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SLOVO STAROSTY

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-TROJA NA ROK 2015
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja schválilo na svém 4. zasedání dne 
26. března 2015 rozpočet MČ Praha-Troja na rok 2015. Rozpočet je obdobný 
jako v loňském roce, neboť velký objem finančních prostředků – cca 8,5 mil. 
Kč – je věnován projektu „Regenerace obecní zahrady“ financovaného z evrop-
ských fondů.
Prostředky určené na běžné výdaje (kultura, školství, veřejná správa) jsou v úrov-
ni minulých let. V tomto roce bude opět nejvíce pozornosti věnováno veřejným 
prostorům, jejich vybavení a čistotě a zhodnocování majetku městské čsáti.

PŘÍJMY (v tisících Kč)

poplatek ze psů 40,00

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 200,00

poplatek za užívání veřejného prostranství 410,00

poplatek ze vstupného 20,00

poplatek z ubytovací kapacity 60,00

správní poplatky  28,00

daň z nemovitosti 1 700,00

neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu  30,00

neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu HMP 3 289,00

převody z fondu hospodářské (podnik.) činnosti 3 200,00

prostředky z minulých období vč. evropských fondů 12 358,50

příjmy ze vstupného 180,00

příjmy z úroků (část) 35,00

přijaté sankční platby 35,00

Příjmy celkem  21 585,50

VÝDAJE (v tisících Kč)

Předškolní zařízení – příspěvek zřizovatele, grant 810,00

Základní školy – příspěvek zřizovatele, nová podlaha v hale, grant 916,80 

Kultura, včetně grantů 1 215,40

Kaple sv. Václava 16,50

Sport, tělovýchova, volný čas – granty 212,80

Pomoc zdravotně postiženým – grant 20,00

Ost. záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. plánu – např. nájemné 
za pronajaté pozemky, čistota městské části, poradenské a právní 
služby, výkup pozemků pro rozšíření komunikace v Podhoří 1 477,50

Monitoring ochrany ovzduší 40,00

Velkoobjemové kontejnery a biokontejnery nad rámec 
poskytování hl. městem 109,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem – včetně Regenerace 
obecní zahrady 9 669,50

Služby pro obyvatele, donášková služba DSS 44,00

Rezerva dle krizového zákona 10,00

Zastupitelstvo městské části – odměny vč. odvodů, telefony,
cestovné, pojištění apod. 1 264,50

Činnost místní správy – zajištění chodu úřadu městské části – 
platy, odvody, materiál, počítače, software, služby IT, certifikáty,
www stránky, apod. 5 123,50

Poplatky z účtu 22,00

Pojištění zaměstnavatele 34,00

Splátka návratné finanční výpomoci 600,00

Výdaje celkem 21 585,50

Milí trojští sousedé, 

srdečně vás všechny zdravím v tomto krásném jar-
ním období. 

S jarem přichází do Troje i změna jízdního
řádu na lince 112 (int. 5–7 min) a s ním spojené
i opětovné nasazení kloubových vozů. O víken-
dech a ve dnech, kdy bude předpoklad zvýšené
zátěže, budou připraveny i zálohy, které stávající
stav posílí. Do Podhoří budou nadále jezdit stan-
dardní vozy linky 112. 

Toto období míváme v domácnostech často
spojené s jarním úklidem, dovolte mi proto vás po-
zvat na jarní úklid Troje. Ten se uskuteční v sobotu
18. dubna, sraz bude v 9 hodin na parkovišti ZOO
pod Trojským zámkem. Čekají nás jako každoroč-
ně práce při odklízení naplavenin a odpadků po-
dél vody a úklid veřejných prostranství Troje.

Dne 12. března se konala vernisáž výstavy „Vý-
tvarníci a labužníci“ v naší galerii a byla doplně-
na o nefalšované vepřové hody ve sklípku pana 
Kavana. Zároveň byly slavnostně otevřeny nově 
zrekonstruované prostory v Domě spokojeného
stáří. Městská část zde veřejnosti otevřela rodinné
centrum „Skřítci v Troji“ a také velkou místnost 
kulturního centra, kterou bude využívat napří-
klad družina Základní školy Trojská (dramatický 
kroužek a hodiny angličtiny), Klub trojské histo-
rie, tento prostor bude také sloužit k setkávání
trojských seniorek. Mohou se zde konat různé
přednášky, výstavy, veřejná setkání, ale i zasedá-
ní zastupitelstva naší městské části. Toto setkání
všech věkových kategorií na jednom místě v jednu
chvíli, byť při různých příležitostech bylo milou
a radostnou ukázkou pospolitosti života v Troji.

Na čtvrtém – březnovém zasedání Zastupitel-
stva městské části Praha-Troja schválili jeho čle-
nové mimo jiné rozpočet městské části na rok 
2015. 

Na závěr bych vás chtěl poprosit o reakce
na současný stav obchodu potravin Na kovárně. 
Vaše spokojenost je pro nás velmi důležitá a bez
zpětné vazby se často neobejdeme. Své kladné 
i záporné připomínky mi, prosím, sdělte co nej-
dříve na můj email bryknar@mctroja.cz nebo
i telefonicky na můj mobil 603 460 164.

Přeji vám klidné prožití velikonočních svátků
a těším se na každodenní setkává ní s vámi.

Tomáš BryknarTomáš Bryknar
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Prosím sledujte průběžně termíny přistavení kontejnerů v časopise TROJA
nebo na stránkách www.mctroja.cz.
DOMOVNÍ ODPAD
sobota 25. 4. DOPOLEDNE 8.00–12.00 h
n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211 
n Pod Salabkou x Trojská 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

neděle 26. 4. ODPOLEDNE 13.00–17.00 h
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského statku 
n Na Pazderce proti čp. 21

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné odkládat několik druhů 
odpadu. Během provozní doby kontejnerů je možné, ve spolupráci s pověře-
ným pracovníkem, odložit dřevěný a kovový odpad, odpad ze zeleně, objem-
ný odpad, elektrozařízení a nebezpečný odpad.
neděle 19. 4. 9.00–15.00 h
n V ulici Sádky u Diplomatické čtvrti

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, au-
tobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, 
louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly), 
tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zá-
řivky a jiný odpad obsahující rtuť.
středa 8. 4.
n V Podhoří (točna autobusů) 18.10–18.30 h
n křižovatka ulic Trojská – Pod Havránkou 18.40–19.00 h

(příští termíny: středa 8. 7., středa 7. 10.)

TROJSKÝ KALENDÁŘ
Upozorňujeme na možnost zařadit své le-
tošní zajímavé akce do připravovaného Troj-
ského kalendáře 2015. Žádáme tedy všechny 
pořadatele, kteří mají zájem být v kalendáři 
uvedeni, aby na info@mctroja.cz zaslali pře-
hled akcí (datum, hodina, místo, pořadatel) 
a průběžně je doplňovali. Kalendář vyjde 
v měsících V, VI, VII–VIII, IX, X–XII. Původ-
ně plánovaný IV. měsíc z časových důvodů již 
nevyjde. Děkujeme za pochopení. redakce

DejteDejte
o sobo sobě
D jj

o sobě
vědět!vědět!

Podhoří

Parkoviště 
zoo Trojský 

most

DOVOLUJEME SI POZVAT OCHOTNÉ SOUSEDY
A VŠECHNY DOBROVOLNÍKY NA

JARNÍ ÚKLID TROJE
Letos budeme uklízet veřejná prostranství podél
břehu řeky od nového Trojského mostu do Podhoří.

Sraz je v sobotu 18. dubna v 9 hod.
na parkovišti ZOO pod Trojským zámkem 
S sebou si prosím vezměte pracovní rukavice, 
zbytek zajistí městská část! 

Děkujeme za ochotu pomáhat pečovat o čisté životní 
prostředí!

Letos poprvé je jarní úklid pořádán v rámci
celorepublikové akce Ukliďme Česko.

Více informací naleznete na www.uklidmecesko.cz 

JAK NÁM SDĚLIT, KDE JE NĚCO V NEPOŘÁDKU NEBO DOBRÝ NÁPAD?
Jednou z možností je použít
aplikaci Lepší místo. 

Městská část Praha-Troja spou-
ští pro občany unikátní službu.
Projekt Lepší místo umožňuje bě-
hem pár minut jednoduše a poho-
dlně informovat zaměstnance měst-
ské části o jakémkoliv problému či 
nápadu na zlepšení vzhledu Troje 
a Podhoří.

Lepší místo má za cíl upo-
zorňovat na problémy v dané
lokalitě a nahlásit je příslušné-
mu úřadu. Poškozené herní prvky 
na dětském hřišti, přerostlou zeleň,
nevyvezené kontejnery, černé sklád-
ky, nepořádek nebo třeba chybějící 
přechod či díra v chodníku. Tyto
a další nápady stačí vyfotit, po-
psat v čem je problém a jako „tip“
vložit na www.lepsimisto.cz.
Tam podnět zaznamenáme a za-
čneme jej řešit. Tipy lze hlásit 
přímo z ulice prostřednictvím
chytrého telefonu pomocí ap-
likace nebo z domácí počítače
přes webové stránky. Aplikace
i registrace na stránkách Lepší
místo je zdarma. Vaše nápady 
lze také sdílet, komentovat, sle-
dovat jejich vývoj, nebo se k pro-
blémům přihlásit a pomoci je
vyřešit.

Aplikaci Lepší místo lze do chytrého telefonu stáhnout ze strá-
nek www.lepsimisto.cz nebo z Google Play či AppStore. V aplikaci 
si buď vytvoříte nový účet, nebo se do ní přihlásíte pomocí svého 
účtu na Facebooku nebo Google+. Pak už jen stačí vyfotit a popsat 
problém a jako „tip“ ho vložit do mapy. 

Další možností, jak komunikovat s úřadem městské části, zů-
stává stále, že můžete psát na naše e-mailové adresy) zveřejněné 
na webových stránkách www.mctroja.cz včetně společné e-mailové 
adresy info@mctroja.cz. Nebo nám také můžete telefonovat, tt posílat 
SMS nebo S MMS na mobilní číslo S 601 574 514.

Obráceně bychom vám chtěli poskytovat aktuální informace 
o dění v městské části, kromě informací v časopise nebo našich 
webových stránkách. Proto jsme vás požádali o sdělení vašich 
e-mailových adres. K tomu byla v prosincovém čísle časopisu zve-

řejněna přihláška, kterou na-
leznete na našich webových 
stránkách nebo si ji můžete 
vyzvednout na úřadě městské 
části. Kdo máte o tuto službu 
zájem, prosíme vás o vyplnění 
a odeslání přihlášky, abychom 
měli váš souhlas a mohli vám 
informace posílat. 

Ing. Budská, Ing. Marková

VINNÁ NOC
18. 4. 2015
Putování za vínem 
mělnických vinařů

www.melnickykost.cz

Doprava:
BUS z Holešovic
(vedle zastávky 112)

Zpět poslední spoj 
ve 22.30 hodin.
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TÉMA MĚSÍCE – MATEŘSKÉ ŠKOLY

MŠ NAD KAZANKOUMMŠŠŠŠŠŠ NAD KAZANKOU

TÉMA MĚSÍCE – MATEŘSKÉ ŠKOLY

OTÁZKY PRO ŘEDITLKY MŠ V TROJI
1. V Troji a blízkém okolí působí několik MŠ a dětských klubů. 

Jednu z nich vedete vy. Co je pro vás cílem nebo základním 

principem v péči o děti? 

2. Naplnili jste při letošním zápisu kapacitu anebo jste museli 

některé zájemce odmítat? 

3. Jaký podíl tvoří z celkového počtu děti z MČ Troja? 

4. Uvažujete o účasti na nějakých akcích společně s ostatními 

trojskými a „sousedními“ MŠ? 

DĚTSKÝ KLUB MAATAMAATA
1. Naším cílem je vést děti k soběstačnosti 
způsobem, který je v souladu s konceptem 
„Respektovat a být respektován“ v kom-
binaci s Montessori prvky. Pro upřesnění 
k Montessori jednoznačně patří motto: 
„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Aby 
mohli děti dokázat sami se o sebe postarat, 
tak potřebují připravené prostředí a to se 
jim snažíme vytvořit – jak uvnitř, tak venku. 
Díky poloze nemovitosti, ve které jsme, si 
můžeme dovolit dát většinu pomůcek ven 
a nechat děti pracovat venku po celé dopo-
ledne (před domem je altánek s ponkem, 
pracovní stoly aj.).
2. V letošním roce jsme museli odmítat. 
Pro příští rok jsme na tom stejně.
3. Trojských dětí je 15 %. 

EKOŠKOLKA ROZÁRKA 
1. Naším cílem je vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj, prostředkem mezinárodní program 
Začít spolu. V životě malých dětí jsou nej-
důležitější lidé, kteří je obklopují. Vychá-
zíme z myšlenky R. Guardiniho, že „Přede-
vším působí podstata vychovatele, pak to, co 
dělá a až za třetí to, co říká.“ Proto u nás učí
lidé, kteří se umí dívat a vidět. Jsou zod-
povědní, otevření, respektující i respekto-
vaní, aktivní, podporující. Chceme dětem 
nabídnout čas, aby si svět objevily samy.
Od svých učitelů se učí řešit problémy,
jednat, kriticky myslet, naslouchat intuici
a být v souladu se sebou i s druhými. Další
zásadou je prostředí, kde děti samy něco 
smysluplného dělají. Třeba vyrobí ptačí kr-
mítko, připraví svačinu nebo zasadí kytku. 
Experimentují, dělají chyby a objevují. Ak-
tivně se učí ze života a pro život, učí se učit. 
Posledním pilířem je rovnováha v tom, co 
se děti učí. Dbáme na dovedností, hodnoty 
a postoje. Jsme také hodně venku a téměř 
za každého počasí. Pomáháme dětem vy-
tvářet kladný vztah k přírodě a porozumět 
jí. To vše se neobejde bez pochopení a spo-
lupráce rodičů. Naše vize je: „Lidé vnímaví 
k sobě i k druhým, ke svému okolí, k místu kde 
žijí. Jsou s ním spjati a chtějí o něj pečovat.“ 
A to začíná u malých dětí ve školce. 
2. Ještě nemohu odpovědět, zápis v Eko-
školce Rozárce probíhá až do konce dub-
na. Nicméně rodiče o školce vědí, účast 
na dnech otevřených dveří je poměrně 
velká. Většinou přicházejí na doporučení 
od někoho, kdo už Rozárku zná. Někteří se 
s Ekoškolkou Rozárkou setkali na kurzech 
nebo seminářích, které pořádá provozova-
tel školky Ekocentrum Podhoubí.
3. 22 %. 
4. Společně s lesní školkou Tři údolí jsme 
již podruhé připravovali Masopust. V sobo-
tu 23. května chystáme společně s trojský-
mi dobrovolníky a rodiči z Rozárky úklid 
v okolí řeky. V úterý 16. června proběhne 
za podpory MČ Praha-Troja Letní slavnost.-
Už teď mohu přislíbit sousedský piknik,
představení loutkového divadla pro děti Ka-
rossa a vystoupení spřátelené kapely PIDI 
BAND z nedaleké ZUŠ Klapkova – srdečně 
zveme všechny sousedy. No a na podzim 
bych všechny ráda nalákala na Posvícení
s pravým flašinetářem a minijarmarkem – 
taktéž za podpory MČ Praha-Troja. Určitě 
toho bude víc, protože máme chuť a spous-
tu nápadů. Ale záleží i na tom, jestli naši
trojští sousedé mají chuť se připojit. 

Eva Sůrová, ředitelka Ekoškolky Rozárka

LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY TŘI ÚDOLÍ A 333 ÚDOLÍ 
1. V Lesní mateřské školce Tři údolí se za-
měřujeme na podporu kontaktu dětí s pří-
rodou a na výchovu prožitkem. 
2. Letos budeme zapisovat nové děti od za-
čátku května. Doufáme, že se většina mo-
mentálních zájemců k nám letos vejde.
3. Stávající počet je sedm rodin. 
4. My jsme spolupráci mezi školkami naklo-
něni. Letos jsme společně s trojskými škol-
kami a kluby pořádali masopustní průvod, 
s Ekoškolkou Rozárkou máme společné 
akce a rádi se zúčastníme chystaných far-
mářských trhů. 

Kateřina Kůsová, lektor/koordinátor
lesní mateřské školky Tři údolí a 333 údolí

1. Základním cílem naší MŠ je spokojenost 
dětí, rodičů i pedagogů a vytvoření místa,
kde budou všechny zúčastněné strany vzá-
jemně se respektujícími partnery. Součas-
ně chceme poskytnout dětem podnětné
prostředí pro jeho spontánní hru, užívání
si dětství v radosti, ale také prostředí, které
ho připraví na dráhu celoživotního vzdělá-
vání a poskytne mu možnost jeho všestran-
ného rozvoje.
2. K zápisu pro školní rok 2015/2016 se
přihlásilo celkem 28 uchazečů. Volných
míst bylo 16  a stav je naplněn. Nepřijali
jsme 12 dětí – všechny z jiné MČ. 
3. Z celkového počtu dětí bylo 16 s trvalým
bydlištěm v Praze 7 – Troji, všechny tyto
děti byly přijaté k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2015/2016 a kapacita MŠ je
jimi tudíž naplněna.
4. Spolupráce s ostatními MŠ i dětskými
kluby je velmi přínosná pro všechny zúčast-
něné, především děti a my uvítáme, pokud
se na společných akcích budeme setkávat 
i nadále. Bc. Vladimíra Barešová, ředitelka MŠ

4. Rádi se akcí účastníme, stejně jako je 
organizujeme. Návrhy na tento rok jsou 
omezené, protože musíme z MČ Praha-
-Troja odejít. Nicméně přesto, že budeme 
pryč, tak již máme rozjednanou organizaci 
Jarmarku. Uvidíme, jak to vyjde :)

Za Dětský klub Maata Tereza Vavrečková
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ŠKOLNÍ KALENDÁŘ

PRO NEJMENŠÍ

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA POVEDLO SE!
Troja 1. aprila 2015 – Již delší dobu bylo veřejným ta-
jemstvím, že ředitel pražské zoo pan Miroslav Bobek 
velice touží po tom, aby v portfoliu jeho zahrady byla 
také panda velká. Jelikož pan ředitel ochotně vyšel 
vstříc trojskému klubu historiků a poskytl mu po dobu 
rekonstrukce DSS přechodný azyl ve své zasedací míst-
nosti, členové KTH ze svých skromných prostředků 
(jsou to většinou senioři) posbírali potřebný obnos 
a jako výraz díků pandu velkou pro pražskou zoo za-
koupili od čínských obchodníků v pražské tržnici. Jme-
nuje se Mirka. bok
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Do konce školního roku nás čekají dvě větší akce. Prv-
ní je již tradiční květnová škola v přírodě v Chlumu 
u Třeboně, kde jsme již byli desetkrát.

Je to ideální místo na cyklistické 
výlety, při kterých najezdí děti 

desítky kilometrů
a pobyt využijeme také ke splnění učiva o dopravní vý-
chově. Druhou je pak společná akce s Trojským gym-
náziem v projektu Edison, která se uskuteční v druhé 
polovině června. Tento projekt má prostřednictvím 
účasti zahraničních studentů ve třídách seznámit děti 
se zvyky a tradicemi v jiných zemích. O prázdninách 
nás pak čeká výměna povrchu v hale školy, který se 
změní z dlažby na sportovní povrch.Ten  bude pro děti 
bezpečnější a částečně zlepší i akustiku tohoto prosto-
ru. Finanční prostředky jsme získali formou mimořád-
ného příspěvku MČ Praha-Troja, sponzorských darů 
od rodičů a Nadace Quido Schwanka. Děkujeme všem 
sponzorům. K zápisu na příští školní rok se dostavily 

čtyřicet čtyři dětí, přijmout 
jsme mohli z kapacitních dů-
vodů jen dvacet pět. Kapacita 
školy je stodvacet žáků a je dána 
Rozhodnutím MŠMT o zápisu 
školy do rejstříku škol. Zájem 
o přijetí dítěte na naši školu 
dlouhodobě převyšuje možnos-
ti, které máme. Svědčí to i o vel-
mi dobré pověsti naší školy. 

Mgr. Alois Pacík, řed. školy

LESNÍ
MATEŘSKÁ
ŠKOLKA
TŘI ÚDOLÍ pořádá

ČARODĚJNICE
ve čtvrtek 30. 4. 2015

od 15 hod.

na zahradě LMŠ Tři údolí,
Pod Havránkou 1253/7

rozděláme oheň 
a spálíme čarodějnici,
budete mít možnost 
opéct si donesené buřty

Akce je určena pro 
předškolní děti a jejich 
rodiče/prarodiče

MASKY A DONESENÉ 
DOMÁCÍ DOBROTY 
VÍTÁNY!

Informace: 
tel. 734 255 644, 
katka@3udoli.cz

ODĚJNICCEEEE

ŘS
KA
DO

SKÁ
A
OLÍ pořáddáá

DEN
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ
EKOŠKOLKY 
ROZÁRKA
13. 4. 2015
OD 9 DO 11 HODIN
Rodiče mají u nás dveře vždy 
otevřené.

n Lesní pedagogika,
n program Začít spolu,
n školička pro předškoláky,
n respektující přístup.

Jsme tu pro děti od 1,5 do 7 let, 
přijďte se podívat.

Kontakt:
eva.surova@podhoubi.cz, 
tel.: 777 123 690

Srdečně zveme rodiče s dětmi na

OSLAVU

21. 4. 2015
OD 9.30 DO 11.30 H

Děti budou bádat, zkoumat
a objevovat svět kolem nás.

Zájemci mohou psát na
jana.micuchova@podhoubi.cz

Na pátek 17. 4. připravují studenti 
Trojského gymnázia ve spolupráci 
s Občanským sdružením Trojskoúhel-
ník a Městskou částí Praha-Troja tra-
diční kulturní akci – Filmovou (půl)
noc 2015. 

Bude se promítat na čtyřech mís-
tech – v hlavním sále (aula gymnázia), 
ve dvou učebnách gymnázia a v malé tě-
locvičně (dokumentární a historické fil-
my). Zachovány zůstávají filmové sek-
ce, kromě dokumentů to jsou Oscarové fil-
my, oblíbené horory a chybět nebudou 
ani komedie. Malou pozvánkou jsou 
dva filmy: Britsko-německý snímek 
„Rivalové“ o rivalitě mezi jezdci závodů 
formule 1 (J. Hunt versus N. Lauda), 
režie Ron Howard 2013 a francouzská 
komedie režiséra Philippe Chauverina 
z roku 2014 „Co jsme komu udělali“. 

Občerstvení a vše další, co s „Fil-
movkou“ souvisí, bude zajištěno. Ne-
váhejte a přijďte do školy, začíná se 
v 18.30 hodin.

Andrea Žišková, Trojské gymnázium

V ČECHOVĚ ŠKOLE
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Nejvíce se budeme zaměřovat na děti, které ještě nechodí do ma-
teřské školy a jejich rodiče. Aktivity však najdou i starší děti a věří-
me, že i prarodiče či senioři. Do jeho prostor a programu můžete 
na facebooku: Skřítci v Troji.
V nabídce a programu je n cvičení pro miminka, n pro těhulky, n
angličtina pro děti, n volná herna, n Dance Yoga – pomalé ranní 
probouzení pohybem pro dospělé –é každý čtvrtek od 9.30 do 10.30 
hod, Hrajeme si spolu – volná herna + společný program – hravý 
pohyb, tvoření, pohádky, písničky, společné hry – komponovaný program 
pro děti v doprovodu s 20minutovým programem pro maminky (krátké 
relaxační cvičení) – zatímco si děti sami hrají, nebo co mamince dovo-
lí… každou středu 9.30–11.30 hod. n Pravidelně 1x za měsíc při-
pravujeme tvořivé dílny pro děti s doprovodem. A první je zde: 
Jaro už je tady – y 10. dubna od 16 hod.
n Mama café – je kreativní odpočinek pro maminky, současné i bu-
doucí, babičky (jsou velmi vítány), tvoření, sdílení, odpočinek 
a káva, čaj a malá, hříšná sladkost k tomu. Děti hlídají tatínkové! 
Téma a termín na speciálních plakátcích (předpokládají se středeč-(
ní pozdní odpoledne 1x měsíčně). ěě n Na všechny programy se pro-
sím předem přihlašujte na e-mailu: skritcivtroji@email.cz., tel: 
723 60 70 70. n Věříme, že si centrum brzy najde své spokojené 
návštěvníky a „skřítků“ v Troji bude přibývat. Mgr. Kateřina Šrámková

Ve čtvrtek 12. 3. 2015 bylo otevře-
no nové rodinné centrum SKŘÍTCI 
v Troji. V prostorách Domu spoko-
jeného stáří v Troji na všechny malé 
návštěvníky a jejich rodiče čeká přá-
telské a příjemné prostředí pro úplně 
celou rodinu.

Pondělí 10–12
Volná herna

18:15–19:15
Cvičení pro 

těhotné

Úterý 10–11
Angličtina pro děti

a rodiče

Středa 9:30–11:00
Hrajeme si spolu

15:00–17:30
Volná herna

Pozdní 
odpoledne 
Mama Café

Čtvrtek 9:30–10:30
Dance yoga

Pátek 10–12
Volná herna 
s programem

15:00–15:45
Cvičení 

s miminky

ENGLISH FOR KIDS & PARENTS
Pojďte si hrát v angličtině

n angličtina formou hry
n navození přirozeného prostředí pro „active learning“, využi-

tí herních pomůcek, zapojení maminek
n využití sensory learning, prožitkové učení, nabývání jazyka 

co nejpřirozenějším způsobem
n pohybové hry, písničky, cvičení, tanec, trocha divadla, tvoře-

ní, zapojení celého těla, práce s různými materiály, podpoře-
ní dětské kreativity a zvídavosti

n individuální přístup, přátelské prostředí
n uzavřená skuppina 5–7 dětí, 2–4 let 

V Galerii U lávky ve čtvrtek 12.
března nebylo před 17. hodi-
nou k hnutí. Příčinou nebyla 
jen kvalita vystavovaných výtvar-
ných děl (vystavuje zde např.
i Adolf Born), ale i jejich úzká 
tematika – dobré jídlo. Expo-
zici „uvařil“ známý spisovatel, 
nakladatel, sběratel a gurmet 
RNDr. Karel Žižkovský. Netra-
diční vernisáž po uvítání sta-
rostou, projevech a zahájení
výstavy pokračovala ve Vinotéce 
Trojský sklep. Tady byly součástí
vernisáže menší vepřové hody.
Nechyběly jitrnice, jelítka, če-
povalo se pivo, rozlévalo kvalit-

VERNISÁŽ, KTERÁ CHUTNALA

NOVÉ RRODINNNÉ CENTRUMM VE STAARRÉÉ ŠKOLENOVÉ RODINNÉ CENTRUM VE STTARÉ ŠKOLE
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Volná herna – čas, kdy je RC otevřené pro všechny maminky,
které si chtějí s dětmi pohrát v jiném než domácím prostře-
dí, seznámit se s jinými maminky v okolí nebo si popovídat 
s kamarádkou maminkou. Určeno pro děti 0–6 let, ale jistě se
zabaví i starší sourozenci.
Volná herna s programem – RC je otevřené a děti čekají
kromě řádění také cca 15ti minutové bloky řízených aktivit.
Mezi výtvarnými, divadelními nebo cvičebními bloky si vybe-
re jistě každý. Určeno pro děti 0–6 let, vede B. Heřmánková.
Cvičení s miminky – Určeno pro nechodící děti. S dětmi si
zacvičí i maminky. Jsou zapojeny cviky vhodné po porodu.
Vede K. Šrámková
Cvičení pro těhotné – Určeno pro těhulky od raného těho-
tenství. Důraz je kladen na protažení těla a cviky, které pomá-
hají k hladkému porodu.
Angličtina pro děti a rodiče – „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi 
člověkem“, přibližme angličtinu dětem co nejdříve, ať se pro“
ně stane přirozenou. Určeno pro děti od cca 2,5 do 6 let.
Hrajeme si spolu – program připraven pro děti v doprovodu
rodiče. Děti si něco pěkného vyrobí nebo si zacvičí. Maminky 
pozor, je možné domluvit i hlídání. Určeno pro děti 0–6 let.
Dance yoga – příjemné ranní probuzení pohybem – protaže-
ní, uvolnění, posílení. Určeno pro dospělé v doprovodu dětí
(nebo bez něj). Děti mohou cvičit, nebo si v průběhu cvičení
mohou hrát v herně.
Mama café – maminky, pojďte se chvilku věnovat sobě. Po-
mocí různých výtvarně–řemeslných technik něco pěkného
vytvoříte. Navíc si odpočinete a popovídáte si s maminkami,
které jsou s námi na jedné lodi. Rodinní příslušníci jsou vítá-

Jedná se o cca 120min. blok v odpoledních až večerních
inách. Káva, čaj a malá sladká odměna k tomu.

ni. J
hodi

ní víno. První zmizela výborná 
tlačenka. Výstava potrvá do 26. 
dubna a můžete se přijít podí-a
vat každý pátek od 13 do 17 ho-
din, v sobotu a v neděli od 10 
do 18 hodin. Text a foto bok

ní víno První zmizela výbor

bus 1
12

Kovárna
Trojská

l

Povltavská

Po
d

Ha
vr

án
ko

u

bus

➸ Vltava

l

GALERIE

U LÁVKY

RODINNÉ
R
CENTRUM

Foto © B. Kudera
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Ve čtvrtek 12. března opět za-
plnili příznivci Klubu trojské 
historie zasedací místnost ve 
správní budově pražské zoolo-
gické zahrady. Přišel je navštívit 
ing. arch. Petr Krajči, autor pu-
blikace „Slavné stavby v Praze – 

Troji“. Poděkoval přítomným za “
pomoc při zrodu této knihy, vy-
dané nakladatelstvím FOIBOS. 
Veškeré informace, které od 
KTH při přípravě publikace ob-
držel, označil za velmi důležité. 
Poděkoval rovněž za všechny 
historické pohlednice, které 
mu byly nezištně členy klubu 
poskytnuty k reprodukci. Příští 
schůzka klubu se uskuteční a ve 
čtvrtek 9. dubna od 17 hodin 
již v nových prostorách Domu 
spokojeného stáří. Klub trojské 
historie srdečně děkuje řediteli 
ZOO Praha Miroslavu Bobko-
vi za to, že umožnil klubu po 
dobu rekonstrukce DSS vyu-
žívat pro své schůzky zasedací 
místnost ve správní budově Zoo 
Praha. bok 

PO
D

ĚK
O

VÁ
N

Í P
RO

VÝSTAVA 
O NAŠICH 
SOUSEDECH

Je obrazovým historickým prů-
vodcem po dějinách Holešovic.
Výstava „Holešovice-Bubny / v ob-
jetí Vltavy“, která navázala na cy-“
klus předešlých výstav o praž-
ských historických předměs-
tích, je otevřena od listopadu

loňského roku v hlavní budově 
Muzea hlavního města Prahy 
na Florenci. Prostřednictvím 
starých fotografií, pohlednic 
a dalších materiálů z veřejných 
i soukromých sbírek představu-
je život Holešovic od 2. polovi-
ny 19. století do 80. let století 
20. Návštěvník se může projít 
dávno zmizelými ulicemi (na-
příklad oblastí starých Zátor) 
a seznámí se s historií holešo-
vického průmyslu, železniční 
a lodní dopravy, se všedním 
životem zdejších obyvatel i s je-
jich lidovou zábavou a kultur-
ním životem. Opomenut není 
ani sport, ať už se jedná o boha-
tou historii stadionů na Letné 
nebo o Zimní stadion na Štva-
nici, který několikrát hostil mis-
trovství světa v ledním hokeji. 
Pozornost je věnována také 
dění na Výstavišti, počínaje 
Jubilejní výstavou z r. 1891 až 
po kdysi slavné Pražské vzor-
kové veletrhy, jejichž připo-
mínkou je dodnes Veletržní 
palác. K výstavě vyšla skvostná 
publikace, která si klade za cíl 
být obrazovým historickým prů-
vodcem po dějinách Holešovic. 
Nenechte si výstavu o našich 
nejbližších sousedech ujít. Na-
vštívit ji můžete do 19. dubna 
letošního roku. bok

TIPNĚTE SI
Nadace Quido Schwanka Troja – město v zeleni obdržela začát-
kem března letošního roku následující dopis:

„Jsem cizinec a žiji v Troji od roku 2000. Mám poměrně 
dobrou kolekci vašich knih o Troji. Jsem velmi soukromá osoba 
a upřednostňuji zůstat v anonymitě. Moji přátelé v Rusku (kteří 
vědí, že žiji v Troji) mě upozornili na knihu Praga – Russkij vzgl-
jad (Praha – ruským pohledem) vydanou v roce 2003 v Moskvě. d
Tato kniha obsahuje, mimo jiné materiály, úryvek z pamětí rus-
kého malíře Ivana Šiškina (známého v Rusku pro jeho fotogra-
ficky přesné krajinomalby ruské přírody). Ivan Šiškin navštívil 
Prahu v roce 1862 a dvakrát navštívil Troju – 11. a 14. července 
1862 a namaloval zde akvarel nazvaný „Troja v blízkosti Prahy, 
Troja vblizi Pragi“; tento akvarel je nyní vystaven ve Státní Treť-
jakovské galerii v Moskvě. Moji přátelé mi zaslali kopii tohoto 
malého akvarelu. Doufám, že vás potěší tento malý příspěvek 
k historii Troje. S pozdravem Váš anonymní soused.“

do doby básníka Kolára a malíře Mánesa, se kterými se Šiškin 
v době své návštěvy Prahy setkal a tipněte si, na kterém mís-
tě tehdejší Troje Šiškinův obraz vznikl. Vaše tipy zveřejníme 
v příštím čísle. bok

Ivan Ivanovič Šiškin (25. ledna 1832, Jelabuga – 20. března 1898, Petrohrad) 
byl ruský malíř a grafik. Je považován za průkopníka epického zobrazení 
motivů typických pro ruskou krajinu. Většinou maloval jen lesní krajiny, 
ve kterých vynikal malířskou harmonií i vyjádřením reálné podoby malo-
vaného. Uměl však malovat i žánrové obrázky. Řadí se mezi hlavní před-
stavitele ruské krajinářské tvorby 19. století a bývá označován za klíčovou 
postavu hnutí Peredvižniků, což bylo uskupení výtvarníků, kteří se snažili 
pomocí zobrazování témat typických pro Rusko o angažovaný postoj k teh-
dejším občanským a sociálním problémům země.

Vraťte se spolu se Šiškinem 
do doby básníka Kolára a malíře Mánesa se kterými se Šiškin

RETROSPEKTIVA 
VĚRY CHYTILOVÉ 
V MOSKVĚ

České centrum v Moskvě uspořádá re-
trospektivu filmů trojské filmařky Věry 
Chytilové. Obrátilo se proto na Nadaci 
Quido Schwanka Troja – město v zeleni 
jako na producenta a nositele autorských 
práv k filmu V. Chytilové „Troja v promě-
nách času“ o svolení k projekci tohoto “
filmu v rámci přehlídky. Jelikož se jedná 
o nekomerční akci, udělila Nadace svole-
ní k projekci díla bez dalších nároků. bok 
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OBČANSKÁ SDRUŽENÍ SE PŘEDSTAVUJÍ

TIP PRO VÁS

Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZRIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

PRAŽSKÁ „NEJ“ 2. část
Do tohoto čísla jsem vybrala další pražská „nej“:
zajímavosti, které vás můžou inspirovat k vycház-
ce a které jsou všechny v dosahu MHD. Nalez-
nete je na www.mapy.cz v nové mapě s názvem 
„zeměpisná“.
Nejdelší železniční most ČR je Negrelliho via-
dukt. Je dlouhý 1100 m a tvoří ho celkem 87 ka-
menných oblouků různého rozpětí. V provozu 
je od roku 1850 a spojuje Masarykovo nádraží 
s Bubny přes ostrov Štvanice.
Největší freska v ČR, Praze i Evropě je nástrop-
ní malba Oslavení svatého Mikuláše v hlavní 
lodi chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně.
Autorem díla pokrývajícího plochu 1500 m2 je 
Jan Lukáš Kracker.

Nejdále přesunutý dřevěný kostel v ČR je pra-
voslavný kostel sv. Archanděla Michaela v pražské 
Kinského zahradě. Původně byl postaven v 18. 
století na Podkarpatské Rusi. V roce 1929 byl pře-
sunut z obce Medvedovce u Mukačeva do Prahy.
Nejvyšší kostelní klenba v Praze je v kostele 
Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí.
Renesanční klenba je vysoká 34 m, původní go-
tická však údajně dosahovala až 40 m.
Největší zvon ČR je Zikmund v katedrále sv. Víta. 
Je 256 cm široký a 187 cm vysoký. Váží cca 13,5
tuny. Ulil ho v roce 1549 zvonař Tomáš Jaroš.
Nejstarší kino ČR je kino Lucerna. Otevřeno 
bylo 3. 12. 1907. V současnosti kino pojme až 
453 diváků a je vybaveno špičkovými promítací-
mi technologiemi, které umožňují i 3D projekci. 
Největší klášterní knihovna ČR se nachází
od r. 1143 na Strahově. Její historický fond čítá 
přes 200 000 svazků a nejstarší dílo, které má 
ve sbírce, je Strahovský evangeliář z roku 860.
Největší věžní hodiny ČR jsou na kostele Nej-
světějšího Srdce Páně na Vinohradech. Mají
průměr 7,6 m.
Největší koncertní sál ČR je Dvořákova síň
v Rudolfinu. Pojme až 1148 posluchačů.
Nejstarší nemocnice ČR je Nemocnice na Fran-
tišku. První zmínky o ní pocházejí již z roku 
1354, kdy byl vysvěcen špitál. Ferdinand II. pak 
v roce 1620 předává zakládací listinu řádu Milo-
srdných bratří.
Nejvyšší rozhledna ČR je Žižkovský televizní vy-
sílač, jehož vyhlídková kabina se nachází ve výš-
ce 93 m. Za dobrých podmínek se lze rozhléd-

nout až 100 km daleko. Samotná věž s výškou
216 m je nejvyšší stavbou v Praze.
Nejstarší panelové sídliště ČR bylo postaveno
v letech 1954–55 na Zelené lišce v Praze.
Nejdelší přímý panelový dům ČR postavený 
v jedné linii (bez zlomů nebo zakřivení) se nachá-
zí na pražském sídlišti Bohnice v ulici Zelenohor-
ská. Je dlouhý přes 330 m a má osmnáct vchodů.
Nejstarší panelový dům ČR je na adrese U Pre-
fy 771, Praha – Ďáblice. Byl postaven v roce 1955. 
Je třípatrový s 12 byty 3+1 s plochou 100 m2.
Největší panelové sídliště ČR je Jižní Město,

tvořící největší díl městské části Praha 11. Žije
zde přes 80 000 obyvatel v asi 26 000 bytech. 
Průměrná hustota zalidnění se pohybuje kolem
10 000 obyvatel/km2.
Nejdelší název veřejného prostranství ČR je
„Park Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupecké-
ho“ se 44 znaky. Nachází se v blízkosti nádraží 
Praha-Vršovice. Jméno nese po manželském
páru českých umělců.
Největší letiště ČR je Mezinárodní letiště Vác-
lava Havla. Za rok odbaví asi dvanáct milionů
cestujících. Z www.mapy.cz upravila R. Zajícová

TROJA TROJOU JEDE
Členové občanského sdružení „Troja Trojou“ se nemuseli na březnové výroční 
schůzi přesvědčovat, že důvod založení stále platí. Je to aktivní zájem o věci ve-
řejné. Spočívá mimo jiné v možnosti podílet se na zachování přírodního rázu MČ 
Praha-Troja, kulturních památek a ochraně přírody. Směřuje k hlavnímu cíli – 
zachovat v Troji zdravé, kulturní a příjemné místo k životu. 

Kromě nutných formalit, které řeší vý-
roční schůze každého spolku, členové 
diskutovali o spolupráci se starostou 
a místostarostou, účasti sdružení na vý-

stavě Trojské plány a plánu pro letošní
rok. Sdružení Troja Trojou bude podá-
vat přihlášky ke správním řízením, týka-
jících se životního prostředí na území 
MČ Praha-Troja. Devastace Panského 
statku je další téma, kterému se sdru-
žení bude věnovat. Bude se snažit o za-
chování této významné kulturní památ-
ky opakovaným působením na instituce 
památkové péče a ministerstvo kultury.
Stejně významná je pro členy sdružení 
také komunikace s vedením PBZ. Kro-
mě těchto tří nejvýznamnějších úkolů 
čeká členy v roce 2015 ještě mnoho dal-
ších, drobnějších. Podle slov předsed-
kyně, Dr. K. Čadské, sdružení rádo uvítá 
ve svých řadách další zájemce, kterým ne-
jsou věci veřejné lhostejné.éé -lak-

Hledám paní či slečnu
(studentku VŠ) bydlící v Praze 7 Troji
nebo v její blízkosti
K PRAVIDELNÉMU HLÍDÁNÍ
1,5 LETÉHO CHLAPEČKA 4X TÝDNĚ, 
Hlídání po, čt dopoledne 9–12 hod.,

úterý odpoledne 15–18 hod.,
sobota 9–12 hod. 

Pedagogické či zdravotnické
vzdělání výhodou. Dlouhodobá
spolupráce. Možnost pracovní
smlouvy. Odměna 120 K č/hodina.
Pouze nekuřačku.
Jen vážné nabídky.

Valentová Petra 608 366 331 

SOUSEDSKÉ
PERMANENTKY
Vážení spoluobčané, sousedské per-
manentky pro občany Troje se vydá-
vají na pokladně „Kovárna“ od 1. do 
30. 4. 2015 mimo víkendů. V dubnu 
je otevírací doba pokladny 9–18 h.
Stávající sousedské permanentky platí do 
31. 3. 2015. Podmínkou vydání sou-
sedské permanentky je, stejně jako y
v letech předchozích, trvalé bydliště 
na území Městské části Praha-Troja, 
které bude nutné prokázat platným ob-
čanským průkazem.
Těšíme se na vaši návštěvu v zahradě. 

Věra Bidlová, ředitelka 

na pokladně Kovárna ●
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TIP PRO VÁS

TROJSKÁ PŘÍRODA

JARNÍ TAH UŽOVEK SE BLÍŽÍ
Užovka podplamatá (Natrix tessellata), neškodný a zároveň kri-
i k h ž ý h á ě ý d h h d l i ě ě í d bticky ohrožený chráněný druh hada se v polovině měsíce dubna 

vydává ze svých zimovišť v kamenitých svazích zoo přes cyklostezku
lemující jižní okraj zahrady k řece. Černé skvrny se na hřbetě užov-
ky podplamaté (na rozdíl od zmije) nespojují v souvislou klikatou 
čáru a jsou často šachovnicovitého rozvržení. n Zastihnete-li jí, 
nic nepodnikejte, nechytejte ji ani nepřenášejte a zbytečně se u ní 
nezdržujte. n Vyrušená užovka reaguje často strnutím nebo hraje 
mrtvou. Zůstane tak po celou dobu, po kterou ji člověk pozoruje. 
Pooodejdeme-li, rychle pokračuje v cestě a vyhledá úkryt.

S použitím textu letáku Hadí klenot z Trojské kotliny vydaného Zoo Prahay

Dne 5. 3. 2015 v 16 hodin se sešlo několik 
milovníků přírody v úmyslu podpořit zdravé 
životní prostředí a pomoci vzácnému živočiš-
nému druhu – mlokovi skvrnitému. Konala se 
zde dobrovolná akce pod názvem „Pomozme 
mlokovi přežít v Praze“, kterou pořádal spolek 
Vědomý dotek ve spolupráci s Magistrátem hl.
m. Prahy a Městskou částí Praha-Troja. 
Hlavním cílem akce bylo upravit prostře-
dí pro mloka skvrnitého, který se vzácněp ý
vyskytuje i na území Troje u Podhořského
potoka. Mlok skvrnitý v té době ještě ne-
byl aktivní a to byla právě ta správná doba 
na úpravu tůní.

Účastníci akce měli za úkol vyčistit celý 
prostor kolem Podhořského potoka od od-
padků, prohloubit stávající tůně, zpevnit 
jejich břehy a vytvořit několik tůní nových.
Zajištěny pro ně byly jak rukavice, tak mo-
tyky, hrábě i lopaty. Šestnáct dobrovolníků
dokázalo za pouhé 2,5 hodiny vyčistit celý 
prostor Podhořského potoka od odpadků
a vytvořit či obnovit šedesát malých tůní.
Tím vytvořily to správné prostředí pro život 
a reprodukci tohoto vzácného živočicha. 

Veškeré úpravy tůní byly pod dohledem 
a vedením odborníků na životní prostředí
a daný živočišný druh. Vše tedy proběhlo
plně v souladu se „zákony lidskými i pří-
rodními“ a všichni zúčastnění se rozcházeli
domu s velmi dobrým pocitem. Akci lze vy-
hodnotit jako velmi úspěšnou. 

Velký dík patří všem zúčastněným a ze-
jména pak panu Ing. Jiřímu Romovi, speci-
alistovi na chráněná území, který v průbě-
hu akce poskytl informace ohledně života 
mloka skvrnitého a předal všem zúčastně-
ným knižní publikaci o přírodním parku
Drahaň – Troja.

Pokud byste se chtěli i vy zúčastnit jako 
dobrovolník akcí podporující zdravé život-
ní prostředí na Praze 7, napište na email:
info@vedomy-dotek.cz a budete informo-
váni o aktuálních akcích pořádaných spol-
kem Vědomý dotek.

Text i foto: PhDr. Martin Rezek

DOBROVOLNÍCI
POMÁHALI MLOKOVI

POSVÁTNÝ STROM GINKGO V TROJI
V ulici Nad Kazankou byly v osmdesátých letech vykáceny hruš-
ně, které při dozrávání dělaly nepořádek na ulici a chodníku. 
Na jejich místo byly vysázeny stromky jinanu dvoulaločného 
(Ginkgo biloba). Ty patří mezi nejstarší rostliny na planetě. Podle 
vědců je zvláštní olistění s vějířovitou žilnatinou Ginkgo biloba
dokonce přechodovým stupněm mezi stromy listnatými a jehlič-
natými. Jinan má listy, které rostou po svazcích, což je typické 
pro jehličnany. n Jinan dvoulaločný se objevil v knize Jaroslava 
Foglara „Stínadla se bouří“, kde jedna ze skupin Vontů zvaná 
„Uctívači ginga“ užívá listy ginga jako odznak příslušnosti. Jako 
kluci jsme za tímto vzácným stromem pro jeho krásné vějířovi-
té listy a tajemnost chodili na Kampu a Karlínské náměstí, kde 
jsme jej obdivovali a tajně trhali vějířovité lístky na památku. n
Ale pozor! Nevýhodou těchto stromů je vysoce alergenní pyl. 
Na samičích stromech oplodí zralých semen silně zapáchá. 
Proto zahradníci vysazují jen samčí rostliny, které jsou vhodné 
do ulic, parků a blízkosti domů. Vysázená řada těchto stromů 
v naší ulici není bohužel jen samčí, ale pět stromů z devatenácti 
je samičích. Bohužel tyto plody krásných stromů obtěžují svým 
zápachem a nepořádkem na chodníku. Josef Frank

A co ještě říká odborná literatura?
„Semena a listy se vzhledem k obsahu bioflavinoidů používají jako léčivo. Ve farmakologii má vysoké 
využití, obsahuje na 60 biologicky aktivních látek. Používá se na rozšiřování cév, preventivně proti 
náhlým mozkovým příhodám, infarktu, Alzhaimerově chorobě atd. Je vhodné jej používat ve formě 
odvaru, tinktury, nebo komerčně připravovaných výrobcích. Nesnáší trvalý stín a zamokřené půdy, 
vyhovují mu teplejší stanoviště. Je odolný vůči průmyslovým exhalacím, nemá žádné závažné choroby 
ani škůdce. Snese mrazy i přes -20 stupňů C.“ Ginkgo biloba je národním stromem Číny.

Milé čtenářky a čtenáři, cestu po proudu řeky do Roztok u Prahy 
mnozí z vás bezpečně znají. K neopakovatelné atmosféře tamního 
zámku přispěje i letos celá řada výstav. Aktuálně to jsou: (do 30. 6.) 
Svět hraček –k sto let historie dětské hračky (1880–1980). Tady se děti, 
ale ani ti dříve narození nudit nebudou („kouzlo nostalgie“). V sou-
vislosti s nedávno vydanou publikací Trojské vily (v knihkupectvích 
a na Úřadě MČ je stále v prodeji) můžete navštívit (a porovnat) vý-
stavu Dobřichovické vily –y sídla pražské honorace. Třicetdevět panelů 
s fotografiemi (včetně interiérů a zahrad) vypráví jedinečné příběhy 
objektů za jižními branami města (do 30. 9.). A konečně do třetice 
– výstava Predátoři (dravci) představí vycpaniny ryb, obojživelníků, 
plazů, ptáků a savců Středních Čech … aneb nemají to s námi lidmi 
zvířata lehké. Záběry vlčí smečky zachycené fotopastí v Kokořínském 
údolí však naznačují, že šance na přežití by tu byla. (Do 30. 6.) Ná-
vštěvníci s predátorem v příjmení každou středu vstupné za 1 Kč.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy n otevřeno celoročně, středa–neděle 
10–18 h n základní vstupné: 50 Kč, snížené 30 Kč n V návštěvní době otevřena
kavárnička „Pro Vás“. n www.muzeum-roztoky.cz, tel.: 233 029 011, 233 029 055 zz
n GPS 50.158066N, 14.397617E n bus: 340, 350 (Dejvická anebo ze zastávky V Pod-
babě – od přívozu P2 Podhoří – Podbaba) n vlak ČD (Masarykovo nádraží, Nádraží 
Podbaba, Holešovice)

ZA HRAČKAMI A PREDÁTORY DO ROZTOK
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TJ SOKOL INFORMUJE

ŽIVOT V TROJI A OKOLÍ

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
V  neděli 22. 2. 2015 zahájil Seriál turnajů ve stolním tenise 
čtyřhrami. Ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha hrálo čtrnáct 
párů v jediné skupině na dva vítězné sety o první body.

Bez prohry prošli soutěží vete-
ráni Emanuel VOTÍPKA a Jana A
HODKOVÁ. Druzí byli Tomáš
POCZ s Josefem POZNÍČKEM.
Prohráli těsně jen s prvně jme-
novanými. Třetí a čtvrtí měli tři
porážky, s lepším vzájemným

zápasem skončili třetí Vladimír 
ČERNÍK hrající s Pavlem KLO-
KOČKOU. Čtvrté místo obsadil 
nejlepší pár ze Sokola Troja Du-
šan MARTYKIEWIECZ s Lucií 
FRY�SOVOUYY .

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

V neděli 15. 3. odpoledne se konal ve velké tělocvičně ZŠ Maškarní 
bál pro děti na téma „Ledové království“. Sešlo se třicet dětí v kou-“
zelných maskách, nejvíce bylo sněhových královen.

Programem provázela cvičitelka 
Bláža Heřmánková. Nejprve se 
představily masky na podiu, po té 
byla připravena různá herní sta-
noviště – cvičební i různé sklá-
dačky. Nakonec všichni dostali 
poklad Ledové královny – náhr-
delník a nanuk. Děti i rodiče od-
cházeli velmi spokojeni.
n Dále připravujeme autobuso-
vý zájezd na 23. 5. do Lipnice 
a Havlíčkova Brodu po stopách 

Jaroslava Haška a Karla Havlíč-
ka Borovského. Přihlášky přijímá 
A. Filipová do 15. května na tel. 
736 283 882 nebo e-mail filipo-
va.alzbeta@seznam.cz. Cena zá-a
jezdu pro členy TJ 100 Kč, 
ostatní 200 Kč. n Tradiční cy-
klovýlet na hrad Okoř se usku-ř
teční koncem května. Těšíme se 
na vaši účast!

Za sokolskou všestrannost
Filipová Alžběta

Inzerce

TROJŠTÍ BASEBALLISTÉ OVLÁDLI 
TURNAJ O KLADENSKÝ KAHAN

Loňští vítězové Pražského base-
ballového přeboru v baseballu 
žáků a celkově třetí tým Mist-
rovství republiky žáků – hráči 
trojského SaBaTu zahájili ost-

rou přípravu na letošní sezó-
nu prvním místem na solidně 
obsazeném halovém turnaji 
o Kladenský kahan. Důležitěj-
ším, než vítězství, se v Kladně 
ukázalo zapojení několika no-
váčků do sestavy a ostré nasa-
zení všech nadhazovačů v zápa-
sovém tempu. Letošní sezóna 
bude pro elitní mládežnický 
tým SaBaTu náročná. Tým musí 
udržet stejně vysokou úroveň 
hry, se kterou v loňském roce 
dosáhl mnoha výborných vý-
sledků, a to za situace, kdy bude 
čelit připraveným soupeřům, 
kteří budou motivováni se proti 
SaBaTu „vytáhnout“. ŠHA

VÝCVIK V PECI

V prvním březnovém týdnu
o jarních prázdninách se jako
již tradičně udál lyžařský výcvik 
na Boudě u Studánky v Peci.
Letos se přihlásilo hodně dětí. 
Cesta nahoru byla velmi nároč-
ná, počet krabic s jídlem byl to-
tiž úměrný počtu dětí, ale nako-
nec jsme to všichni zvládli. Cel-
kem dvakrát jsme byli lyžovat i  v 
Peci pod Sněžkou, kde jsme si
to velice užili. Zcela nečekaně 
nebylo na sjezdovkách mnoho 
lidí a my tak měli možnost reali-
zovat nabyté lyžařské zkušenosti 
na volném prostoru! Třetí krizo-
vý den jsme se odpoledne vydali 

do Pece na bobovou dráhu, kde 
jsme si zajezdili a volnou chůzí 
do kopce se do chalupy vrátili 
až večer. Na začátku pobytu nás 
rozdělili do skupinek, které 
měly následně v průběhu týd-
ne službu v kuchyni a také jsme 
v nich po celý týden hráli růz-
né hry. Byla to zábava. Poslední 
den v pátek se konaly závody. 
Jel se slalom, sjezd a slalom 
na snowboardech. Po svačině 
se pak jel i závod na ježdících, 
do kterého se přidali také ve-
doucí. Po skončení závodů jsme 
to patřičně oslavili ve sněžném 
baru u chalupy, který se postavil 
v průběhu týdne. Bylo tam plno 
sladkostí a hrála tam hudba 
jako v každém pořádném baru. 
Všichni si to moc užili. Večer 
bylo vyhlášení výsledků a druhý 
den se jelo domů.  Anička + Romča



ZOO PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v dubnu 9–18 hod.

ŽIVOT VE VODĚ A POD HLADINOU Seznamte se s pozoruhodnými 
zvířaty, která našla ve vodě útočiště, potravu i místo k rozmnožování.
 11.–12. 4. Z mořského světa aneb jak se tělo vodních savců 

a ptáků přizpůsobilo životu ve vodě.
 18.–19. 4. Mezi živými fosiliemi Krokodýly najdeme  na celém 

světě mimo chladná území.
 25.–26. 4. Vodní svět a jeho obyvatelé neboli výpravy za tapíry, 

sitatungami a plameňáky.
Mimořádně:
 1. 4. Mezinárodní den ptactva Jmenujete se např. Vrabec? 

Nebo máte jiné ptačí příjmení? Dnes máte vstup 
do zoo jen za 1 korunu!

 2.–5. 4. Velikonoce v zoo – jak se plete pomlázka, jak funguje 
kolovrátek a jak se zdobí kraslice

 18. 4. Den chovatelů želv Zajímavosti i otázky ohledně cho-
vu zodpoví odborníci na slovo vzatí.

 25. 4. Oslava u goril Sameček Kiburi slaví 5. narozeniny. 
Přijďte mu popřát!

Cestovatelský cyklus:
 7. 4. Nataša a Petr Velenských: Jak jsme potkali Afriku Posled-

ní přednáška z cestovatelského cyklu vás zavede na černý 
kontinent. Vstupné na přednášku je 50 Kč.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET

BZ PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz

1.–12. 4. KRÁLOVNY NOCI A VELIKONOČNÍ KAKTUSY
Fata Morgana Smetanově zbarvené a sladce vonící květy královen noci a
spatříte, navštívíte-li Fatu Morganu hned v dopoledních hodinách. 
Tyto pozoruhodné keřovité kaktusy totiž rozkvétají jen v noci a brzy 
k ránu. Sbírku představujeme letos poprvé. Druhou část výstavy věnu-
jeme oblíbeným velikonočním kaktusům.

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 2. 4. 2015 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka přístí-
ho čísla je 20. 4. 2015. Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, 
171 00 Praha-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, 
IČO: 45246858. Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, PhDr. Bohumil Kudera, 
PhDr. Ladislav Lašek, Ing. Irena Marková, Ing. Otakara Stavovčíková, Milan Tesař, 
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Vážení a milí čtenáři a turisté,
za jarní přírodou, poučením
i dobrým pivem vyrazíme vlakem
do Kácova (Praha hl. nádraží: so
8:24, 9:07, 10:07) s navazujícím
přestupem v Čerčanech. Vystou-
píme ve stanici Kácov – zastávka
a napojíme se směrem vpravo
na modrou značku a naučnou
stezku „Okolím Kácova“ s deseti
infotabulemi. Dojdeme k roz-
cestí Koutský mlýn a budemen
se držet už jen značky pro NS.
Dojdeme do obce se zajímavě
znějícím názvem Polipsy s dře-y
věnou zvonicí z poloviny 18.
stol. a pokračujeme dál kolem
nádraží k místu zvaném Václaví-
ček. Pak přejdeme přes silniční
most ke Kácovskému zámku.
Určitě se zastavte nejdřív u krás-
ného nepřehlédnutelného ba-
rokního sloupu Čtrnácti svatých
pomocníků z červeného pískov-
ce, který byl postaven zásluhou
vévodkyně Anny Marie Toskán-
ské v r. 1730. Kácovský zámek,
původně tvrz z 15. století, dala 
A. M. Toskánská v letech 1727 až
1733 přestavět ve stylu barokní-
ho severoitalského šlechtického
sídla. Nejbohatší výzdobu měla 
zámecká kaple. Průčelí byla vy-
zdobena nástěnnými malbami,

představujícími v slepých ok-
nech různé postavy panstva, prý 
proto, aby na polích pracující 
poddaní mysleli, že je panstvo 
neustále sleduje. Po smrti vé-
vodkyně se stal zámek sídlem 
správy panství a úřednickým 
obydlím. Až do svojí smrti držel 
Kácov poslední korunovaný čes-
ký král Ferdinand V. Po r. 1918 
se zámek stal vlastnictvím státu 
a byl přestavěn na byty pro les-
ní správu. Dnes čeká na svoje 
vzkříšení. My se půjdeme po cca 
12 km vzkřísit do Kácovského 
pivovaru. Můžete si zde objed-
nat i exkurzi s ochutnávkou 
(tel. 327 324 693, min. 10 osob, 
80 Kč). Pivovarská restaurace 
Šalanda nabízí výborné kvasni-
cové pivo Hubertus, které kaž-
doročně sbírá ocenění – např. 
naposledy „Výroční cena 2014 – 
vítěz v kategorii „Hostinec nebo 
restaurace v pivovaru“. Slovo Ša-
landa sice znamená „neútulná 
místnost“, ale rozhodně se tím 
 nenechte odradit!

Zpátky pojedeme zase vla-
kem s přestupem v Čerčanech 
(15:24, 16:19, 17:15). Kdybyste 
se v útulné Šalandě zdrželi déle, 
poslední vlak jede v 19:33 hod. 

připravila Renata Zajícová

OKOLÍ KÁCOVA
A HUBERTUS 
V ŠALANDĚ
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1 Housenka se přichytí hlavou dolů 2 z prasklé pokožky housenky se vyvlékne 
kukla 3 uvnitř tuhé pokožky kukly 4 roste motýl 5 ten se asi po dvou týdnech 5
vylíhne 6 a po té, co mu ztuhnou a oschnou křídla – odletí6

4. 4.–10. 5. MOTÝLI Kouzlo proměny duben 9–18 h, včetně Velikonoč-
ního pondělí Fata Morgana
Přijďte užasnout nad křehkým okamžikem, kdy se z kukly vylíhne mo-
týl. Rozmanité exotické druhy, k nám jako zakuklené housenky během 
výstavy putují z motýlí farmy v anglickém Stratfordu nad Avonou. O ví-
kendech občerstvení v Čajovně U Cesty, prodej drobných dárků z chrá-
něné dílny GATEBO či od občanského sdružení DUHA.
18. 4.–3. 5. TO JE PECKA Hmatová výstava výstavní sál  Znáte rostliny, je-
jichž plody skrývají pecku? Odkryjeme vám tajemství peckovin, o nichž 
jste ještě nikdy neslyšeli. Vystavené druhy si budete moci vzít do ruky, 
k některým si přivoníte a jiné dokonce ochutnáte! K dispozici zvukový 
průvodce a popisky v Braillově písmu. Pro větší skupiny je nutná rezer-
vace na tel. čísle 603 489 029 nebo na e-mailu pruvodci@botanicka.cz.
23. 4.–5. 11. ZAHRADA, JAK JI NEZNÁTE
Kurátorská provázení – venkovní expozice vždy e v 16 h
23. 4. Stínomilné trvalky Jarmila Skružnáy
30. 4. Dřeviny kvetoucí v hlavním proudu jara Tomáš Vencáleka
Místo setkání či změnu času naleznete na www.botanicka.cz.
24. 4. GENERÁLKA NA ČARODĚJNICE 15–19 h Ornamentální zahrada
Akce pro děti i dospělé. Zpěv, opékání špekáčků. Dětské soutěže a díl-
nička, žongléři. Kostýmy vítány.
25. 4. FOTOFATA od 9 h venkovní expozice, Fata Morgana Fotografický 
workshop se zkušeným lektorem. Registrace na www.fotofata.cz
ZE ZÁKULISÍ NEJEN BOTANIKY
Přednáškový cyklus vždy od 17.30 h výstavní sál, vstupné 20 Kčll
2. 4. Kouzlo japonských zahrad Dagmar Fetterová
9. 4. Perské zahrady v Íránu a Indii Aleš Krejčí

Václavíček


