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SLOVO STAROSTY

Číslo žádosti
Žadatel

Název projektu, obsah projektu
Částka po-
žadovaná 
žadatelem

Částka schvá-
lená zastupi-

telstvem

1 FOKUS Praha o.s. Podpora Sociální firmy Zahrada, pravidelná 
údržba ploch v prolukách a zastávky BUS 
a TRAM Trojská, sekání okolo laviček a inf. 
tabulí, Na Pazderce, Pod Palírkou, dětské 
hřiště Sádky, pozemky MČ – sekání, pletí, 
ořez keřů, hrabání listí, nákup nářadí

100 000 90 000

2 Ekocentrum
Podhoubí, spolek 
Pod Jiráskovou čtvrtí 
1769/6, Praha 4

„Trvale udržitelný rozvoj v praxi“ posílit 
koncept udržitelného rozvoje u 1450 oby-
vatel zejména Prahy Troje – sousedské trhy 
s aktivitami pro děti 

30 100 15 000

3 Ekocentrum
Podhoubí, spolek 
Pod Jiráskovou čtvrtí 
1769/6, Praha 4

„V Rozárce je živo“ posílit nízký zájem ve-
řejnosti o problematiku životního prostředí 
a posílit koncept udržitelného rozvoje u 190 
obyvatel Prahy Troja, zejména v cílové sku-
pině rodiče s dětmi – akce: brigáda, letní 
slavnost, posvícení, svatomartinská slavnost

39 402 5 000

4 David Lhota
Trojská 724/181a,
Praha7-Troja

Podpora juniorského reprezentanta ČR 
ve vodním slalomu na divoké vodě a propa-
gace MČ Troja v rámci ČR a v zahraničí

50 500 10 000

5 Ekocentrum 
Podhoubí, spolek 
Pod Jiráskovou čtvrtí 
1769/6, Praha 4

„Podpora kulturního života v Troji“ posílit 
koncept udržitelného rozvoje prostřednictvím 
uspořádání 2 koncertů během sousedských 
trhů, kterých se účastní celkem 200 obyvatel

54 200 5 000

6 Kulturní Centrum 
Meandr o.s.

„Trojské filmové léto 2015“ pravidelné pro-
jekce 16mm filmu květen–září 17 projekcí

30 000 20 000

7 TJ Sokol Troja o.s. Autobusové výlety, divadlo a společenské 
akce TJ Sokol Troja u příležitosti 120. výročí 
založení jednoty – 3 autobusové zájezdy, 
Trojáci v divadle, mikulášská besídka, kar-
neval, oslava 120. výročí založení jednoty, 
Světélková cesta 

72 000 40 000

8 Tři údolí, o. s.
Večerní 219, Zdiby-
Brnky

„Masopustní průvod v Troji“ u Galerie 
u lávky společné zpívání a hry s dětmi, vy-
soupení žongléra, průvod ulicemi Troje,zpět 
ke Galerii

9 200 5 000

9 TJ Sokol Troja o.s. „Podpora sportovních akcí TJ Sokol Troja 
u příležitosti 120. výročí založaní jednoty“ 
– turnaje v malé kopané, ve stolním tenisu, 
trojský orienťák, koloběžky, kolečkové brusle, 
drakiáda, závod na autodráhách, dětské spor-
tovní odpoledne, veřejné bruslení, plavecká 
štafeta, kurs lyžování

100 000 50 000

10 SaBaT PRAHA o.s. Turnaj v T-ballu mladších žáků a žákyň 30 000 15 000

11 SaBaT PRAHA o.s. „Provoz sportovního areálu SaBaT PRAHA“ 50 000 15 000

12 TJ Sokol Troja o.s. „Podpora činnosti sportovních oddílů TJ So-
kol Troja u příležitosti 120. výročí založení 
jednoty“

184 600 50 000

13 Ing. Ludmila 
Červínová

Reprezentace Městské části Troja – Přebor 
Prahy žen v basketbalu družstva Trojské
kobyly zajištění možnosti hrát Přebor Prahy

15 000 3 000

14 Jan Zobal
Nad Kazankou 192/21,
Praha 7-Troja

„UNDERGROUND CLUB TROJA-MODEL 
HOBBY“ – modelářský kroužek (autodráho-
vé modely) pro 10-15 členů

25 000 3 000

15 Trojské
gymnázium s.r.o.

„Upevnění sportovních aktivit dětí a mlá-
deže“ Olympijský den mládeže a Florbalový 
turnaj OPEN Florbal Troja, Vánoční turnaj

19 000 19 000

16 ČESKÁ TÁBOR-
NICKÁ UNIE Tábornic-
ký klub STOPA Praha

Nákup dvou stanů týpí na letní dětský tábor 
Tábornického klubu STOPA Praha

25 800 25 800

17 Tři údolí, o.s. Příměstské sportovní tábory pro předškolní 
děti nejméně 2 turnusy letních táborů vždy 
pro 16 dětí

22 588 10 000

18 SPCCH v ČR o.s.
Obvodní výbor 
Praha 7

„Ozdravný pobyt členů organizace v Láz-
ních Poděbrady“, i pro členy bydlící v Troji. 
V roce 2014 účast 15 Trojáků

20 000 20 000

19 Základní škola, 
Praha 7, Trojská 110

„EDISON“ společně s Trojským gymnáziem, 
zahraniční studenti seznámí se zemí původu 
a jejich kulturou v angličtině

16 790 16 790

Celkem 894 180 417 590

PŘIDĚLENÉ GRANTY

ZMĚNY V MHD OD 4/2015
SE TROJI NEDOTKNOU
V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice
Motol od dubna 2015 připravila organizace ROPID 
změnu linek povrchové dopravy. K navrženým změ-
nám obdrželo hlavní město přes tři tisíce připomí-
nek, a tak náměstek primátorky a radní pro dopravu
Petr Dolínek návrh vrátil ROPIDu k přepracování.
Změny se budou týkat pouze oblastí dotčených 
prodloužením metra. V provozu MHD v Městské části
Praha-Troja se z navrhovaných změn nic neuplatní,
takže BUS 112 bude dále jezdit do Podhoří. O zkrá-
cení intervalu na lince BUS 236 a TRAM 17 budeme
dále jednat s novým ředitelem ROPIDu.

Dle sdělení Dopravního podniku hl. m. Prahy bu-
dou od dubna (resp. 28. 3.) na lince 112 opětovně
jezdit kloubové vozy, a to včetně případných záloh,
které budou standardně připraveny o víkendech
a případně i v další dny, kdy bude předpoklad zvýše-
né zátěže. Během března budou jezdit a posilové vozy bě-
hem některých víkendů, kdy se předpokládá vyšší ná-m
vštěvnost ZOO a Botanické zahrady, a pokud bude
vyšší poptávka i během pracovních dnů, posily budou
připraveny. Ing. Marková, tajemnice úřadu

Milí trojští sousedé, 
mnozí z vás jste mne oslovili ať již osobně
nebo po telefonu a stěžovali jste si na bez-
pečnost v naší městské části. Bezdomovectví
ve stráních nad Trojou je dlouhodobým pro-
blémem zpola opuštěných zahrádkářských
kolonií na území městské části. Požádal jsem
proto ředitele městské policie pana Bc. Petra 
Svatoně o pomoc. Bylo mi sděleno, že pravi-
delně v nočních hodinách kontrolují problé-
mová místa, na kterých bezdomovci přespávají
a snaží se je vysídlit z této lokality. Práce to
samozřejmě není jednoduchá a i přestupková 
komise, která neoprávněné užívání cizích cha-
tek řeší, má s těmito lidmi veliké problémy. Ve-
lice jsem uvítal možnost zúčastnit se 24. úno-
ra noční bezpečnostní akce při kontrole části
území Troje. Kromě mě se této akce zúčastnil
i člen zastupitelstva pan Milan Tesař a konvoj
šesti plně obsazených policejních vozů včetně
psovodů. Příslušníci městské policie prověřili
několik lokalit a výsledkem bylo ověření to-
tožnosti osmi osob, které neoprávněně užíva-
ly cizí chatky jako své dočasné domovy. Těm-
to osobám bylo nařízeno, aby místa opustily.
Tuto akci bude městská policie opakovat. 

Nedávno jsem měl tu možnost se s někte-
rými z vás potkat na tradičním trojském bále,
což jsou pro mě milejší okamžiky. Nevím jak 
vy, ale já jsem si bál moc užil. Již teď se těším
na příští ročník. 

J

Tomáš Bryknar rrrr
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VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY 2015
Prosím sledujte průběžně termíny přistave-
ní kontejnerů v časopise TROJA nebo na 
stránkách www.mctroja.cz. 

DOMOVNÍ ODPAD 
sobota 25. 4. DOPOLEDNE 8.00–12.00 h
neděle 26. 4. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h
sobota 13. 6. DOPOLEDNE 8.00–12.00 h
neděle 14. 6. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h

BIOODPAD 
istí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, 
hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, 
čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec 
apod.
sobota 23. 5. DOPOLEDNE 9.00–12.00 h
neděle 24. 5. DOPOLEDNE 9.00–12.00 h

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné 
dkládat několik druhů odpadu. Během provoz-

ní doby kontejnerů je možné, ve spolupráci s po-
věřeným pracovníkem, odložit dřevěný a kovový 
dpad, odpad ze zeleně, objemný odpad, elektro-

zařízení a nebezpečný odpad.

neděle 19. 4. od 9.00 do 15.00 hodin
V ulici Sádky u Diplomatické čtvrti
neděle 7. 6. od 9.00 do 15.00 hodin tamtéž

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, moři-
dla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky mi-
nerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, 
louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál 
(znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tone-
ry, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pestici-
dy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

středa 8. 4.  středa 8. 7.  středa 7. 10.

n V Podhoří (točna autobusů) 
18.10–18.30 h

n křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou
18.40–19.00 h

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI A KOMISE MČ PRAHA-TROJA
V souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, jsou v Městské části Praha-Troja zřízeny příslušné výbory a komise.

Zastupitelstvo městské části zřizuje vždy výbor fi nanční a výbor kontrolní. 
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. Jejich členy na zákla-
dě návrhů členů zastupitelstva a občanů schvaluje zastupitelstvo. 
Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo, jemuž se tedy 
výbory odpovídají ze své činnosti.
Finanční výbor:
n provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními pro-
středky městské části, n plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupi-
telstvo městské části. Předsedkyní finančního výboru byla na usta-
vujícím zasedání ZMČ zvolena Ing. Otakara Stavovčíková.
Kontrolní výbor
n kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městské části,n kontrolu-
je dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské 
části na úseku samostatné působnosti, n plní další kontrolní úkoly, 
jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části. Předsedou kontrolního 
výboru byl na ustavujícím zasedání ZMČ zvolen Ing. Karel Němeček
Komise městské části
Na rozdíl od výborů jsou komise zřizovány dobrovolně a zřizuje 
je Rada městské části. Tam, kde není Rada městské části zřízena, 
tedy při počtu zastupitelů menším než 15 členů, což je i v přípa-
dě Městské části Praha-Troja, vykonává pravomoc Rady starosta.

Komise jsou pouze iniciativními a poradními orgány starosty, 
kterému předkládají svá stanoviska a náměty a jsou starostovi rov-
něž odpovědné ze své činnosti. Projednávají a vyjadřují své názo-
ry k námětům vzešlým z řad občanů, členů zastupitelstva, úřadu 
a dalších vnějších podnětů. Předsedy komisí jsou obvykle členové 
zastupitelstva městské části. Tajemníky komisí i výborů, kteří poři-
zují zápisy z jednání komisí a výborů, jsou vždy zaměstnanci měst-
ské části, zařazení do úřadu městské části. 
Z minulého volebního období pokračují nyní v činnosti KOMISE PRO 
OBECNÍ MAJETEK – předseda Ing. T. Bryknar,K KOMISE PRO KULTURU, 
SPORT A VOLNÝ ČAS – předseda Jan Kavan, KOMISE PRO STRATEGICKÝ 
ROZVOJ TROJSKÉ KOTLINY – předseda Ing. arch. T. Drdácký, Redakč-Y
ní rada časopisu TROJA a Škodní komise městské části.
Pan starosta Ing. Bryknar zřídil nové komise: KOMISI PRO 
VÝSTAVBU A DOPRAVU – předseda Ing. arch. T. Drdácký, KOMISI 
SOCIÁLNÍ A PÉČE O SENIORY – předsedkyně Ing. Otakara Stavovčí-
ková, KOMISI PRO ŠKOLSTVÍ – předsedkyně Mgr. K. Tůmová, Í KOMISI 
PRO BEZPEČNOST A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – předseda Milan Te-Í
sař, KOMISI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ OBYVATEL – předseda 
MUDr. V. Petkov, KOMISI PRO SLUŽBY A VOLNÝ ČAS – předseda Da-
niel Sirotek a GRANTOVOU KOMISI – předsedkyně Mgr. K. Tůmová. 

POPLATEK ZE PSŮ 
PRO ROK 2015
Upozorňujeme všechny majitele psů 
starších tří měsíců na splatnost míst-
ního poplatku ze psů ke dni 31. 3. 
2015. Platit můžete hotově v po-
kladně úřadu MČ Praha-Troja nebo 
na účet č. 2000  725 369/0800. Pokud 
si nejste jisti částkou a variabilním
symbolem, obraťte se telefonicky 
na paní Konrádovou z ekonomické-
ho oddělení (284 686 104). redakce

ZÁPIS DO MŠ
Zápis do Mateřské školy Nad Kazankou 
pro školní rok 2015/2016 bude probí-
hat ve dnech 4. a 5. 3. 2015 vždy od 13.30 
do 17.00 hodin prostorách mateřské školy.
n K zápisu se rodiče dostaví s dítětem 
a s sebou si přinesou Rodný list dítěte 
a svůj Občanský průkaz.  Přinést si mohou 
již vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání a Evidenční list.
n Ve dnech 11. a 12. 3. 2015 od 13.00 
do 17.00 hodin budou odevzdávány vy-
plněné Žádosti o přijetí a Evidenční listy, 
pokud tak rodiče neučiní v den zápisu.

Bc. Vladimíra Barešov á, ředitelka školy
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Upozorňujeme na možnost 

zařadit své letošní zajíma-

vé akce do připravovaného 

Trojského kalendáře 2015. Žádáme 

tedy všechny pořadatele, kteří mají 

zájem být v kalendáři uvedeni, aby 

na info@mctroja.cz
info@mctroja.c  zaslali přehled 

akcí (datum, hodina, místo, pořada-

tel) a průběžně je doplňovali. Kalen-

dář vyjde v měsících IV, V, VI, VII–

VIII, IX, X–XII.
redakce
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Sraz všech víl
a vodníků je v sobotu
28. března ve 14 h
na křižovatce ulic
Trojská a Pod Havránkou. 

Na závěr se můžete těšit na divadélko 
a drobné občerstvení.

Hrnečky s sebou.

MČ PRAHA-TROJA
VE SPOLUPRÁCI S GHMP
A MŠ NAD KAZANKOU
PRO VÁS POŘÁDAJÍ

TRADIČN

S

TRADIČNÍ 

TROJSKÝ KALENDÁŘ
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

DANĚ, DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Nabízím pomoc při sestavení 

daňového přiznání
Ing. Lucie Berglová,
daň. poradce 4455

602 116 820,
lucie.berglova@gmail.com

Inzerce

Prosba k těm, kteří nechodí 
po světě nevšímavě

POMOZTE 
ZACHRÁNIT ŽÁBY
Na plochy na okraji sídlišť, do míst, která 
bývala volnou přírodou a dnes jsou dosud
neupraveným staveništěm, do vyježdě-
ných kolejí polních cest apod. se každým
rokem stahují žabí populace, aby zde 
naplnily svůj rodičovský úkol reproduk-
ce. S rostoucí teplotou a úbytkem vody 
pak stovky nových životů ve vysýchajících
kalužích nedůstojně a drasticky hynou.
Naše organizace od vás očekává informace 
o takových místech. S finanční podporou 
hlavního města a ve spolupráci s odborníky 
ochrany přírody neprodleně zajistíme pře-
sun obojživelníků do nejbližší perspektivní 
lokality. Odměnou vám bude dobrý pocit.

Volejte kdykoliv 776 021 900
(Loubová). Děkujeme!

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Botič–Rokytka

Nedávno jste oslavil významné výročí. Pokud 
byste bilancoval, na jaké období života vzpomí-
náte nejraději?
Nejraději na období studií v 60. letech. 
Zajímal jsem se o literaturu a umění, četl 
jsem Literární noviny, Hosta do domu, 
Tvář, chodil jsem do divadla Na zábradlí, 
které uvádělo i první hry Václava Havla, 
navštěvoval jsem přednášky Jiřího Němce 
v Jirchářích. Mezi naše přátele patřil Sva-
topluk Karásek, Vladimír Merta. Vítal jsem 
rok 1968, kdy 
jsem též končil 
vysokou školu 
a měl jsem se za dítě štěstěny, kterému se 
otevírá začínající svobodný život. Vše ale 
skončilo mým nástupem na vojnu 10. srp-
na 1968. 

Jako architekt jste se podílel na mnoha stav-
bách. Na jakou jste nejvíce hrdý? 
V letech 69–89 jsem se věnoval převážně ur-
banismu. Byl jsem členem teamu ing. arch. 
I. Obersteina a podílel jsem se na tvorbě Ji-
hozápadního města, což je první rychlodrá-
hové město u nás, komponované na nové 
trase metra B. Jako mladý urbanista jsem 
měl na starost Stodůlky a pak Nové Butovi-
ce. V roce 1990 jsem s partnery založil a vedl 
architektonický ateliér Arkáda, ve kterém 
působím dodnes. Z realizací bych uvedl 
malé sídliště a vilovou čtvrť Velká Skála, stá-
le pokračujeme a po etapách dokončujeme 
velký 30 hektarový park na Jihozápadním 
městě. Spolupracoval jsme s četnými vý-
tvarníky – uvedu několik jmen – Magdale-
na Jetelová, Kurt Gebauer, Čestmír Suška, 
Stefan Milkov, Jaroslav Róna, Pavel Přikryl, 
Milan Vácha. 

Působil jste v zastupitelstvu a mnoho let ve sta-
vební komisi. S čím jste byl nejvíce spokojen 
a co se vám nepodařilo prosadit? 
Nejraději vzpomínám na spolupráci s prv-
ními trojskými starosty – Vladimírem Lutte-
rerem a Oldřichem Adámkem. Podařilo 
se nám vybudovat Dům spokojeného stáří, 
novou tělocvičnu, Dům pro matky v tísni, 
novou část Trojské ulice. I potom jsem se 
podílel na nástavbě mateřské školky, zá-
kladní školy a přestavbě městského úřadu. 
Jsem také spokojen, že se mi podařilo sil-
ně přispět k vybudování protipovodňové 
ochrany Troje. Je mi líto, že se nepodařilo 
prosadit do praxe zásadu, že by se u nás 
v Troji měly stavět už jen rodinné domy.

Nyní vedete Nadaci Q. Schwanka. Jaký je v na-
daci váš hlavní cíl? 
Nadace stále hledá svůj ideální program. 
Publikační činnost, podpora filmových 
dokumentů a ekologických programů byla 
i v minulosti doplňována investicemi do ve-
řejných prostor. Letos tuto činnost rozvine-

me při realizaci 
Parku Pod Sa-
labkou, má být 

dokončen 30. 9. 2015 a bude financován 
z evropských fondů v programu OPPK. 

Patříte k nejvýraznějším osobnostem Troje. Co 
vás motivuje k vysoké společenské angažova-
nosti? 
Mou hlavní motivací byl nástup svobody 
v 90. letech. Před tím jsem se cítil být sou-
částí odstrčené většiny nestraníků, která 
byla opomíjena, zažívala jen ústrky a ne-
mohla se podílet na rozhodování o vlastní 
zemi. To asi způsobilo, že jsem měl pocit, že 
se musím do nového dění zapojit a ovlivnit 
ho vlastní činností, názory a zkušenostmi. 
Vždyť jsme tu přece doma, tak si to musíme 
dobře zařídit a ne si jen stěžovat. 

Jaké nové úkoly si kladete do dalších bohatých 
let? 
Ještě bych rád pár let působil v Nadaci, rád 
cestuji a tak bych ještě chtěl znovu vidět své 
oblíbené Benátky, Florencii a Alpy a Pyre-
neje. Ale také jsem k narozeninám dostal 
od své ženy skleník a tak doufám, že v něm 
jako řádný Troják ještě něco vypěstuji.

-lak- 

ING. ARCH. VÁCLAV VALTR 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
RODINNÉHO CENTRA
12. 3. 2015 V 17 HOD
Můžete se těšit na hravé a multifunkční prostředí…
n …pro cvičení s miminky i staršími dětmi n … pro výtvarné a hudební dílničky 
vedené pedagogem n… jako prostor pro dětské oslavy n … volnou hernu n … 
pro osvětové a vzdělávací semináře n … a mnoho dalšího…

Zveme všechny malé skřítky a skřeťulky (děti 0–6 let), aby se stali prvními návštěvní-
ky a prožili s námi tyto slavnostní chvíle.

Povltavská 21/42, Praha-Troja Kontakt: www.skritcipraha.cz Mgr. Kateřina Šrámková (723 60 70 70), skritcivtroji@email.cz

Čeká vás: prohlídka centra, malé občerstvení, kreslení a hraní pro děti, informace
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Zástupce starosty MČ Praha-Troja
zve komentovanou prohlídku a veřejnou diskuzi

TROJSKÉ PLÁNY VIII
A O BUDOUCNOSTI MČ PRAHA-TROJA
V PONDĚLÍ 9. 3. 2015 
od 17 hodin v Galerii u lávky
Povltavská 21/42

V případě zájmu je možné domluvit samostatnou prohlíd-
ku, kdykoliv přes den i ve večerních hodinách. Volejte
na 284 691 121 nebo pište na umlaufova@mctroja.cz

PRAHA-TROJA V ROCE 2015 / OSMÝ ROČNÍK OBLÍBENÉ VÝSTAVY DO 10. 3. 2015

TROJSKÉ PLÁNY VIII
GALERIE U LÁVKY OTEVŘENA PÁTEK13–17 HODIN, SOBOTA A NEDĚLE 10–18 H

osmý ročník výstavy aktuálních záměrů a projektů v Trojské kotlině
MĚSTSKÁ ČÁST, TROJSKÉ ŠKOLY, KLUBY a MĚSTO PRAHA 
PRO TROJU 

výstavu připravili: akad. mal. Jan Kavan, Ing. arch. Tomáš Drdácký;
spolupráce: Martina Umlaufová, Ing. Daniela Budská, Martin Frank,
Ing. Irena Marková, Ing. František Malý, Miroslav Knittel, Michal Lutterer, 
Renata Zajícová;
vystavující: Městská část Praha – Troja n Institut plánování a rozvoje
HMP n Headhand architekti n SWECO Hydroprojekt, a.s. – OSI n Hlavní 
město Praha n Lesní klub Tři údolí n Ekoškolka Rozárka n MgA. Ing. arch.
Michal Fišer n SaBaT Praha n Oddíl vodního slalomu FTVS UK – USK Praha
n AND, architektonický ateliér n Zoologická zahrada n Botanická zahrada
n Ing. Štěpán Špoula n Trojské gymnázium s.r.o. n doc. Ing. arch. Miroslav 
Cikán, MCA atelier, s.r.o. n Klub trojské historie n Nadace Quido Schwan-
ka – Troja, město v zeleni n Ing. arch. Václav Valtr, Architektonický atelier 
ARKÁDA n a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury n FOIBOS
Books, s.r.o. nMgr. Kateřina Šrámková – Skřítci v Troji n

Smyslem každoroční výstavy je zejména vzájemná informovanost 
o činnosti všech, kdo v Troji působí a na letošní rok připravují projek-
ty, stavební záměry,  akce. Jsem rád, že se letos účastní také Zoologická 
zahrada s představením studií dvou plánovaných pavilonů a Bo-
tanická zahrada např. projektem využití vody z Vltavy pro zálivku ex-
pozi. Mám radost z panelu Lesní mateřské školky Tři údolí a zejména 
interaktivního exponátu Ekoškolky Rozárka…. Tomáš Drdácký

V únoru a březnu 2015 pokračuje čištění Vackova sad (Třešňovky). Od 
roku 2013 zde byla vyčištěna velká část zarostlého sadu, bylo odstraněno
množství nepořádku, černých skládek a nebezpečného odpadu. Nově
byl na cestu umístěn odpadkový koš a v nejbližších týden bude umístěna
malá informační tabule a několik budek pro ptactvo.

Obnova ovocného sadu v Podhoří – Záměrem MČ je obnovit zaniklý 
ovocný sad v Podhoří, konkrétně v místě zahrádkářské kolonie. V místě
byl naplánován úklid, na setkání s místními obyvateli a zahrádkáři byla
navržena výsadba ovocných dřevin (třešně, švestky, meruňky, ořešá-
ky, případně rybízy a další keře) a rozmístění mobiliáře – ohniště, košů 
na odpadky a laviček. Samotná realizace sadu proběhne na jaře roku
2015. Zahrádkářská kolonie tak bude rozšířena o nové možnosti využití,
např. pro trávení volného času, setkávání sousedů a zahrádkářů a zároveň
volná plocha umožní průchod z ulice V Podhoří k cyklotrase a řece.
Tento projekt podpořila Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace VIA

ÚŘAD MČ INFORMUJE
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V sobotu 14. února 2015 se sjížděli (připravenou kyvad-
lovou dopravou) natěšení Trojáci i přespolní do restau-
race Loděnice, kde se (jak se sluší na venkovskou taneč-
ní zábavu v tělocvičně) konal již v pořadí osmý Trojský 
bál. Pořádán byl MČ Praha-Troja ve spolupráci s Fakul-
tou tělesné výchovy a sportu UK a společnosti Troja 
Catering. Oblíbená trojská akce proběhla na jedničku
a jejím organizátorům, převážně pracovníkům úřadu
MČ Praha-Troja, patří velký dík. Pojďme se v rychlosti
podívat, jak to všechno bylo. (text a foto bok)

N
v kategorii vystoupení u tyče

možné a přítomní pochopili, že jde skutečně o sportovníNastal zlatý hřeb večera – vystoupení mistryně České republiky 

ii toupení u tyče. Překvapila přítomné tím, co je všechno 

č ě o sportovní odvětví. 
o portovkyně vybídla přítomné, aby si vyzkoušeli některý z prvků, portovkyně vybídla přítomné, aby si vyzkoušeli některý z prvků,SpSp

terými udivila sál. Zde se našla dokonce statečná dívka z Jemenu.kt
Nešlo jí to vůbec špatně.

p p yZcela nenápadně probíhaly některé soutěže
večera. Tato dáma vyhrála soutěž o nejlepší 
plesovou róbu.

mise vyhodnotila také soutěž o Miss Sympatie. I tato dáma

Kom
obdržela spolu s květinam ý
ob l lu s květinami malý dárek.

a 

Komise pKomise pečlivě sledovala tančící páry. Vítězný 
K
pár byl rovněž oceněn.

Trojský bál 2015 oficiálně zahájil starosta Troje 

ing. Tomáš Brykna
i g Tomáš Bryknar. Přivítal vzácné hosty – 

starosty městských částí Praha 7 a Praha 8, h 7 a Praha 8

představitele FTVS UK a ostatní přítomné.

Líbilo s p

dvojice vystřídala všechny možné 

taneční styly a končila rokenrolem.

p j j ý yK tanci a poslechu hrál v Troji již osvědčený Fanny Dance 
Band. Po půlnoci pak nastoupila mládežnická skupina Pilot.

Líbilo se přadtančení. Předtančící 

l š chny možné

1 2

12

10

5
6

7

11

3
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Pokud mohu vyjádřit svůj celkový dojem z letošního plesu, řekla bych, ž
vedl. Lidé, kteří se plesu zúčastnili, si ho užili. Parket byl neustále plný
ků a tančilo se až do úplného konce. Moderátor Petr Král odvedl skvěl
a obecenstvo provázel celý večer. Program zpříjemnila i nová kapela 
muzikantů, což mnozí ocenili.  

Do budoucna bychom měli lépe zkoordinovat dopravu na ples aneb
přesunutí akce na dostupnější místo. Lístků do tomboly bylo opět má
nezbývá než zkusit na příště sehnat více cen, a tím uspokojit více zájem

Již nyní vás zveme na příští „Trojský bál“. Kateřin

g p y y pobligátním nesmělém začátku se přítomní tanečníci osmělili a brzy nebylo na parketu k hnutí.

atý hřeb 

ystoupení 

stocvikům 

uvolil statný 

ský občan. 

A jako zla

tohoto vy

se k pros

na tyči u

podhořsk

Po o

e vyhrála několik pěkných cen, získala i tu hlavní, kter
večeře se starostou MČ Praha-Troja ing. Tomášem Bryknarem
radost byla naprosto nelíčená.

Nejenže
č ř

e vyhrála několik pěkných cen získala i tu hlavní kterNejenže
Pak se již s velkým ohlasem v sále rozjela tombola. 

Pa
ředstavujeme nejúspěšnější

Př
nejúspěšnější dámu večera v tombole.

4

9

8
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KDO PLATILPLATIL V TROJI
PRVNÍ DANĚ?
Nebojte se, nebude řeč o vašich daních, ale
o těch, které se platily v 17. století. Do roku 
1567 to bylo jednoduché. Uplatňoval se 
především „šacuňk“, což byl odhad jmě-
ní, ze kterého se platilo jedno procento.
V uvedeném roce vrchnost zavedla takéV uvedeném roce vrchnost zavedla také
daň domovní. Systém daní, jinak také ber-
ní, nabýval od konce třicetileté války stále
promyšlenějších forem. Z rozhodnutí sta-
vovského českého sněmu v roce 1652 pro-
běhla v Českém království (mimo Moravu)
„generální visitace země“. Čtyři čtyřčlenné
komise postupně navštívily všechna panství
a statky, prohlédly vsi a poddanská pole.
Za pouhý rok a půl pořídily soupis berni
podléhajících poddaných „skutečně osed-

lých“. Nejsou uvedeni podruzi a čeleď bez 
zdanitelného majetku, ani nejsou jmenová-
ni svobodníci (na ty došlo až v roce 1712) 
a vrchnost. Výsledkem byla Berní rula da-
tovaná rokem 1654. Je prvním pečlivým se-
znamem všech měst i vesnic a hlavně daňo-
vých povinností. Je členěná podle tehdej-
ších krajů a jednotlivých panství. Neexistují 
jen záznamy z Chebska a svazek Slánského 
kraje se ztratil.

V moderní edici Berní rula vychází po-
stupně již od 50. let. Zatím vyšlo 35 svazků 
a hledání v ní není snadné. Troju najdete 
v Kouřimském kraji jako Obenec zadní.
Příslušnost ke Kouřimskému kraji byla 
dána majitelem panství. Ve svazku 18 je 
u poddaných nejvyššího purkrabí praž-
ského uváděna celková rozloha jeho polí, 
výměra ozimů, jařin, počty dobytka, často 
i bonita půdy. 

poddaní, podléhající berni
rolí
má

osívá 
na jaře

osívá na 
podzim

nově se
osazuje

potahů
chová

krav jalovic ovcí sviní

Pavladský Pavel, sedlák 70 s. 17 s. 30 s. 5 15 2 300
Černohlávek Jiřík, chalupník 12 s. 3 s. 4 s. 3 2
Zajíček Jiřík, chalupník 3 s. 1 s. 1 s. 1
Plaňanský Jan, chalupník 3 s. 1 s. 1 s.
Košnář Šimon, chalupník 20 s. 3 s. 4 s. 4
Mrva Vojtěch, chalupník 24 s. 3 s. 4 s. 2
Vašina Ondřej, chalupník 3 s. 1 s. 1 s. 2
Laskat Jiřík, zahradník 2

*) Berní rula, sv. 18, Kraj Kouřimský; zprac. Marie Haasová-Jelínková. SPN 1952
**) výměry jsou v jednotkách strych (jinak korec), což je 2837 m2

Druhý díl Kouřimského kraje, svazek číslo 19, uvádí z Obence zadního pouze souhrnná D hý díl K ři kéh k j k čí l 19 ádí Ob d íh h á
čísla berni podléhajících osob při statku Vršovice. Jména žádná. Nezjistíme tedy, kolik oby-
vatel žilo v roce 1654 v Troji celkem. A nelze vůbec zjistit, na kterém místě „osedlí“ tehdy 
bydleli. Neexistoval katastr a číslování prvních domů začalo v Čechách až od roku 1770.

Pokud by někdo chtěl pátrat po jménech konkrétních lidí, má určitou šanci. Mnoho 
jmen lze nalézt v Soupisu poddaných podle víry z roku 1651. Ten se nejdříve zaměřil 
jen na katolíky, ale bohužel, nebyl nikdy komplexně dokončen. Možná, že některý fanda 
trojské historie časem prostuduje archivní “soupis“ i staré katastry (tereziánský, revitali-
zační, josefský a stabilní) a najde další fakta a jména. Redakci potěší, když čtenáři objeví 
v historických dokumentech některého svého předka a redakci upozorní na svůj starobylý 
původ. Zpracoval: -lak-

TROJSKÉ RESTAURACE
V BĚHU ČASU
Únorová schůzka Klubu trojské his-
torie ve čtvrtek 19. února v zasedací 
místnosti Zoo Praha byla věnována 
historii trojských restaurací, vináren, 
stánků s občerstvením apod. Pamětní-
ci dospěli až k počtu přes dvacet těchto 
zařízení, ze kterých zbylo v současné
době jen torzo. Díky sbírkám Františka 
Malého a Otakara Doubka bylo možno 
za pomoci promítacího zařízení před-
vést účastníkům schůzky velkou část 
dnes již neexistujících trojských restau-
rací na historických pohlednicích, což 
mělo mezi přítomnými velkou ode-
zvu. Příští schůzka klubu se uskuteční 
ve čtvrtek 12. března opět a od 16 hodin 
v zasedací místnosti Zoo Praha. bok

185 BŘEZEN 2015
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TROJSKÝ MASOPUST
Pod názvem masopust se skrývá období od Tří králů až do začátku postní 
doby, hlavně však poslední tři dny, jimiž toto období končí. Vyvrcholením 
masopustu je úterý, kdy se pořádaly průvody maškar.

Kdysi býval průvod vyhrazen jen
mužům, my jsme na tradici na-
vázali s dětmi z trojských a dal-
ších spřátelených školek a sešli
jsme se v úterý 17. února aby-
chom oslavili konec masopustu.

Děti z lesní mš tři údolí,
z ekoškolky rozárky, z mš 
nad kazankou, z dětského klu-
bu maata, z lesní mš 333 údolí
a z dětského klubu hvězdička
se společně se svými učiteli 
a některými rodiči sešly na par-
kovišti naproti Galerii u lávky 
a zahájily taškařici společným
zpíváním a tancováním.

Jeden z masopustních zvyků
je zasmát se na návsi na „celé 
kolo“. Tak to jsme opravdu na-
plnili při sledování vystoupe-
ní žongléra Vojty Vrtka, který 
žongloval s vajíčky, srpy a hoří-
cími pochodněmi a navíc doká-
zal rozesmát malé i velké. Děti
posvačily koláčky a následoval
průvod maškar na louku ke ga-

lerii U trojského koně. Objevily 
se tradiční masky jako nevěsta, 
laufr,rr bába, medvěd, d kůň , další 
zvířecí masky či y masky různých po-
volání, ale i íí mořská panna nebo a
nadpozemské postavy v zeleném y
igelitu.

Na závěr pan místostarosta 
pronesl řeč k ukončení Ma-
sopustu a pohřbili jsme basu. 
V chladném počasí nám udě-
laly dobře koblihy a teplý čaj 
od MČ Praha-Troja připravené 
pro všechny návštěvníky. Měli 
jsme velkou radost z rošíření le-
tošní v pořadí druhé akce 
o další školky, protož
svátek má význam když h
lidé opravdu slaví a my
jsme letošní končící 
zimu oslavili opravdu 
vesele. Všem děkujeme 
za účast a podporu a těš
se na příště.

Kateřina Kůsová, Lesní ma
školka T

kce 
že
ho
y 

šíme 

ateřská 
Tři údolí

Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZRIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

PRAŽSKÁ „NEJ“ 1. část
Nejnižší bod v Praze je hladina Vltavy 
u Suchdola ležící ve výšce 177 m n. m. 
Největší náměstí ČR je Karlovo. Patří se 
svojí rozlohou 8,05 ha k největším náměs-
tím i v Evropě. Jmenuje se po svém zaklada-
teli Karlu IV. Současnou podobu začalo zís-
kávat až koncem 19. století, kdy bylo blátivé 
prostranství postupně upravováno na park.
Nejstarší mužský klášter ČR je Břevnovský 
klášter, založený 993 knížetem Boleslavem
II. a pražským biskupem Vojtěchem. Kláš-
ter má také nejstarší tradici vaření piva.
Nejstarší ženský klášter ČR je na náměstí
U svatého Jiří. Bývalý ženský benediktinský 
klášter svatého Jiří v Praze založený zřejmě
v roce 976 sestrou Boleslava II. Mladou. 
Největší kostel ČR je Katedrála svatého 
Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hra-
dě. Jeho délka je 124 m a největší šířka 
60 m. Budování tak velké stavby trvalo té-
měř 600 let.
Největší věžní hodiny ČR jsou na kostele 

Milí čtenáři, nedávno proběhla anketa mezi občany na téma „ jak se vám líbí časopis Troja a co 
byste chtěli zlepšit“. Jedna připomínka byla k výletům – že nezařazujeme více procházek po Praze 
7 a 8. Ještě v předchůdci časopisu TROJA – v Trojském kurýru – jsme se již v r. 2005, 2006 a dále 
v časopisu TROJA v r. 2007 blízkým okolím intenzivně zabývali.
Do tohoto čísla jsem vybrala některá pražská „nej“: zajímavosti, které vás můžou inspirovat 
k vycházce a které jsou všechny v dosahu MHD. Naleznete je na www.mapy.cz v nové mapě 
s názvem „zeměpisná“.

Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech 
(průměr 7,6 m).
Nejstarší kolotoč v ČR i v Evropě naleznete 
na Letné. Byl postaven v r. 1892 a od r. 1894 
stojí naproti budově Národního technického 
muzea. Kolotoč (karusel) nechal postavit Josef 
Nebeský, projekt i realizaci zajistil tesařský mis-
tr Matěj Bílek. Původně stál kolotoč v Králov-
ských Vinohradech nedaleko zájezdní hospody h
„Na Kravíně“, od r. 1894 pak na Letnénn . Kolotoč 
obsahuje vycpaniny 18 koní potažené pravou 

koňskou kůží bez spojů, plněné slámou, se skleně-
nýma očima. Původní sedla a uzdění se dochova-
la u čtyř koní: Poly, Flora, Blesk a Šemík. Sloup íí
středové točny je vyzdoben původními třemi rytíři 
v „brnění“ natřeném stříbřenkou. Kolotoč fungo-
val až do 90. let 20. století. Roku 1994 z něj byl 
ukraden orchestrion značky Dalibor od firmy 
p. Klepetáře v Praze a zvon. V r. 2004 koupilo 
kolotoč Národní technické muzeum.

Původně na Vinohradech poháněl kolotoč 
člověk, který pod podlahou chodil dokola 
a tlačil před sebou vzpěru podlahy. Při pře-
sunu na Letnou byl tento pohon nahrazen 
strojním převodem, takže byl kolotoč pohá-
něn strojníkem stojícím pod podlahou ručně 
pomocí kliky se setrvačníkem i m brzdou. Elek-
tromotor byl ke kolotoči prvně zabudován r
ve 30. letech 20. století. V současnosti pohá-
ní kolotoč trojfázový asynchronní elektromo-
tor značky r MEZ. 

lízké době plánuje NTM další opravu a ve spolupráci MČ Praha 7lízké době plánuje NTM další opravu a ve spolupráci MČ Praha 7,
M a dalších vznikl plán, jak obnovit zbývající prvky a opět uvést 
otoč do pohybu. Tuto iniciativu může podpořit každý, komu zále-
na osudu Letenského kolotoče. Od ledna 2015 je možné přispět 
veřejné sbírky na transparentní účet č. 107-9304750207/0100.
Ke kolotoči se dostanete pěšky od zastávek tramvaje 8, 1, 12,
, 26 – Letenské náměstí. Nachází se naproti NTM v Letenských
dech.

ý j
starosta MČ pan 
Ing. Tomáš Bryknar

2.  odborný výklad po-
skytl vedoucí galerie 
Ak. mal. Jan Kavan

3.  přítomní si jejich
úvodní slova pozorně
vyslechli 
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1.  výstavu zahájil 

GRAFOS
PO DVACETI LETECH

Srdečné díky vedení trojské radnice a kuráto-
rovi Galerie u lávky panu Ak. mal. Janu Ka-
vanovi za umožnění krátkodobé prezentace 
v nádherném výstavním prostoru. Cílem insta-
lace nebylo, jak uvádí rozhovor s J. K. v mi-
nulém čísle, ospravedlnit životní jubileum, ale 
představit veřejnosti – zejména trojské, práce 
s touto městskou částí spojené. Za což tímto 
ještě jednou mnohokrát děkuji. ml1
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TJ SOKOL INFORMUJE

ZAJÍMAVOST

ŽIVOT V TROJI

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
n V úterý 10. 2. 2015 proběhla valná hromada sokolské všestrannosti v restauracia
Sokolovny. Předseda všestrannosti složil svoji funkci a předal ji Vojtovi Valtrovi. 
Byla přednesena zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014. Jelikož hospoda-
ření r. 2014 vykazovalo ztrátu, další jednání se týkalo navýšení oddíl. příspěvků. 
Návrh vypracoval Vojta Valtr a po široké diskusi byl na konci schůze schválen, 
tak aby částky stačily na úhradu nájemného za tělocvičny. Další návrhy se týka-
ly úhrad za jednotlivé návštěvy za odcvičenou hodinu. Schůze se prodlužovala 
do pozdních hodin, takže někteří členové odcházeli dříve domů. Navržený ceník 
bude vyvěšen v tělocvičnách a na nástěnce.

Čes. obec sokolská nám oznámila, že budou pro r. 2015 zvýšeny členské
příspěvky pro dospělé do 65 let na 500 Kč, pro mládež do l8 let a dů-
chodce od 65 let zůstává částka 100 Kč. 

n Pravidla pro příjem nových členů: vyplněná přihláška hůlkovým písmem se 
všemi údaji hlavně rod. čís., č. telefonu, e-mail a podání s úhradou členské
známky a části oddíl. příspěvků cvičiteli-lce. Další hodinu pak obdrží nový člen 
členský průkaz s potvrzením příjmu oddíl. příspěvku. Platbu je možné provést 
nadvakrát nebo poslat na bank. účet K.B. č.: 12137-071/0100 a přinést potvrzení
o platbě cvičiteli. Členský průkaz je důležitý doklad, prosím nepodceňujte ho a nos-
te ho s sebou. n Nejbližší akce bude lyž. výcvik dětí o jarních prázdninách v chatě
v Peci pod Sněžkou. Zdravíme všechny, kteří rádi s námi sportují! 

za TJ sok. všes. Filipová Ela

STOLNÍ TENIS
Nový ročník ze Seriálu turnajů ve stolním tenise 2015 zahájil v neděli 25. 1. 2015
dvouhrami. Hrálo se ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha na dva vítězné sety 
a dvaadvacet hráčů bylo nejprve rozlosováno do čtyř rozřazovacích skupin, kde
první tři postupovali do dvou semifinálových skupin z kterých vzešla finálová šest-první tři postupovali do dvou semifinálových skupin, z kterých vzešla finálová šest-
ka. Ostatní bojovali ve skupinách o celkové pořadí a body do celého Seriálu. S je-
dinou porážkou zvítězil hráč Sokola Troja Dušan MARTYKIEWIECZ, dvě porážky 
měli pak na druhém a třetím místě Štefan POCZ a Martin NOVOTNY
. Na dru-YY
hém a třetím místě ze Sokola Troja skončili Petr HRACH a Ladislav HAVLÍČEK.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

NAUČNĚ-POPULÁRNÍ DEN NA TG II
V minulém čísle informovala zástupkyně ředitele o chystané akci na čtvrtek 19. 2. 2015. Nyní se
můžeme ohlédnout zpět a zrekapitulovat. Řečeno stručně a výstižně – bylo to úžasné! Skvělé
reference obdrželi organizátoři – samotní učitelé v čele se zástupkyní Mgr. Ivanou Motýlovou
– od všech vyučujících, kteří doprovázeli žáky 4. a 5. ročníků ze šesti základních škol včetně
naší trojské (odsud přišli i třeťáci). Na 150 žáků bylo rozděleno do devíti skupin, které mohly 
postupně v době od 9.20 do 13.15 navštívit několik „pracovních dílen“ v prostorách Trojského
gymnázia a Euroškoly Praha. V geologické a fyzikální učebně hledali žáci zkameněliny, v ru-
kopisné dílně si vyzkoušeli, jak se psalo husím brkem a pečetily listiny, pomocí špejlí, zápalek 
a logických her řešili matematické záhady, s jednoduchými rekvizitami v podobě klobouků,
paruk a škrabošek přednášeli na prknech, co znamenají svět. V rámci tajemství naší laboratoře
v chemické části se zapojili do řady pokusů včetně těch atraktivních s vysokým plamenem. 
Pro dokonalé poznání školy byla připravena geografická bojovka školou v podobě cesty ko-
lem světa za 30 minut (díky prezentaci ve 4D pocítili chlad coby polárníci Amundseni – v tričku
na venkovním hřišti), oblíbenou informatiku a výpočetní techniku zastoupila hravá kybernetika.
Do jaké míry mají žáci povědomí o svém těle, zjistili v rámci biologické dílny – skládali si své
tělo ze svalů, kostí a tkání. K tomu si vyzkoušeli masáž srdce a další praktické ukázky z oblasti 
první pomoci a to přímo s profesionálním záchranářem. Zastoupena byla i astronomie – v malé
tělocvičně vzniklo mobilní planetárium v podobě stanové kupole, v níž prožili žáci věrohodné
okamžiky jako v pravém planetáriu. Jedno cestování zažili účastníci na vlastní kůži při geogra-
fické bojovce, jiný cestopis na ně čekal v nových prostorách Euroškoly Praha v protilehlé budově
– Karavansenraj aneb útulek pro cestovatele s naším známým spoluobčanem Janem Lipským.
Atraktivní způsob předání informací žákům ve věku 10 – 12 let se skutečně setkal s příznivým
ohlasem, jak ze strany samotných žáků-účastníků a jejich doprovázejících učitelů, tak ze strany 
organizátorů. Kromě učitelů Trojského gymnázia to byli studenti vyšších ročníků, kteří působili 
jako asistenti v jednotlivých dílnách nebo průvodci ve stanovených žákovských skupinách. Čtvr-
teční dopoledne uteklo jako voda, ale určitě přineslo hezké zážitky a zanechalo skvělé vzpomín-
ky. Dovoluji si touto cestou poděkovat všem účastníkům i organizátorům za velmi zodpovědný 
přístup a hladký průběh celého naučně – populárního dne. Mgr. Radim Jendřejas, ředitel TG

ŠTĚPÁN
KUČERA

DRŽITELEM
ČESKÉHO LVA

2015

V sobotu 21. února 2015 večer proběhlo v praž-
ském Rudolfinu udělování filmových cen Čes-
ký lev. Nejlepším filmem byla vyhlášena Ces-

ta ven. Cesta ven je příběh romské matky, která se 
odmítá smířit s životem na dně a snaží se vybojovat 
lepší život pro sebe a svou dceru. Kromě toho film 
Cesta ven získal cenu za nejlepší kameru, konkrétně 
kameraman Štěpán Kučera, náš trojský soused, syn 
legendární české režisérky Věry Chytilové a vynikají-
cího kameramana Jaroslava Kučery. bok 

VÁS ZVE NA

TURNAJ
V RINGU
14. března 2015 
od 9:00 možnost rozehrání0 m
10:00–14:00 vlastní zápasy–1

Tělocvična ZŠ Trojská 110/211vi

vstupné:né
120 Kč, 100 Kč pro členy TJ Sokol Trojač, 1

S sebou:
obuv do tělocvičny, sportovní oblečení, ělocvičny, sportovní obleče
průkazku TJ Sokol TrojaSoko

Soutěž tříčlenných týmů,
nahlášení týmů proběhne v den akce na místě

TJ SOKOL TROJA
VE SPOLUPRÁCI
S MČ PRAHA-TROJA

U PŘÍLEŽITOSTI 120. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SOKOLA V TROJI
TJ SOKOL TROJA A MČ PRAHA-TROJA

POŘÁDAJÍ

MAŠKARNÍ BÁL
v neděli 15. března 2015
od 16 hodin
v tělocvičně u ZŠ

karneval pro děti a jejich rodiče,
letos na téma „Ledové království“. 

Na všechny sněhové královny
a prince, sněhuláky, rampouchy,
tučňáky, lední medvědy, soby,
vločky…. se moc těšíme!

S sebou masku, přezůvky
(i doprovod), 50 Kč na vstup Konec okolo 17:30



ZOO PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v březnu od 9 do 17 hod.

Představujeme zvířecí NEJ
Největší, nejtěžší, nejvyšší
a nejrychlejší zvířata

 7.–8. 3. Jak žijí sloni a hroši –
zajímavosti za života gigantůzajímavosti

14.–15. 3. Tajemství gepardího
běhu Co se skrývá
za gepardí rychlostí

21.–22. 3. Život žiraf je plný záhad
Odhalte, jak žirafy pijí, odpočívají,
spí či rodí mláďata

 15. 3. Běh Zakázankou
Běh dvojic do vrchu
o Pohár ředitele zoo – ppotřetí

 21. 3. Otevření rozhleddny
Obora aneb svět očima žžirafy

 28. 3. Slavnostní zahájeení
84. sezony Zoo Prahay
Cestovatelské přednáškky
CK Livingstone, vstupnné 50 Kč

 3. 3. Kongo M. Prochházka
 10. 3. Expedice Jižní AAmerika

Tatrou M. Falc
 17. 3. Bhútán M. Thooma
 24. 3. Neznámý Bhútáán R. Švaříček
 31. 3. Století M. Zikmmunda P. Horkýa

–
ů

t í díh

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET

BZ PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

do 21. 3. Suška – Rais výstava ocelových
soch venkovní expozice 9–17 h denně
Mapku s rozmístěním si vyzvedněte
na kterékoliv pokladně.
Rozhledna bude přístupná od 21. března.
do 21. 3. Džungle, která nespí… večerní
provázení Fata Morgana vždy v páteka
od 18 h. Rezervace nutná (603 582 191).

Periodický tisk územního samosprávného celku
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7.–19. 3. Skalničky výstavní sál denněl
9–17 h výstava fotografií Petra Hanzelky
skalničky tří kontinentů
21. 3.–6. 4. Zahrada v novém
výstavní sál denněl 9–17 h Osmdesát osm
návrhů nového loga od padesáti dvou
českých designérů a grafiků včetně
vítězného konceptu ze Studia Najbrt.
21.–22. 3. Přivítejte s námi jaro
vedle pěstebních skleníků Areálu Západ
9–17 h Jarmark Lahodné domácí sýry,
sladké i slané pečivo přímo od výrobců,
horká medovina, drobnosti z přírodních
materiálů Workshop pro děti i dospělé
Naučíme vás plést z orebince, pedigu 
a kukuřičného šustí. Rezervace nutná na
www.botanicka.cz

Milí čtenáři, turisté, dnes si projdeme část okružní NAUČNÉ STEZKY 
LOUPEŽNÍKA ŠTĚTKY. Autobusem z nádraží Holešovice (so 10 h – vedle 
zastávky busu 112) pojedeme do Štětí.

ZA LOUPEŽNÍKEM A „VRAŽEDNOU DÍROU“
Od zastávky půjdeme po žluté značce do centra a z Bezručových sadů vyrazíme 
po NS loupežníka Štětky ul. Stračenskou směr Stračí. Za Stračím se budeme dr-
žet žluté značky. Dojdeme k barokní Mariánské kapli z 18. stol. a pokračujeme 
vpravo po NS k tzv. Hraběcí kapli z r. 1720. Zde snědovičtí poddaní přepadli 
a zastřelili svého krutého pána hraběte Johanna Wratislawa Claryho. Dál naše 
cesta povede vlevo ke skalnímu útvaru Sedm chlebů a k jeskyni s tajemným ná-
zvem Mordloch (Vražedná díra). Mordloch je umělá jeskyně, kde se za Třicetile-
té války (1618–1648) ukrývali loupežníci (i legendární loupežník Štětka), kteří 
byli zlikvidováni až při společném zásahu majitelů okolních panství. V jeskyni se 
můžeme občerstvit (ovšem z vlastních zdrojů) a půjdeme dál po NS. A si po půl 
kilometru zahneme doleva a dojdeme do obce Brocno. Dominantou obce je tzv. 
dvůr Jaršlovských – barokní statek se sýpkou. Dodnes se zde zachovala řada dře-
věných hrázděných domů a empírovýchvv  statků z konce 18. a 19. století. V r. 1995 kk
bylo Brocno vyhlášeno památkovou zónou lidové architektury. Pokud byste se už 
chtěli vrátit, jděte asi půl kilometru zpět po stejné cestě a pak se držte vpravo 
po neznačené cestě až k Mariánské kapli a dál na nádraží. Zdatnější můžou 
pokračovat po NS z Brocna vlevo do obce Chcebuz, kde se natáčel film Lidice 

a dále po NS přes obec Radouň k částečně zachova-
nému židovskému hřbitovu z roku 1789. Z Radouně 
půjdeme po silnici na vlakové nádraží Štětí a domů 
pojedeme vlakem (v 15.29 nebo 16.51 s navazujícím 
přestupem ve Všetatech). V nohách budeme mít asi 
patnáct km. Renata Zajícová, foto archiv

6.–22. 3. Orchideje Fata Morgana,
zásobní skleník út–ne: 9–18 h prodej
rozmanitých orchidejí, mezi nimiž si
vyberou začátečníci i zkušení pěstitelé.

ZE ZÁKULISÍ NEJEN BOTANIKY
Přednáškový cyklus výstavní sál
vždy od 17.30 h, vstupné 20 Kč
 5. 3. Za skalničkami do hor Evropy,

Asie a Severní Ameriky
Ing. Petr Hanzelka, PhD.

 12. 3. Orchideje významné rody a jejich
pěstování Ing. Aleš Holík

 19. 3. Jak lákají orchideje opylovače
RNDr. Jan Ponert

 26. 3. Zámek a park ve Štiříně
RNDr Václav Větvička

 14. 3. Fotofata venkovní expozice,
Fata Morgana od 9 h sobotní foto kurz
Rezervace nutná na www.fotofata.cza


