve dnech, kdy je vstup do Botanické za-
hrady zpoplatněn mimořádným vstup-
ným – tj. v roce 2017 např. na akci Vi-
nobraní (informace naleznete u jednot-
livých akcí).

Permanentky jsou nepřenosné, vydá-
vají se na jméno po předložení občan-
ského průkazu!

Ing. Lenka Prokopová
pověřena řízením útvaru Marketingu a PR v BZ

Muzeum Roztoky
Transport smrti do 30. 4. Půda
V polovině dubna 1945 vypravili na-
cisté z koncentračního tábora v seve-
ročeských Litoměřicích vlakový trans-
port s vězni...
Česko-německý projekt Vojenské-
ho historického ústavu a KZ-Ge-
denkstätte Flossenbürg sledujeg
cestu tohoto transportu, která ved-
la přes Lovosice, Kralupy, Roztoky,
Prahu a Olbramovice až do jiho-
českého Velešína, kde se vězni do-
čkali 8. května osvobození…
Klobouky do 30. 7. Malá výstav. síň
Historie a současnost módního
doplňku – taková je náplň výstavy 
více než stovky klobouků Magda-
lény Kopotové...
Bratři v triku 70 do 9. 7. Velká vý-
stavní síň
Zveme na unikátní výstavu ma-
pující 70 let Studia Bratři v triku
– nejúspěšnějšího a nejstaršího
českého studia kresleného filmu,
které od svého vzniku v roce 1945
vytvořilo více než 1600 filmů růz-
ných výtvarných stylů a žánrů… 

Otevřeno: středa–neděle 10–18 h, GPS
50.158066N, 14.397617E, autobus 340, 350
z Vítězného náměstí v Dejvicích (metro
A Dejvická) nebo ze zastávky V Podbabě
(přívoz P2) např. o víkendu (340 vždy :11,
č. 350 také po hodině :41, za sedm minut 
jste na zastávce Roztoky nádraží), vlakem
z Holešovic, Holešovic – zastávky nebo
z Podbaby, na kole anebo pěšky přes přívoz 
(z Klecánek každou půlhodinu).

www.muzeum-roztoky.cz, www.dpp.cz
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ŽIVOT V TROJI 

Vítání jara 2017
21. 3. 2017 probíhal v Obecní zahradě již druhý ročník akce s názvem Vítání Jara, kte---
rou spolu s Mateřskou školou Nad Kazankou pořádal Trojský divadelní spolek.
Vrby se nám zelenají, na dvě strany rozkvétají, radujme se, veselme se.
Žežulička v háji zpívá, sedmihlásek se ozývá, radujme se, veselme se.
Byla zima mezi náma, ale už je za horama, radujme se, veselme se.

Touto písničkou děti z Mateřské 
školy a jejich kamarádi z Troje 
i okolí zavolaly Jaro.

Přivolané Jaro si převzalo žezlo od paní 
Zimy za doprovodu básniček a písni-
ček dětí. Poté se všichni s chutí pusti-
li do výroby jarních věnečků, veselých 
slepiček a zdobení výborných perníč-

ků. Svou zručnost ukázali všichni – jakk k
děti, tak rodiče.

O závěr společného odpoledne se
postaral Trojský divadelní spolek, kterýý ý
nám všem přiblížil jarní lidové tradice. 
Společně jsme si zazpívali, vynesli Mo---
renu, postavili a ozdobili Májku, kolem 
které jsme si na závěr zatancovali.

Krásné jarní dny všem přeje Mateřská škola Nad Kazankou.
ředitelka MŠ Bc. Vladimíra Barešovááá

T

Ozvěny masopustní taškařice
Vážení rodiče a přátelé Lesního klubu Tři údolí, děkujeme za hojnou účast na tradič---
ním Masopustu v Troji, který jsme pořádali společně s Ekoškolkou Rozárka, MŠ Nadd d
Kazankou a za podpory MČ Praha-Troja.
Potěšila nás i návštěva z  Lesní mateř-
ské školky Kulíšek a ZŠ Trojská. Děkuje-
me, že jste přišli v nápaditých maskách 
– radost pohledět. n Společně jsme 
zpívali, zahráli si na honěnou s med-

vědem, pobavili se a na závěr společně 
hodovali a popili. Jitrnice a koláče jsme
očesali ze stromu, nevěříte? n Těšíme 
se na příští společné akce.

Tým Lesního klubu TŘI ÚDOLÍ www.3udoli.cz

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Ekoškolka Rozárka
Ekocentrum
Podhoubí
Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja
www.podhoubi.cz

Den otevřených dveří 
v Ekoškolce Rozárce, Troja
18. 4. 2017, 9–11 h 77
Přijďte se s dětmi podívat, jak to funguje 
v Ekoškolce Rozárce. S čím u nás můžete po-
čítat? Dostatek pobytu venku, program Začít 
spolu, respektující přístup k sobě navzájem 
i přírodě, zdravé jídlo a prostor pro svobod-
nou hru. Jsme tu pro děti od dvou do sedmi 
let. Více na www.podhoubi.cz Kontakt: 
Eva Sůrová, tel: 777 123 690, eva.suro-
va@podhoubi.cz, Ekoškolka Rozárka,
Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja

Aroma workshop
Vyrobte si přírodní repelent
6. 4. 2017, 16–18 h77
V Ekoškolce Rozárka, Pod Havránkou 
12/2, Praha-Troja
Jak na klíšťata, komáry, vši a další potvůr-
ky? Na ? našem workshopu si vyrobíte přírodní 
prostředek, který si odnesete a v praxi ověří-
te. Dozvíte se také o možnostech vykuřování, 
což je další způsob, jak si poradit s výše zmí-
něnými potvůrkami, speciálně při posezení 
venku. Jako prémii získáte praktické informa-
ce, jak na štípance, či co zabírá proti vším. 
Cena: 320 Kč (v ceně je vše potřebné, 
drobné občerstvení). Lektorka: Kateři-
na Polívková, aromaterapeutka, masér-
ka. Přihlášky: alena.sladka@podhoubi.
cz, nebo tel. 774 448 123

Foto archiv MŠ Nad Kazankou

Foto archiv Lesní klub 3 údolííí
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Vážení a milí čtenáři, v tomto čísle už jeden tip na výlet za hrdiny kreslených seriálů najde-
te (na straně 12), přesto anebo právě proto se můžete vypravit i trochu do historie – za „ko-
miksem“ z roku 1472. Najdete ho v Žitavě (Zittau), a navíc – obří vitrína v níž se vystavuje, 
je největší muzejní vitrínou světa (Guinessova kniha rekordů!).j

itavské postní plátno je závěs vysoký 8,2 m a široký 6,8 m s devadesáti biblic-
kými vyobrazeními v deseti řadách pod sebou, po devíti obrazech. Seriál – 
od Stvoření světa po Poslední soud býval instalován před oltářem v postním 

období, předcházejícího velikonočním svátkům – odtud název Postní plátno. Teď 
je textilie (mimochdem vedle tzv. tapisérie z Bayeux považovaná za nejpůsobivější j
artefakt svého druhu v okruhu západního umění) vystavena celoročně. n Museum 
Kirche zum Heiligen Kreuz, Grosse Zittauer Fastentuch, Frauenstrasse 23, denně 
10–17 h, prohlídky v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. n Jak kostel sv. Kříže (pozdně gotická 
stavba z počátku 15. století s hvězdicovitou klenbou spočívající na jediném nosném 
pilíři), tak i malba Velkého žitavského postního plátna, přestože se Žitava před „pár“ 
stoletími od Čech oddělila, nesou znaky autorství české provenience.

www.zittau.de, regiojet.cz, www.trilex.de

Doprava (denně): z Prahy autobusem RegioJet jste za hodinu a čtvrt na autobusovém nádraží v Liberci. Tam
přestoupíte na vlak (obě nádraží spolu sousedí) a za zhruba půl hodiny krasojízdy vystupujete v Žitavě.
Bus: Praha Černý most, nástupiště č. 6: 7.00 (Liberec AN 8.15), 8.00, 9.00, 10.00 atd. Vlak: Liberec hl. n.: 7.02,
8.02, 8.38, 10.38, 12.31 h
Zpět: Zittau Hbf 14.47 (Liberec 15.24), 16.17 (Liberec 16.55), 17.10 (Liberec 17.55), 18.47 (Liberec 19.20)
Bus z AN Liberec, nást. č. 8: 15.40, 17.40, 18.40, 19.40 h, jízdenku na autobus z Liberce je lépe si opatřit předem.
* Pro milovníky technických památek: úzkorozchodná parní železnice Zittau – Ojvín (Oybin) 12 km, odjíždí 
od hlavního nádraží v Žitavě, postní plátna jsou ve městě dvě, to menší vystavuje Kulturhistorisches Museum
v bývalém Františskánském klášteře. s.p.a.

Euroregionem bez hranic

Ž

Dne 22. března 2017 jsme se opět sešli v Klubu trojské historie. Účast byla 
rekordní – čtyřiadvacet trojských historiků. Práce bylo nad hlavu. Předal 
jsem Pamětní list na slavnostní setkání KTH a Nadace Quido Schwanka, Troja 

– město v zeleni těm, kteří se 23. 2. 2017 setkání v Kavárničce Na Kovárně nemohli zú-
častnit. Dále jsem předal přímým pamětníkům, pánům Kubínovi, Přádovi a Doub-
kovi materiály o osadě Bosna s tím, že doplní popisy fotografií a napíší ze svých vzpo-a
mínek doprovodné texty o dnes již neexistující osadě.

Zde se již rýsuje obsáhlý historický dokument o Bosně. ěě
n Pan Josef Frank s manželkou předal dokumentaci 
o historických osobnostech z „Nové Troje“. O jejich dal-
ším zpracování budu čtenáře informovat. Též vzniká 
kapitola o prof. Otakarovi Chlupovi, na které pracuje 
jeho vnučka, MUDr. Mirka Chlupová. j nDo nové pu-
blikace bych chtěl zařadit kapitolu „Troja očima malí-
řů“. Dal jsem dohromady více než padesát obrázků 
Troje (oleje, grafika, pastel apod.). Vypadá to, že by 

bylo finančně schůdné, kdy-
by tato kapitola byla barevná. 
Kapitola o Svatoplukovi Čechovi
je v hrubých rysech hotová. 
n Příští setkání Klubu trojské 
historie se uskuteční ve stře-
du 12. dubna 2017 od 17 
hodin v Domě spokojeného 
stáří. František Malý
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Ze střešovické vozovny opět vyjíždějíí 
o o sobotách, nedělích a svátcích
od 12 přibližně do 17 hodin his-
torické soupravy tramvají na svou 
pravidelnou trať centrem města na 
lince číslo 91.
Jízdné dospělí: 35 Kč, děti do 15 let, 
kočárek s dítětem, ZTP a důchodce 
nad 70 let: 20 Kč.
Výstaviště Holešovice (smyčka)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
Strossmayerovo náměstí Náměstí Republiky 
-M- Masarykovo nádraží -M- Václavské náměstí 
Národní divadlo Malostranská -M- Pražský 
hrad Vozovna Střešovice

Klubová
výstava
chrtů

v sobotu 29. 4. 2017
V areálu Loděnice FTVS UK

Vodácká 78, Praha-Trojaa
Předpokládá se účast osmdesáti 
chovatelů s přibližně stočtyřiceti psy
Výstava je přístupná pro širokou
veřejnost a vstup je zdarma

Za Klub chovatelů chrtů Praha č. 3037,,
Povltavská 16/52, Praha-Trojaa

zve Ivana Vítovskáá

ZAJÍMAVOST

Hledáme 
pronájem
prostoru v Troji

pro klidný 
kancelářský provoz, 
do 30 m2

se samostatným
vchodem a sociálním
zařízením.
O víkendu a večery
nebudeme využívat.

Informace na
tel. 775 706 182
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SPORTY V TROJI

Inzerce

Mladé Američanky pod Trojským mostem
Na u začíná baseballová a softbalová sezona

První dubnový týden se naplno rozeznějí údery pálek a míčů 
na známém hřišti pod Trojským mostem: po pětiměsíční zimní pře-
stávce začíná nový ročník baseballových a softbalových soutěží – 
a domácí tým SaBaT Praha v nich nemůže chybět.

ezona 2016 přinesla několik zajímavých výsledků a troj-
ský tým rozhodně nechce, aby ta nadcházející byla slab-
ší. „Náš tým má obrovský potenciál,“ říká trenér softbalo-“

vého „Áčka“ Petr KUČA. „Je v něm správný mix zkušených hráček 
a dravého mládí, pokud se nám podaří najet na úspěšnou vlnu, 

ouho udržet,“myslím, že se na ní může dlo netají ambice trenér 5. “
tabulky. K úspěchu by měly pomoci týmu loňské extraligové t

dé americké hráčky se zkušenostmi i čerstvé posily – mlad
utěží:z tamních vyšších sou „Obě hráčky pocházejí z Kansa-
ly univerzitní ligu a chtějí se podívat su, hrá
softballem i do Evropy. Měly by nám za s
moct nejen na hřišti, ale také přinést pom
ěco nového do tréninků, zvednout mo-ně
vaci a bojovnost v týmu nebo pomoct ti
výchovou mládeže,“s  říká Petr“ KUČA.

Baseballisté ohlašují útok na ví-
tězství Baseballisté se pokusí na-
ázat na loňské skvělé výsledky, kdy v

e od postupu do extraligy dělil jen je
mbolický krok. Kapitán červených sym

Vítek KŘEPINSKK Y� proto neskrývá ambi-KK
ce: postupu Třebíče a Blanska do extrali-„Po p

k na titul v první lize naší povinností. gy, je útok

Nebude to jednoduché, zejména Jablonec a Hluboká určitě budou 
nepříjemnými soupeři.“ I v této sezóně bude SaBaT spoléhat ze-“
jména na vlastní odchovance, otázka posílení týmu ale ještě 
není uzavřena.
Mládež především Již tradičně se ale domácí tým prezentuje 
zejména jako líheň talentované mládeže. „Letos opět obsazuje-
me všechny věkové kategorie, našim nejmladším ještě nebylo šest 
let,“ říká koordinátorka mládeže Šárka “ KOLOVRATOVÁ. Ve-
dle ambiciózních týmů U13 a zejména U15 se tak na trojském 
předmostí odehrají napínavé souboje i těch nejmenších: „Zde 
ale samozřejmě nejde o výsledek,“ dodává Šárka“ KOLOVRATO-
VÁ: „Díky kvalitní práci s mládeží máme jen minimální ‚odpad‘ 
dětí, naopak každým rokem otevíráme nové kategorie. Nábory 
ve všech kategoriích běží prakticky neustále, pokud uvažujete o za-
jímavé náplni pro vaše dítě, i teď je vhodná doba se přihlásit.“
Rostoucí členské základně pomáhají i náborové akce na ško-
lách a školkách a další rozvojové aktivity nejen v naší městské 
části. 
Otevřený areál Další výraznou změnou je postupná obnova 
areálu a – mimo jiné – i jeho pohledové otevření okolnímu 
světu: „Věříme, že odstranění neprůhledných plotů nás zase posune 
blíže nejen k trojské komunitě,“ vysvětluje rozvojové záměry člen “
výkonného výboru Štěpán HASAL. S dalšími aktivitami urče-
nými nejen pro mladé obyvatele Troje i návštěvníky městské 
části vás seznámíme v dalším vydání časopisu, nebo je můžete 
– stejně jako kalendář zápasů a dalších akcí – sledovat na no-
vých webových stránkách klubu. Štěpán Hasal

S



11

TJ SOKOL INFORMUJE

úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
vchod do Sokolovny z Trojské ulice a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.

jďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžitíPřij
pro všechny věkové kategorie. pro Přijďte se podívat.

Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)

TJ SOKOL TROJA zve na cvičení

DUBEN 2017 210

Chcete se připojit k svátku pohybu s hudbou?
V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská, v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné-
ho Československého státu, XVI. všesokolský slet. Zorganizovat takto rozsáhlou akci vyža-
duje velký časový předstih, proto jsou přípravy už nyní v plném proudu. V listopadu 2016 
proběhlo slavnostní představení hromadných skladeb a nyní již probíhají nácvičné srazy 
župních vedoucích jednotlivých skladeb.

J Sokol Troja, jako již tra-
dičně, by se také rád zapojil
do nácviku. Historicky jsme

byli vždy účastníky minimálně 
jedné skladby. Na posledních 
dvou sletech to byly skladby pro 
mladší žákyně, dorostenky a mladší ženy, 
ženy a věrnou gardu. n Pro XVI. všesokol-
ský slet předběžně počítáme opět se sklad-
bou pro dorostenky a mladší ženy s názvem 
„Siluety“, která jako náčiní využívá skládací 
obruč, se kterou se cvičenky naučí spoustu 
triků, které rozvinou jejich zručnost a lad-
nost. Spojení pohybu s obručemi a moderní 
hudby skupiny Mandrage je určitě lákavé. 
n Vzhledem k tomu, že má naše jednota 

velkou základnu nejmladších
cvičenců, nabízíme ještě mož-
nost nácviku skladby rodičů
s dětmi s názvem „Méďové“,
předškolních dětí s názvem
„Noty“, nebo mladších žákyň

s názvem „V peřině“, kde dívky cvičí se stu-
hou a na molitanových lavičkách. n Nácviky 
začnou v září 2017, mimo základní hodiny 
uvedené v rozvrhu, zhruba s frekvencí jed-
nou za čtrnáct dní. Všechny skladby v pra-
covním provedení můžete najít na internetu
(www.sokol.eu). Pokud nejste členem So-
kola a máte zájem o nácvik, ozvěte se nám.

Kontakt pro nácvik sletových skladeb v TJ Sokol Troja:
Jana Šrámková
ý J

, 724 272 566.

T

Orientační běh v Troji 2017 – nábor dětí
Oddíl OB TJ Sokol Troja se kromě vlastní závodní činnosti (v loň-
ském roce to bylo přes čtyři sta startů v téměř šedesáti závodech)
snaží o omlazení oddílu a zajištění následovníků dnešních úspěš-
ných reprezentantů TJ Sokol Troja a MČ Praha-Troja. 
Pátého listopadu loňského roku jsme uspořádali orientační vy-
cházku s mapou po MČ Praha-Troja za účasti deseti mladých
zájemců o OB. V letošním roce chceme zahájit pravidelnou
činnost oddílu mládeže. n 19. a 26. dubna (vždy středa) se
uskuteční další dvě orientační vycházky s mapou pro zájem-
ce o OB. Sejdeme se v 16.30 u recepce kempu Sokol Troja 
v Trojské ulici (u stanice autobusu Čechova škola). Na schůzce
se rodiče dětí dovědí podrobnosti o činnosti nového oddílu,
který se začne pravidelně scházet od září t.r. Předpokládáme,
že by se tréninky konaly y vždy ve středu od cca 16.00 hodin. Nábor 
zájemců o OB chceme z organizačních důvodů ukončit 30.
června (od listopadu do března vyjednáváme tréninky v tělo-
cvičně). Vedoucí oddílu bude trenérka OB Lucie Berglová (lu-
cie.berglova@gmail.com), která přijímá přihlášky do oddílu
a podá další informace. n Na zmíněné dvě dubnové vycházky 
mohou rodiče s dětmi individuálně navázat účastí na závodech 
Žaket Pražského poháru žactva v orientačním běhu ze sérieu Dny 
s mapou v pražských lesoparcích (pořádající orgán Pražský svazh
orientačních sportů) každou středu odpoledne od 17. května 
do 21. června (vždy v dosahu pražské MHD).

K další činnosti našeho oddílu: Členové oddílu ne-
zahálejí ani v zimě. Na počátku roku jsme se tradič-
ně zúčastnili dálkových lyžařských závodů: Jizerské 
padesátky, Kašperské třicítky, Orlického maratónu,
Jilemnické padesátky, Lužické třicítky, Šumavského

imaratónu, Biegu Piastov a Karlova běhu. V rámci
přípravy jsme trénovali na běžkách mj. též na cha-
lupě Sokola Troja v Rokytnici v Orlických horách, 

io kterou se náš oddíl stará. Dále jsme se zůčastnili 
tréninkových závodů Pražské zimní ligy v OB. Zim-
ního období jsme také využili k získání odborných 

íkvalifikací: máme tři nové trenéry a čtyři rozhodčí 
orientačního běhu.
Závěrem chci poděkovat za podporu činnosti naše-
mu oddílu, kterou nám poskytuje MČ Praha-Troja.

tZa oddíl OB Milan Paukert

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

(nejen děti a mládež) na

Trojský 

ve středu 31. května 
Startovné pro občany MČ Praha-Troja zdarma

Stolní tenis:
Druhý turnaj ve dvouh-Druhý turnaj ve dvouh-
rách ze Seriálu turnajů
ve stolním tenise probě-
hl v neděli 12. 3. za účas-
ti jedadvaceti hráčů.
Hráli jsme na dva vítězné
sety a ze čtyř základních
skupin postupovali tři 
nejlepší do dvou semifi-
nálových, lepší pak do finálové šestky 
a horší do skupiny o 7.–12. místo. Nepo-
stupující ze základních skupin hráli v je-
diné o 13.–21. místo.

Suverénem se stal hráč Sokola Troja 
Dušan MARTYKIEWIECZ, který v celém 
turnaji ztratil jen jediný set a to s druhým 
v pořadí Milošem POZNÍČKEM (prohrál 
ještě jednou), třetí s třemi porážkami, ale 
nejlepším pomocným hodnocení skončil 
veterán Vladimír PUKLICKY�.KK

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Srdečně zveme na čtyřhry, které budou 
v neděli 2. 4. od 9.00 ve velké tělocvičně 
ZŠ Svatopluka Čecha

j ý

Český Krumlov 1 Hrad a zámek 2 Hradní muzeum 
3 Galerie umění 4 Kláštery 4 5 Muzeum loutek 5 6 Egon6
Schiele Art Centrum 7 Muzeum Vltavín7 8
fotografie 9 Regionální muzeum9

Kalendář akcí a informace z TJ Sokol Troja
1. 22. 4. sobota Autobusový zájezd do 

Českého Krumlova – ještě cca deset a
míst, přihlášky V. Filipová – 602 889 717 

2. 19. a 26. 4. středy – pořádáme y pro 
zájemce o orientační běh orientační 
vycházky s mapou po Troji – viz níže

3. 31. 5. středa Trojský orienťák start k
v Sokolovně

4. 21. 3. proběhla valná hromada TJ,
kde byla činnost TJ v roce 2016 hod-
nocena jako úspěšná a vytyčen plán 
činnosti na rok 2017. Mimo jiné plá-
nujeme  nácvik na slet – viz níže.

5. 8. a 22. 4. vždy od 10.30 h Mistrovská 
utkání kopané mužů A, I.A třídy na y
hřišti v Troji. Přijďte fandit.
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Vítězný set

Foto © M. Paukert



BZ pro vás
www.botanicka.cz

pvenkovní expozice denně 9–18 h
vinotéka po–pá 13–19,
so–ne, svátky 11–19 h
4. 4.–8. 5. Lehkost motýlích
křídel výstava exotických motýlů 
Fata Morgana út–ne, st. sv. 9–18 h
mimo 10. a 24. dubna
8. 4. Jarní aranžovací workshop
s A. Holubovou ze Zahradnické 
akademie Mělník
10.–24. 4. Fotografický kurz
15.–30. 4. Zakuklete se, prosím 
Hmatová výstava, zvukový průvod-
ce, Výstavní sál denně 9–18 h
22. 4. Burza fialek Chodba zá-
sobních skleníků pod admin. 
budovou odpoledne

TROJSKÝ KALENDÁŘ

vného celkuPeriodický tisk územního samospráv
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ZOO připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v dubnu 9–18 h
1. 4. Mezinárodní den ptactva 10 h vy-

cházka za volavkami a kvakoši v zoo,
12 h slavnostní odhalení panelu 
13 h beseda o výzkumu volavek 
a kvakošů v Zoo Praha

8. 4. První narozeniny slůněte Oslava 
v Údolí slonů 11 hodin, info stánek

9. 4. Den chovatelů želv Přednášky
Vzdělávací centrum 10–15 h

13.–17. 4. Velikonoce v zoo Ukázky staro-
českých tradic spojených s jarem

23. 4. Den Země (Earth Day) 10–16 h
1. narozeniny mláděte gorily 14 h

24. 4. Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři vy-
cházka s odobrníkem nejen za volně 
žijícími hady v zoo 10 h

Novinky
na Salabcee

salabka@salabka.cz, +420 778 019 002
Otevírací doba:
Úterý–sobota 12.00–15.00 a 17.00–22.00
Nedělní oběd 12.00–16.00

JARO NA SALABCE V PLNÉM PROUDU
Šéfkuchař PETR KUNC zúročuje své zkušenosti 
z předních restaurací v Londýně, Praze či Bangkoku 
a se svým týmem přichystal opravdovou novinku. Výji-
mečné degustační menu, které tentokrát vychází z tradič-
ních receptů české historie, ovšem s využitím nejno-
vějších trendů současné moderní kuchyně. Nyní Vás 
budou pokrmy ze Salabky provázet různými obdobími 
s odkazem na její minulost, vždy s ohledem na novou 
sezonu a čerstvé suroviny, které k ní patří. A nejen to. 
Jako již tradičně je radost je ochutnat, přivonět si a na-
víc zdejší jídlo krásně vypadá! Samozřejmostí je mož-
nost připít si oceňovanými víny ze zdejší vinice, a která pro 
Vás s péčí připravuje vinař TOMÁŠ OSIČKA.

DALŠÍ NOVINKY
Vyhověli jsme častým dotazům a žádostem našich 
hostů. Ať již přijdete v sobotu nebo neděli na Salabku 
na oběd, můžete si vychutnat zvlášť připravené degustač-
ní menu o pěti chodech, skvěle doplněné sklenkami vína 
ze Salabky. Pochopitelně si můžete i vybrat sami ze zkrá-
ceného  la carte a nemusíte tedy již čekat až na večeři, 
unikátní kuchyni Salabky ochutnáte nyní i přes den. 
Ať již budete unaveni po obdivování zvířat v Zoo nebo 
unešeni krásou a rozmanitostí flóry v Botanické zahra-
dě, na Salabce Vás rádi uvítáme. Těšíme se na Vás!

KONEČNĚ JARO
Každý den sledujeme počasí a teploměr. Pokud jen tro-
chu svítí slunce, přijďte si vychutnat posezení na terase s vý-e
hledem na největší z pražských vinic. Nebo si objednejte 
piknikový koš s lahví vína a dopřejte si a relaxaci ve viničním 
altánu, na houpačce pro dva, či některém jiném místě vinice. 
Odměnou Vám bude i neopakovatelný výhled na Prahu.d

PLÁNUJETE OSLAVU DOMA? 
p j y p j jDopřejte si tedy právě některé ze zdejších vín, která již 

několik let získávají řadu ocenění na domácích i mezi-
národních soutěžích. Skvostný La Philo – Ryzlink Rýn-
ský – z nejstarších sazenic této odrůdy v našich zemích, ý
Le Poete –e Pinot Blanc neboc La Muse – takée Pinot Blanc, 
který ovšem zrál ve francouzských dubových sudech ba-
rrique. A co skvělý Ton Sourire –e Pinot Noir či r Ton Rire 
– Pinot Noir reserva. I ten zrál ve francouzském dubovém 
sudu. Vše z hroznů z vlastní vinice, jejíž historie sahá až 
do třináctého století.
Samozřejmě, zkrátka nepřijdou ani ti, kteří si plánu-
jí návštěvu Salabky v jiné době. Mohou si zakoupit 
a poté darovat vouchery v různých hodnotách, které y
lze uplatnit ve zdejším Restaurantu, Vinařství, palírně 
i Apartmánech. Dopřejí tak sobě či svým blízkým ne-
všední gastronomický zážitek.g ý

A CO VÁS DÁLE ČEKÁ?
Samozřejmě, i v dubnu můžete ochutnat výjimečná 
vína z největší vinice v Praze, a unikátní pálenky ze zdejší-y
ho vína i různých druhů ovoce z produkce 1. Pražské 
Palírny. Zastavte se na oblíbené a pravidelně obměňova-
né obědové menu, teď již i v sobotu a neděli nebo na ve-
černí à la carte. Těšíme se na Vás! Vaše Salabka

www.salabka.cz

Do Třeskoprsk a k Blaťáku
Mají své poštovní známky, celovečerní film a muzeum. Řeč je o Čtyřlístku – Fifince, Bobíkovi,
Myšpulínovi a Pinďovi. Předobraz komiksu našel výtvarník Jaroslav Němeček v Doksech a v je-
jich blízkém okolí: Třeskoprsky jsou Doksy Blaťák Máchovo jezero a Bezzub je hrad Bezdězjich blízkém okolí: Třeskoprsky jsou Doksy, Blaťák Máchovo jezero a Bezzub je hrad Bezděz. 

o Doks se vydáme např. vlakem (so: hl. nádraží 9.25 směr Tanvald, přestup 
v Bakově n. Jizerou na vlak v 10.49 do Doks – směr Rumburk). Zajímavostí 
na nádraží v Doksech je hraběcí čekárna, která sloužila rodině Valdštejnů. 

Ti se zasloužili o to, že nová železniční trať z Bakova do Č. Lípy vedla právě přes 
Doksy. V čekárně jsou na obou protilehlých stěnách obrazy Velkého rybníka a zám-
ku od pražského malíře Hugo Ullika z r. 1869. Hraběcí čekárna je přístupná pouze 
v otevírací době pokladny ČD. n Protože Muzeum Čtyřlístku otevírá až ve 13 hod., 
půjdeme nejprve k Blaťáku (Máchovu jezeru) – zvolit můžeme okružní trasu 15 km 
po žluté nebo se jen tak procházet krásnou přírodou a až později se vydat třeba po NS 
„Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku“ do ul. Valdštejnská č. 251. Zde se na půdě Městské 
knihovny Doksy nachází Muzeum Čtyřlístku. Otevřeno má do 17 hod. Raritou muzea 
je mimo jiné i to, že se zde můžete setkat se všemi postavičkami v téměř životní veli-
kosti, nahlédnete do Fifinčiny kuchyně

Věděli jste, že Máchovo jezero je rybník, 
založený v roce 1367 císařem Karlem IV.? 
Pro turistiku se otevřelo po roce 1928, 
kdy byla na břehu zřízena pláž. V r. 1955 
Doksy získaly statut rekreačního a lázeň-
ského města. Co je ve městě k vidění: ná-
městí s mariánským sousoším ze 17. sto-
letí a kostel sv. Bartoloměje z r. 1638 

se vzácnou kopií sošky Panny Marie Montserratské,
tzv. Černé Madony. Pod náměstím se nachází původně 
renesanční zámek, upravený v 19. století, dnes nepří-
stupný. Nejstarším domem je tzv. Hospitálek, původně 
chudobinec a sirotčinec, který nechala postavit v r. 1669 
hraběnka Marie Františka, manželka Kryštofa Ferdi-
nanda z Heissensteinu. Dnes je v něm muzeum Karla 
Hynka Máchy (1810–1836), který si zdejší kraj oblíbil. 
Ve své nejznámější básni Máj jej oslavil natolik, že od 
r. 1961 nese jeho jméno – Máchův kraj.
Zpátky domů se vrátíme vlakem z Doks (odj. 16.40 
s navazujícím přestupem v Ml. Boleslavi 17.24).

Renata Zajícová, foto archiv

ě či spatříte Myšpulínovy vynálezy… 

Hospitálek Fifinka, Myšpulín, Bobík a Pinďa
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TIP NA VÝLET


