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SLOVO STAROSTY

ZAJÍMAVOST

Milí trojští sousedé, 
Troja se zazelenala a v zahradách rozkvetla do své
krásy. Mám toto jarní období moc rád, počasí nás
vyžene z domovů ven, a tak se potkáváme nejen
jako sousedé „přes plot“ při krášlení svých kous-
ků zeleně, ale také na procházkách, při sportu
u vody, přátelském grilování nebo různých ven-
kovních společenských akcích. 

Jednou takovou venkovní tradiční akcí je Troj-
ská buchta, oblíbené setkání nejen našich kucha-
řek a pekařek. Tentokrát se bude konat 11. června 
a já se těším, že vás přivítám v krásném prostředí
nově zrekonstruované veřejné zahrady u mateř-
ské školy. Stavební úpravy jsou v plném proudu,
dokončuje se mlhoviště, jižní předpolí, západní
schodiště a samozřejmě i přístupová cesta. Zde
prosím o shovívavost a trpělivost zvláště vás, kteří
denně vodíte své malé ratolesti do mateřské školy.

Další tradiční každoroční akcí je Trojský den,
který se letos uskuteční v sobotu 30. května 
na louce u Trojské ho koně. Nabídne jako vždy 
sportovní a společenské vyžití  pro všechny věko-
vé kategorie.

Chtěl bych zde ještě moc poděkovat asi pade-
sáti občanům Troje a Podhoří a také jejich dětem,
kteří se v deštivém sobotním ránu sešli 18. dub-
na při jarní brigádě podél vody. Podařilo se nám
vyčistit a uklidit celý pás od Trojského mostu až
po konec Podhoří. Uklidili jsme také okolí sever-
ní části ulice Pod Havránkou. Studenti Trojského
gymnázia poté v pondělí 20. dubna vyčistili okolí
protipovodňového valu, Povltavské ulice a Kem-
pu Sokol Troja. Pro odvoz sesbíraných odpadků
byly Povodím Vltavy a Botanickou zahradou bez-
platně přistaveny kontejnery, za což i jim patří náš
veliký dík.

Užívejte si jaro.

Tomáš BryknarTomáš Bryknar

O ČEM JEDNALA KOMISE PRO KULTURU, 
SPORT A VOLNÝ ČAS dne 13. 4. 2015

Trojská buchta 11. 6. 2015
n p. Šikl navrhuje za členku hodnotící komise sl. Nikolu Horkou, p. Ulihrach 
osloví další n komise navrhuje zachovat loňský scénář včetně „jedlého vstupné-
ho“ i kategorií 
Trojský den
n sl. Šrámková souhlasí za Sokol Troja s termínem 6. 6. – sokolové připraví pro-
gram v duchu letošních 120 let výročí založení – bude upřesněno později
Trojské vinobraní 12. 9. 2015
n komise doporučuje zvýšení vstupného na 150–200 Kč a navýšení za pronájem 
stanu n dále komise navrhuje vybírat kauci 500 Kč od každého stánkaře, která 
mu bude při odjezdu a zkontrolování místa vrácena, aby se zamezilo nepořádku 
(i když mají stánkaři v dopise i ve smlouvě toto zakotveno)n v dopise vinařům již 
zmínit možnost nákupu ledu od cateringu n členové doporučují snížení částky 
za občerstvení VIP n komise trvá na zachování vinobraní v komornějším duchu 
bez komerčních stánků, akcí, reklam
Různé
n diskuze o Trojském kalendáři a časopise TROJA: komise navrhuje zařadit více 
rozhovorů – např. „politických soupeřů“ a chválí p. Laška za již zpracované v mi-
nulých číslech. Navrhuje také zmenšit fin. náklady (např. tiskem na recyklovaný 
papír) zkrácený zápis tajemnice komise Renata Zajícová

Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ OBYVATEL
Hlavním bodem jednání komise byla nadcházející jarní brigáda. Členové komi-
se byli seznámeni s organizací brigády, jejím průběhem, místy uklízení a odvo-
zem uklizeného nepořádku. Zároveň byli členové požádáni o účast na brigádě 
a rozšiřování informace o jejím konání. Dalším bodem jednání bylo vytipování 
problémových úseků v Troji a Podhoří a možnosti jejich vyčištění – v souvislosti 
s jarní brigádou i oslovením majitelů a výzvou k úklidu. Děkujeme členům komi-
se, kteří se účastnili jarní brigády 2015.

Ing. Daniela Budská, referent životního prostředí

Jednání stavební komise bylo v závěru věnováno diskuzi k plánované konzultaci na Institutu
plánování a rozvoje města. O výsledcích konzultace mezi městskou částí a hlavním městem
k Metropolitnímu plánu vás budeme informovat v příštím čísle

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 pro-
jela Prahou největší cyklojízda 
v dějinách. Několikakilomet-
rový konvoj projel i tunelem 
Blanka.
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STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-TROJA TOMÁŠ BRYKNAR VÁS SRDEČNĚ ZVE 
NA ČTRNÁCTÝ ROČNÍK DNE PLNÉHO ZÁBAVY A POHYBU Č C OČ O O

v sobotu 30. 5. 2015
od 13 hodin

na Trojské
louce u řeky

Soutěže o putovní pohár
starosty pro 4členné týmy
s dítětem do 15 let.
Volné disciplíny, testování 
plavidel pro každého.

www.mctroja.cz

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY
BIOODPAD 
listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, 
spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávo-
vá sedlina, skořápky od vajec apod.

sobota 23. 5. DOPOLEDNE 9.00–12.00 h
n ZŠ Trojská 110/211
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

Neděle 24. 5. DOPOLEDNE 9.00–12.00 h
n Pod Salabkou x Trojská 

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné odkládat 
několik druhů odpadu. Během provozní doby kontejnerů 
je možné, ve spolupráci s pověřeným pracovníkem, odložit 
dřevěný a kovový odpad, odpad ze zeleně, objemný odpad, 
elektrozařízení a nebezpečný odpad.

neděle 7. 6. 9.00–15.00 hodin
n V ulici Sádky u Diplomatické čtvrti

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Vždy ve středu – 8. 7., 7. 10. 2015
n V Podhoří (točna autobusů) 18.10–18.30 h
n  křižovatka Trojská – Pod Havránkou

18.40–19.00 h

Prosím sledujte průběžně termíny přistavení 
kontejnerů v časopise TROJA nebo na stránkách 
www.mctroja.cz.

NABÍDKA VYŘAZENÉHO A NEUPOTŘEBITELNÉHO 
VYBAVENÍ A STAVEBNÍHO MATERIÁLU
Městská část Praha-Troja nabízí k odkoupení následující nepotřebné vybavení a staveb-
ní materiál. Jedná se o věci, které nejsou nové, ale zachovalé a mohly by ještě posloužit 
k dalšímu využití. 
Vybavení i stavební materiál prodáme tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Nabíd-
ky je možné podávat písemně na adresu Úřadu městské části, Trojská 230/96, 
171 00 Praha-Troja nebo e-mailem na adresu a markova@mctroja.cz
nebo novotny@mctroja.cz do 29. května 2015 do 12 hodin.
Případní zájemci si mohou přijít věci prohlédnout od 6. května 2015 v pondělí 
a středu v úředních hodinách 8–12 a 13–17 h.

K prodeji nabízíme:

6 špaletových oken rozměr 
1000x1800 mm (8 křídel)
Sapeli dveře 900x 2160 L včetně obložky
Sapeli dveře 900x2160 P včetně obložky
Sapeli dveře 800x 2160 P včetně obložky
Sapeli dveře 800x2160 L včetně obložky
Eurookno 1520x1780 mm (4 křídla)
Eurookno 2380x1780 mm (6 křídel)

konferenční stolek
2x sedací dvoukřeslo
stolek pod televizi
myčka nádobí ze školní jídelny
sedací boxy z šachového klubu
(3 x 4 osoby, 1x 2 osoby)
prodejní regály – plech
elektrický ohřívač talířů – nutná oprava
elektrická váha můstková – nutná oprava
lustr kuchyňský – talíř

Veškeré informace Vám na Úřadě městské části podá pan Karel Novotný 
tel. 724 156 144, e-mail: novotny@mctroja.cz. Fotografie věcí jsou na webových 
stránkách městské části v galerii obrázků www.mctroja.cz. Ing. Marková, tajemnice

Vážení sousedé, 
zastupitelé za Top09 na MČ Troja si dovolují 
informovat o svých web stránkách, kde budou 
průběžně přinášet náměty k diskusi a „po-
hled z druhé strany“ na problematiku v Troji. 
Na webu se lze i přihlásit k odběru newslette-
ru. www.top09troja.cz

PŘEDNOSTNÍ NABÍDKA
Nabízíme přednostně trojským podnikatelům
možnost účastnit se Trojského vinobraní v sobo-
tu 12. 9. 2015 se svými potravinářskými výrobky 
a občerstvením. V případě zájmu se ozvěte co
nejdříve, koncem léta jsou již místa pro stánky 
na nádvoří i v zahradě Trojského zámku obsazena.
Napište nám na: info@mctroja.cz nebo se ozvěte
telefonicky na č. 284 691 121. R. Zajícová

UZÁVĚRA LÁVKY
Z důvodu geodetického měření pohybů lávky 
pro pěší v Troji bude lávka uzavřena:
pondělí 11. 5. od 10 do 13 hod.
nebo pondělí 18. 5. od 10  do 13 hod.o
Uzavření proběhne v jednom ze dvou termínů
s ohledem na klimatické či jiné podmínky.

MČ Praha 7, odbor dopravy

16. ROČNÍK PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE

SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK
11. 6. 2015 OD 17 HODIN
NA ZAHRADĚ MŠ NEBO ÚMČ

Soutěžní výrobky můžete nosit
na úřad do 16:30 hod. 

Kategorie: n sladké pečené n sladké nepečené
n slané pečené n slané nepečené n kynutá buchta klasik
n vína domácí výroby n destiláty a likéry, min. množství 0,7 l
Vzhledem k loňskému kladnému ohlasu bude i letos JEDLÉ VSTUPNÉ 

(pekařské a cukrářské výrobky, sýry, uzeniny, víno)
K pěknému večeru přispěje živá hudba s pracovním názvem Trojčení  

éé
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KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJ 

Místo stavby nové linky, pohled od Malé říčky, vpravo vzadu Císařský mlýn

Výňatek ze zadávací dokumentace jako úvod:

Území říční krajiny v Trojské kotlině mezi Trojou, Bu-
benčí, Holešovicemi, kde se nacházel Holešovický, Troj-
ský a Císařský ostrov a řeka Vltava se větvila v několik 
bočních ramen se dodnes vyznačuje jedinečnými pří-
rodními a kulturními hodnotami. V této široké plo-
ché zaplavované údolní nivě byla založena Královská 
obora a na úpatí bočních svahů situovány stavby jako 
Trojský zámek, Císařský mlýn a Trojský mlýn sloužící 
oddechu Pražské nobility. …I přes technické zásahy, při 
kterých kromě Císařského ostrova zanikla většina zdej-
ších ostrovů, si toto území stále zachovává své jedineč-
né prvky. Významnou měrou se zachovaly i ty přírodní 
– původní nesplavněné koryto řeky Vltavy u Trojské-
ho zámku s proudními úseky, mělčinami, štěrkovými 

Troja z ostrova

TROJSKÉ PLÁNY
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INÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO OKOLÍ

Protipovodňový val z ostrova

náplavy a hodnotnou pobřežní vegetací; … frag-
menty lužního lesa a nivních luk soustředěné ne-
jen v bývalé Královské oboře, ale též rozptýlené
v menších skupinách a plochách po celém území 
široké říční nivy.

Bývalá Královská obora a Trojský zámek, pozdě-
ji Zoologická zahrada a Botanická zahrada v Troji
se staly důležitými rekreačními cíli, které přitahu-
jí velké množství návštěvníků nejen z Prahy, ale
z celé České republiky. Tento zájem prokazuje ne-
zastupitelný význam oblasti, ale zároveň vyvolává
nové problémy, které se týkají dopravní dostup-
nosti a parkování a nedostatečné koordinace zámě-
rů vstupujících do území. ● Problematičnost vztahu 
rekreačně přírodního charakteru území a význam-
né technické vybavenosti je nejvíce patrné v pří-
padě Ústřední čistírny odpadních vod. Rozhodnutí 
o její modernizaci tak, aby splňovala nová kritéria
na čistotu vypouštěné vody, povede k jejímu rozší-
ření na další 1/3 Císařského ostrova.

V současné době Praha postrádá jednoznačný
názor na budoucí podobu území Císařského ost-
rova a okolí. Jde o naléhavý úkol, přihlédneme-li
k pokročilé fázi přípravy výstavby Nové vodní linky
UČOV, která do tohoto území zasáhne.

V souladu se smlouvou mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha-
-Troja z roku 2009 a za účelem koordinace a vyřešení hlavních problémů v území 
byla ustavena Komise hl. m. Prahy, jejímž úkolem je příprava Koncepce celkového
krajinářského řešení Císařského ostrova. Byla zvoleno níže popsaná forma řešení, 
kdy Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy zadává veřejnou zakázku 
prostřednictvím soutěžního workshopu, jejímž smyslem je vypracovat
1.  detailní řešení systému cest a zastavení, zajištění prostupnosti a vyřešení ná-

stupních bodů, 
2. zajištění fungující kostry přírodních prvků lužní krajiny,
3. celkové jednotné krajinářské řešení a určení podoby nových prvků v území. 
4. požadavky na zapracování do prováděcího projektu nové vodní linky. 

V rámci workshopu bude odbornou porotou vybráno pouze jedno vhodné řeše-
ní ke každé ze čtyř částí. Účastník – autor či účastníci – autoři těchto řešení budou 
vyzváni k podání nabídky na plnění veřejné zakázky, jejímž předmětem bude další 
rozpracování řešení. ● První jednání soutěžního workshopu se uskuteční dne 11. 5. 
2015 ve Vzdělávacím centru ZOO Praha, U trojského zámku 120, 171 00, Praha-
-Troja, od 8.30 do cca 19.00 hodin. Odpolední část jednání a diskuze bude otevřena 
široké veřejnosti a uvítáme účast místních obyvatel. Na prvním jednání zadavatel 
spolu s pracovní skupinou Komise Rady HMP pro řešení celkové koncepce Císař-
ského ostrova představí zadání workshopu. V rámci prvního jednání je plánovaná 
společná prohlídka lokality. Budou následovat přednášky na jednotlivá témata, 
která dohromady vytvoří komplexní pohled na území. Společně s účastníky bude 
upřesněno zadání a následně rozesláno všem účastníkům.

● Druhé jednání soutěžního workshopu se uskuteční dne 28. 5. 2015 ve Velkém 
sále budovy A zadavatele, Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2, od 8.30 do 17.00 
hodin. Budou se zde konat průběžné prezentace řešení jednotlivých týmů řešitelů. 
Cílem je zodpovězení dotazů a diskuze o koncepčních myšlenkách účastníků, jakož 
i formulace pokynů a podnětů pro další zapracování.

Pro výběr účastníků workshopu a následné hodnocení prací po odevzdání 10. 6. 
2015 byla jmenována porota ve složení:

Ing. arch. Petr Hlaváček, Till Rehwaldt (krajinářský architekt – Německo), 
PhDr. Richard Biegel, Ph.D., RNDr. Jana Plamínková, RNDr. Jiří Sádlo, CSc., 

náhradníci Doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. arch. Tomáš Drdácký. 
Zadavatel či porota mohou určit další osoby – znalce, kteří budou 
spolupracovat s porotou a budou se účastnit jejího jednání, avšak 
bez hlasovacího práva.
● Výsledná řešení budou představena veřejnosti 11. června 2015.

upravil Tomáš Drdácký

Zadavatel potřebuje v poměrně krátkém čase do-
sáhnout shody na hodnotách a problémech území,
na programu využití, na způsobu začlenění do kra-
jiny a na jednotném architektonickém jazyce úprav
veřejného prostoru říční krajiny Císařského ostro-
va a okolí. Zároveň musí realizovat kompenzační 
vodohospodářské opatření, která vyplývají z pod-
mínka povolení umístění stavby Nové vodní linky 
v zóně aktivního průtoku záplavového území. 
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PŘÍRODA TROJE

OVOCNÉ SADY V TROJI A PODHOŘÍ
V Troji a Podhoří má sadovnictví dlouholetou tradici, vyskytuje se zde 
několik starých sadů, které jsou v současné době obnovovány. Dokladem 
o dlouhodobé historii ovocnářství v Troji byla i přítomnost Zemského 
pomologického ústavu v usedlosti Popelářka. Největším starým sadem je 
Vackův sad neboli „Třešňovka“. Společnými silami Městské části Praha-
-Troja a Hl. m. Prahy se podařilo část sadu vyčistit od černých skládek, 
vysekat nevhodné náletové křoviny a zprůchodnit a otevřít sad veřejnos-
ti. Dále se jedná o sad Palírka či nově vysazené odrůdy starých třešní 
v přírodní památce Havránka.

ravené zahrádkářskéVV  kolo-
v Podhoří zůstalo několik VV

zahrad zanedbaných a opuště-
VV

ných a právě na nich byl obno-
ven ovocný sad. V roce 2013 si 
opuštěné pozemky pronajala 
Městská část Praha-Troja a po-
stupně je začala čistit od dlou-
holetého nepořádku a ná-
sledků dvou povodní. V roce 
2014 získala MČ Praha-Troja 
finanční prostředky od Nadace 
Via na obnovu zaniklého sadu a
v místě opuštěných a zanedba-
ných zahrádek. Součástí získání 
finanční podpory bylo i zapoje-
ní místních obyvatel a zahrád-
kářů do plánování ovocného 
sadu. Záměr byl představen 
obyvatelům Podhoří a míst-
ním zahrádkářům na společ-
ném setkání, ze kterého vzešlo 
mnoho podnětných připomí-

SAD V PODHOŘÍ
PLÁNOVÁNÍ
A VÝSADBA SADU

nek. Po vzájemné dohodě byly 
v novém sadu určeny k vysazení 
ovocné odrůdy stromů s pře-
váženě letními plody (třešně, 
meruňky, ořešáky a v malé míře 
i jabloně). Po odklizení veškeré-ěě
ho nepořádku a vysekání křo-
vin byly zahrádky v roce 2015 
přetvořeny na veřejný prostor 
s výsadbami ovocných stromů. 
Nově vysazené stromy navazují 
na zachované hrušně a ě ořešáky, 
které jsou pozůstatky zaniklého 
ovocného sadu. Prostor se ote-
vřel nejen obyvatelům Podhoří, 
ale i jeho návštěvníkům a vzni-
kl také nový průchod z ulice 
V Podhoří k řece a cyklotrase. 
Obnovený sad se stal součástí 
historických trojských sadů. 
V budoucnu bude sad doplněn 
o další prvky mobiliáře či jiné 
potřebné vybavení (dětské her-
ní prvky atd.). 

Ing. Daniela Budská,
referent životního prostředí

JARNÍ BRIGÁDA 2015
Jarní úklidová brigáda se mimořádně vydařila. Letos poprvé se konala 
pod záštitou celorepublikové brigády Ukliďme Česko. Kromě skalních 
příznivců této akce z řad Trojáků a Podhořáků se letos účastnilo i mno-
ho dobrovolníků z okolních městských částí. Velkou pomocí při úkli-
du pak byla účast vodáků z loděnice FTVS UK a studentů Trojského 
gymnázia. Díky velké účasti dobrovolníků v jednotlivých skupinách se 
podařilo uklidit od nepořádku velkou část Troje i Podhoří. Nyní je ukli-
zeno okolí řeky od Trojského mostu k Černé rokli v Podhoří, širšího 
okolí protipovodňového valu, prostranství okolo panelové cesty a So-
kolské cesty a horní část ulice Pod Havránkou. V rámci brigády byl také 

ÚKLID LODĚNICE
V rámci Jarní brigády se uklíze-
lo také v okolí loděnice Troja.
Vodáci pod vedením pana Ro-
hana uklidili prostor od teniso-
vých kurtů (u mostu Barikádní-
ků) po loděnici. 

BRIGÁDA
POD HAVRÁNKOU
V sobotu 18. 4. se akce Ukliď-
me Česko konala i v horní části
Troje, v ulici Pod Havránkou.
Sešla se většina místních oby-
vatel i se svými dětmi (mimo
ty, kteří zde mohutně budu-
jí svá sídla, ale bohužel se
těchto akcí se nezúčastňují).
Kolem poledne jsme nasbíra-
li 21 plných pytlů, ale i další
harampádí, které se do pytlů
nevešlo. Pan Knittel vše odve-
zl a dokonce ještě v pondělí se
vrátil pro pozůstatky “obydlí”
po bezdomovcích. 

Se sousedy jsme se rozešli
s dobrými pocity, že máme opět 
na chvíli pořádek kolem svých
obydlí a že držíme pospolu,
když jde o dobrou věc.

Jaroslav Bejček,

člen komise pro životní prostředí

18. 4. 2015

TÉMA ČÍSLA: ČISTOTA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
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Inzerce

MísMísMísMísMísMMísMísM tataatatattaa ukluuuuu izená při 
JJarJJ ní brigádě

Problémovmoovmovmovovmovo á má má má má má má mmístísttístístíststs a

zkultivován sjezd z Trojské lávky a upravit výsadbu 
vinné révy u hladové zdi. Během brigády byly na-
plněny nepořádkem 3 velkoobjemové kontejnery 
a do sběrného dvora byly odvezeny pneumatiky 
a další pytle, které se už do kontejneru nevešly. 
Úklidová brigáda byla již tradičně zakončena oh-
něm na Trojské louce s drobným občerstvením. 
Velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří se ak-
tivně podíleli na úklidu a zlepšení prostředí v Tro-
ji a Podhoří, i Povodí Vltavy a Botanické zahradě 
hl. m. Prahy za přistavení kontejnerů.

Ing. Daniela Budská, referent životního prostředí

UKLIDILI ČÁST TROJE 
(A KOUSEK ČESKA)
V pondělí 20. 4. krátce po poledni vyrazili stu-
denti Trojského gymnázia a Euroškoly do okolí 
své školy. Navázali na sobotní aktivitu trojských 
spoluobčanů a zapojili se do akce „Ukliďme Čes-
ko“. Dvě hodiny poctivě sbírali, co v přírodě “
okolo Trojského valu našli – a věřte, nebylo toho 
málo. Nechci působit jako bača, který chválí své 
ovečky, ale věrohodně potvrzuji, že se za svůj 
pondělní výkon studenti opravdu nemusí stydět. 
Jsem rád, že mají ke zdejší přírodě pozitivní vztah 
a budu věřit, že se vyučujícím podaří studenty 
podobně motivovat i v příštím roce. Na závěr 
ještě nezbytné číslo – zapojilo se jedno sto sedm 
mládežníků, ruku k dílu přiložilo i osm doprová-
zejících učitelů. Děkujeme za velmi chutný buřt, 
který jsme za odměnu obdrželi od organizátorů 
jarní brigády… Mgr. Radim Jendřejas, ředitel školy

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZRIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V MČ PRAHA-
-TROJA – ČISTOTA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
Za úklid, údržbu a schůdnost komunikací v Troji a Podhoří zodpovídá Magistrát hlavní-
ho města Prahy a jím zřízená organizace Technická správa komunikací hlavního města 
Prahy (TSK). Vzhledem k potřebě rychle reagovat na vznik nepořádku, zajišťují čistotu
a odstraňování nepořádku v celé Městské části Praha-Troja dva její pracovníci – pan
Jan Nájemník a pan Karel Plevka. Ti pravidelně procházejí ulice v Troji a Podhoří
a odstraňují odpadky a černé skládky, které jednak sami aktivně hledají, nebo jsou
jim oznámeny pracovníky MČ, městskou policí či obyvateli MČ Praha-Troja. Naše pra-
covníky můžete v ulicích snadno identifikovat podle žlutých reflexních vest s nápisem
a logem MČ Praha-Troja. 

V případě, že budete nespokojeni s čistotou veřejných prostranství, neváhejte se ob-
rátit na Městskou část Praha-Troja, problém se pokusíme obratem vyřešit. V mapě jsou
červenými kolečky vyznačena místa, kde se často vyskytují lidé bez domova a s nimi
související nepořádek. Tato místa se snažíme dlouhodobě řešit a ve spolupráci s měst-
kou policí je pravidelně kontrolovat a odstraňovat. Některá se podařilo vyklidit, na dal-
ší se bohužel nepořádek stále vrací. Zasílejte nám další tipy na problémová místa.
Vašimi podněty se budou zabývat jak Městská část Praha-Troja tak Komise pro životní
prostředí a zdraví obyvatel.

Závěrem… z důvodu mého nástupu na mateřskou dovolenou mi dovolte se tímto rozloučit se 
všemi obyvateli Městské části Praha-Troja. Zároveň bych ráda poděkovala všem, se kterými 
jsem měla to štěstí spolupracovat při práci v krásném prostředí Troje a Podhoří. Děkuji také 
za zkušenosti, které jsem při práci pro městskou část získala i za příjemný a milý pracovní 
kolektiv úřadu. Tedy děkuji všem, na shledanou a za pár let opět na viděnou.

Ing. Daniela Budská, referent životního prostředí

BRIGÁDAB PODHOŘÍ
e sběru odpadků se u přívozu P2 sešla Ke
n hrstka občanů.  Za aktivní účasti sta-jen
sty MČ jim k vyčištění břehu až k se-ro
rnímu okraji městské části stačilo ně-ve

olik plastových pytlů a jedna multikára.ko
Sp. s.

„ŠERVUD“ U LÁVKY 
ZMĚNIL TVÁŘ
Sobotní ráno pár lidí hádalo, že moc lidí
na jarní úklid Troje nepřijde. Poprchávalo.
Přesto přišli a na vltavském břehu jich pra-
covalo hodně. Nerozhodoval ranní deštík 
ani věk brigádníků, natož jejich vztah k vo-
lebním stranám. Rozhodující byl jen vztah
k prostředí, ve kterém žijí a chuť něco zlep-
šit. Jedna skupina se spontánně rozhodla,
že upraví roští u lávky, na rohu zdi zámecké
zahrady. Milan Tesař, Karel Němeček, La-
dislav Lašek a Mirek Knittel věděli, že je to
pozemek magistrátu, který se o něj třicet 
let nestaral. Prostě jim vadilo, že hyzdí Tro-
ju. Větve přerůstaly do chodníku, pod keři
byly stopy po bivaku bezdomovce a také
odpadky po bezohledných turistech. Letitá 
ostuda skončila osmnáctého dubna. Ti čty-
ři nečekali na pochvalu. Chtěli jen přispět 
k příjemnějšímu vzhledu obce, kterou mají
rádi. Škoda, že se podobných akcí pro zlep-
šení životního prostředí zúčastňují větši-
nou ti samí lidé. Snad to bude těm, kteří si
nikdy nenajdou pro podobnou snahu čas,
příště trapné. -lak-



HISTORIE

ŽIVOT V TROJI

187 KVĚTEN 2015

8

SETKÁNÍ ŽÁKŮ 8.A PO 
PADESÁTI PĚTI LETECH
V pátek 10. 4. 2015 jsme uskutečnili sraz
bývalých žáků trojské školy, kteří ukonči-
li povinnou školní docházku v roce 1960.
Sešlo se nás dvacet spolužáků a paní učitel-
ka Roudnická – Jakubcová, která byla naší
třídní učitelkou v 5. A. Sraz jsme měli před
trojskou školou a na schodech u vchodu
do budovy jsme se vyfotografovali. Zaujmu-
li jsme stejné místo jako na fotografii z 5. A.
Školou nás provedla a na četné dotazy od-
pověděla Mgr. M. Hamouzová. Prohlédli
jsme si školu a některé třídy. Žasli jsme nad
vybavením a příjemným prostředím. Vět-
šině z nás přišly prostory školy menší, než
za doby našeho dětství. V jedné třídě jsme
si sedli do lavic a paní učitelka Roudnická 
nám rozdala připravená školní vysvědčení. 
Po prohlídce jsme se přemístili do trojské 

TROJA V KVĚTNU PŘED SEDMDESÁTI LETY 1945 2015

restaurace Sokola, kde jsme měli rezervován dlouhý stůl a tam jsme si povídali a vzpomí-
nali na historky z dětství. Obsluha i jídlo bylo výborné. Setkání se povedlo, všem se to líbilo 
a poděkování za organizaci  tohoto srazu patří Pepovi Sedláčkovi.

Dále děkujeme za povolení prohlídky školy panu starostovi MČ Praha-Troja Ing T. Bryk-
narovi, panu řediteli ZŠ Mgr. A. Pacíkovi a panu řediteli gymnázia Mgr. R. Jendřejasovi. 

Libuše Franková

První řada z leva: H. Mariáková-Kvapilová, M. Štruplová-Chrastilová, H. Kaucká-Kudláčková ,M. Bajerová-

-Hloušková, Z.Turková-Hubičková 2 ř. Z. Doušová-Bejčková, L .Martinovská-Franková, J. Pavlovičová-Ha-

salová, V. Prknová-Burešová 3 ř. P. Slaba, H. Ripperová-Zýková, J. Jarolímek, J. Otásek, V. Chrastil, J. Ruml 

4 ř. J. Sedláček, L. Straka, M. Suchý

SETKÁNÍ ŽŽŽŽŽŽŽŽÁÁÁÁÁÁKŮŮŮŮŮ 8 A PO

…ještě šanci dám, zítra vyvolám!

Je to už těžko uvěřitelných se-
dmdesát let, co skončilo s nená-
viděným režimem hitlerovského 
Německa nejhrůznější zabíjení 
v dějinách lidstva a i do pražské 
Troje přišla svoboda. Pražské 
povstání se po celou dobu své-
ho trvání hlásilo svou blízkostí 
barikádami na Trojském mostě. 
Obránci barikád, mezi který-
mi byli i Trojáci, vzdorovali až 
do poslední chvíle. Jejich úleva, 
která nastala, když se z kopce 
od Kobylis objevili ruští vojáci, 
byla obrovská. Pak už se slavilo 
vítězství. Jak na to vzpomíná troj-
ský pamětník se dočtete dále.

„Na konci války, během osvobo-
zení, přišli Rusové také do trojské-
ho mlejna. Byla to armáda Mali-
novského, hledali ubytování. Když 
zjistili, že všechny byty jsou obsa-
zeny, ráno odjeli, ale ta jedna noc 
stačila. Vedle u Trousilů, tam byl 

hukot až do rána. Pepík nevěděl, na který nástroj má hrát dřív, a toho 
zpívání, jekotu, hekání a vzdychání. Pepík se dával dohromady dva dny,
a že byl jako muzikant na něco zvyklý, ale té vodky, co do něho nalili, bylo 
strašně moc. V Nové hospodě byli spojaři pomocného praporu pradlen 

v topolech. To bylo něco pro nás, 
puberťáky, oči jsme měli na stop-
kách na vrch hlavy. Tu obrovskou 
hromadu armádních podvlíkaček, 
vysokou jako barák, praly vojandy 
nahoře bez. Obzvlášť jejich veli-
telka majorka, ta nás očarovala 
svými bujarými ňadry. Nešťastnej 
byl ten kluk, který se tam připlížil 
pozdě. Přišel o to, když majorka 
dělala kontrolu pradlen.

Rusáci, když si chtěli nachy-
tat ryby, používali granáty, které 
házeli do ouplavu pod mlejnem. 
Ten byl už plný utopenejch esesáků 
v holinkách a kožených kabátech, 
ale i ryb. To byla pastva pro ně-
který Trojáky, kteří tak získali ob-
lečení a obutí na léta. Samozřejmě 
i jídlo k obědu i k večeři.“

Morytáty a legendy z Troje a Podhoří II, 
Břetislav Košťál, vydala Nadace Quido 
Schwanka Troja – město v zeleni 2013, 
foto z archivu Milana Dohnala
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TIP NA VÝLET (1)

HISTORICKÉ PŘIPOMENUTÍ

Dva státní svátky v květnu = dva tipy na výlet: níže a na str. 12, vyberte si.

 KOUŘIMSKÉ MLÝNY A BAROKO PŘES VÝROVKU

Milí čtenáři a turisté, na sobotní výlet vyrazíme vlakem do Kouřimi z Masarykova 
nádr. (9:19, přestup v Českém Brodě naproti nádraží navazující bus č. 491 směr 
Mukařov v 10:07). Provázet nás bude potok Výrovka, modrá a žlutá turistická značka. 
n V Kouřimi na náměstí se podíváme na Střed Evropy od J. Pouly z r. 2010 (skutečný 
průsečík 50. rovnoběžky a 15. poledníku se nachází cca 1,5 kilometru od Kouřimi 
směr Svojšice). Na modrou značku se napojíme na kraji náměstí za krásnou gotickou 
zvonicí, která se proslavila obrácenými zvony (srdcem vzhůru). Druhé podobné jsou 
v Rovensku pod Troskami. n Nabízená trasa měří asi devět kilometrů. Pokud byste si 
ji chtěli prodloužit o cca 2,5 km, nejdřív si udělejte kolečko po naučné stezce Stará 
Kouřim, opusťte na chvíli modrou a vydejte se k legendárnímu Lechovu kameni, hra-
dišti Stará Kouřim a k Libušinu jezírku. Pak se vraťte na stejnou křižovatku, kde jste 
modrou opustili a na konci NS jděte vlevo po modré (směr Toušice, Zásmuky) od roz-
cestí u Panského mlýna až k dalšímu mlýnua Bukačov ze 17. stol. a dále kolem mlýna v
Pášov z 15. stol. Je jedním z pěti dochovaných mlýnů z původních devíti, které kdysi v
stály na historickém území města. Kolem rybníku Strašík s protrženou hrází, který k
jméno získal podle místa bývalého popraviště, dojdeme až do Toušic a dál pokračuje-
me po žluté značce. Na kraji lesa uvidíme skalní kaskádu Toušické prahy, pak krásný 
barokní kamenný most ze 17. stol. a pozůstatky t Trmalovy tvrze z 15. stol. Pokračujeme 
Vlčím dolem podél Výrovky. Kdysi tu stával mlýn, hájovna, cihelna i hospoda – dnes 
tu „zbyl“ další barokní kamenný most ze 17. stol., který si zahrál ve filmu Smrt talento-ý
vaného ševce nebo Nesmrtelná teta. Dojdeme až do Zásmuk k zámku, který v r. 1992 k
zrestituovala Diana Šternberková a po téměř padesáti letech chátrání ho opravuje. 
Občerstvení je možné v restauraci Nová hospoda v blízkosti zámku. n Zpátky domů 
nás odveze autobus č. 381 z náměstí (naproti zámku) v 16:51, 18:51 až na stanici me-
tra Háje. inspirace: časopis Turista, foto archiv, upravila Renata Zajícová

Střed Evropy Toušice-mostKouřim

FILMOVÁ (PŮL)NOC 2015
Na pátek 17. 4. připravili studenti Trojské-
ho gymnázia ve spolupráci s Občanským 
sdružením Trojskoúhelník a Městskou čás-
tí Praha-Troja tradiční kulturní akci – Fil-
movou (půl)noc. n Promítalo se na pěti 
místech – v hlavním sále (aula gymnázia), 
ve třech učebnách gymnázia a v malé tělo-
cvičně (dokumentární a historické filmy). 
Zpestřením byl také poslech elektronické 
hudby, kterou připravili studenti septimy 
se svými kamarády. n Občerstvení a vše dal-
ší, co s „Filmovkou“ souvisí, bylo zcela bez-
problémové, stejně jako následný úklid vy-
užívaných tříd. Velké poděkování zaslouží 
všichni organizátoři, zejména Iveta Jeriová 
a Kateřina Zadáková z kvinty.

Promítané filmy měly dobrou úroveň, 
posuďte sami.

Oscarové filmy: Rivalové, Birdman a Whiplash

Animované filmy: Jak vycvičit draka 2, 
Velká šestka, Já padouch 2

Komedie: Stážisti, Co jsme komu udělali? 
Divoké historky

Horory: Šestý smysl, Ospalá díra, V zajetí 
démonů, Open grave

Dokumentární filmy: Blok krátkých doku-
mentů – projekt My Street Films (Na Kníže-
cí, Za plakátem, Zahrajte to znovu, kluci!, 
Hotel Praha, Slušný dům, Domov můj), Su-
gar Blues, Kanada – Velká Kanadská jezera

Reprodukcí obrazu Antonína Blomana – Most na Pelc Tyrolku (z roku 1929) připomínáme statečné obrán-
ce mostu z května před sedmdesáti lety. Mnozí z nich na mostě (později nazvaném Barikádníků) nebo
v jeho okolí položili během Pražského povstání své životy. Čest jejich památce.

194519452015
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP PRO VÁS

OHLÉDNUTÍ

DEN PRO ZDRAVÍ
Ve středu 22. 4. se pod záštitou 
starosty Prahy 7 Mgr. Jana Či-
žinského konal oblíbený „DEN 
PRO ZDRAVÍ“, který kaž-
doročně organizuje SENIOR 
FITNES, o.s. a Konto Bariéry/
SenSen v prostorách softba-
lového a baseballového hřiště 
SABAT Troja. Probíhají tu pro 
nás všechny velmi užitečné po-
hybové, zdravotní i duševní 
aktivity – seznámení se soft-
balem a baseballem, golfem, 
kriketem, jízdou na elektroko-
lech a koloběžkách, bezplatně 
se tu provádí vyšetření zraku, 
srdeční zátěžový test, vycházka 
s holemi Nordic Walking a další 
především pro seniory zajíma-
vé všestranné aktivity. Zájem-
cům se zde dostává i poučení 
od příslušníků police a hasič-
ského sboru. Letošního setkání 
se zúčastnila i početná skupina 
trojských seniorů. Velmi jsme 
ocenili možnost užít si zábavný 
a prospěšný den přímo u nás 
doma  v Troji. O. Stavovčíková

ZDENĚK DANĚK – 
POKRYTÁ PAŘEZY
V trojské Galerii U Lávky se ve čtvrtek 
14. 5. v 17 hod. uskuteční vernisáž k vý-
stavě Zdeňka Daňka pod názvem Pokrytá 
pařezy.

Zdeněk Daněk je neklidný umělec
s širokým záběrem. Vychází z důkladné
realistické malby, kterou kombinuje s kon-
ceptuálním myšlením, nevyhýbá se však 
ani novým médiím. Ve své práci se zabý-
vá krajinou a problémy vznikajícími mezi
kulturou a přírodou. Upozornil na sebe už
během studia, jeho obrazy malované z po-
hledu zvířat byly jako z jiného světa. Obraz
z roku 2001 s názvem Na čekané, na kteréméé
se jelen se zajícem z povzdálí dívají na au-
tonehodu, je dodneška synonymem jeho
tvorby. Známé jsou i obrazy s bondage
tématikou a na pozadí vykácených pasek,
nebo prostorová obrazová instalace zobra-
zující narativní scénu z polabského pole.

Jeho rozpětí sahá přes aktivní obrazy,
které čistí vzduch, animace, ekologické
komixy, nebo tetování.

V druhé linii jsou práce zabývající se
malbou jako takovou, její formální strán-
kou. Autor věří, že realistická malba po-
skytuje nejširší škálu možností a bohatý 
jazyk. Současná výstava se zabývá způsoby 
vnímání zobrazivé malby. Obraz je abstra-
hován, dekonstruován a znovu skládán, 
nabízí pohledy z jiné perspektivy, nebo
sugestivní pohledy do jeho struktury. Re-
alistický obraz je zde představen nejen
pouze jako plocha pokrytá pařezy a po-
toky. Je to svébytná struktura s vnitřními
vztahy, kde každý prvek malby obsahuje
řád definovaný celkem. Bok

KLUB TROJSKÉ HISTORIE ZASE VE SVÉM!
Po čtyřměsíčním azylu v prostorách Zoo Praha se Klub trojské historie ve čtvr-
tek 9. dubna sešel konečně v přebudovaných prostorách Domu spokojeného 
stáří. Účast byla znovu rekordní – sešlo se dvaadvacet historiků. Přítomní oce-
nili příjemné prostředí klubovny, která je dokonce vybavena zařízením pro pro-
mítání fotografií i videí. Schůzka se zabývala přípravou další plánované publika-
ce pod pracovním názvem „Historie trojských restaurací“. Další setkání historiků se 
uskuteční ve čtvrtek 21. května od 17 hodin v klubovně DSS. Text a foto bok

http://zdenekdanek.net
zdenekdanek.blogspot.cz
http://kurzy-krajinomalby.webnode.cz
http://kurzy-malby.webnode.cz

ád definovaný celkem. Bo

ttp://zd/zdenekdanekk.nett

Vaše tipy na akvarel 
z minulého čísla

Dobrý den. Mám tip k miniatuře od Ivana Šiškina. Domnívám se,
že je to pohled z Podhoří. Vlevo je kopec nad Sklenářkou, která
je částečně vidět mezi stromy, na pravé straně kopce, kde je dnes
Hanspaulka. S pozdravem Jiří Popovský z Podhoří 

Motiv obrázku malíře Ivana Šiškina se nachází prav-
děpodobně v místě, kde bydlel J. Tichý, tj. vzadu část 
budoucí ZOO a cesta, po které jde postava, vede od 
přívozu v Podhoří – směr Troja. Helena Luttererová

21. mezinárodní knižní veletrh
a literární festival

SVĚT KNIHY PRAHA 2015
14.–17. 5. NNA VÝSTAVIŠTI
Čestný host:

EGYPT

Jarní defilé malých víl 
a vodníků oživilo i letos 
fontány v zahradách Troj-
ského zámku vodou z pra-
mene potoka Haltýř.
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TJ SOKOL INFORMUJE

SPORTOVNÍ NABÍDKA

K
MALÝ BASEBALL pro malé Trojany

em března navštíviliKK základ-
školu v Troji trenéři base-KKballových týmů SaBaTu, aby KK

ukázali malým školákům, že 
baseball se dá hrát i v tělocvič-
ně a že je to sport vhodný pro
holky i kluky. 

Na pět desítek dětí ze tří tříd 
se během tří vyučovacích hodin 
tělesné výchovy seznámilo se 
základy t-ballu, herní varianty 
baseballu pro malé děti a za-
hrálo si mezi sebou několik na-
pínavých zápasů. Trenéři troj-
ského SaBaTu škole darovali zá-
kladní vybavení pro hru, aby si
děti mohly během hodin těles-
né výchovy t-ball kdykoli zahrát. 
A kdo by neměl dost, může zajít 
do trojského SaBaTu…

Štěpán Hasal ŠHA 

V
SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST VŠESTRANNOST

noru a březnu proběhly 
roční schůze v oddílech

a Valná hromada celé jed-
noty. Kvůli rezignaci starosty 
a výboru jednoty byly mimo-
řádně volební. Novým sta-
rostou byl zvolen Petr Filip
(odd. kopané), místostaros-
tou Tomáš Drdácký (odd.
všestrannosti) a jednatelem
Jan Luxa (odd. kanoistiky).
n Rádi bychom poděkova-
li bývalému starostovi Janu
Zobalovi za jeho obětavou
práci, při které se nebál mě-
nit chod jednoty. Jeho cílem
bylo udělat ze Sokola Troja 
moderní, progresivní a dob-
ře fungující sportovní a spo-
lečenskou organizaci. I přes
drobné neúspěchy se mu
většinu úkolů podařilo spl-

nit, za což mu patří náš velký 
obdiv. n Na výroční schůzi 
sokolské všestrannosti byla 
schválena nová výše oddí-
lových příspěvků, která by 
měla lépe zajistit vyrovnaný 
rozpočet. Všichni členové by 
měli mít příspěvky uhrazeny 
do konce dubna 2015. 

Zájezd do Lipnice 23. 5. 
2015 ještě není plně obsa-
zen, přihlášky přijímá Ela 
Filipová. Za TJ Sokol Troja,

cvičitelé sokolské všestrannosti

DALŠÍ AKCE
SaBaTu 

1.–2. 5. Turnaj Extraligy kade-
tek, celý víkend 
24.–30. 8. Softballový camp 
mládeže – otevřený camp pro 
všechny děti z Troji 
24.–28. 8. Soustředění všech 
mládežnických týmů baseballu 
9–17 hodin po celý týden
30.–31. 5. Turnaj 3. ligy žen 

Mariana Hačecká 

STOLNÍ TENIS
V  neděli 19. 4. 2015 pokračoval Seriál turnajů ve stolním tenise dvou-
hrami. Přišlo jednadvacet  hráčů, z nich i několik nových – silných.

Po základních rozřazovacích 
skupinách první tři vytvořili dvě 
semifinálové skupiny, z nichž 
vzešla finálová šestka a skupina 
o 7.–12. místo. Zbylí bojovali 
v jediné skupině o další pořadí. 
Všichni si tak pěkně zahráli.

Se ztrátou jediného setu 
prošel turnajem Karel Beneš 
a po zásluze zvítězil, druhý a zá-
roveň nejlepší ze Sokola Troja 
Dušan Martykiewiecz prohrál 
jen s vítězem. Ještě tři porážky 
stačily Josefu Pozníčkovi k třetí-
mu místu.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

www.prahavpohybu.eu
Informace o sportu v Praze, kalendář významných 
sportovních akcí, přehledy, mapy, atp.

TROJSKÝ ORIENŤÁK 2015
Každé středeční odpoledne od 13. května do 24. června se, v leso-
parcích Prahy a okolí, bude konat celkem sedm závodů v orien-
tačním běhu.

Třetím závodem Žaket Pražského poháru žactva ze série Dny 
s mapou v pražských lesoparcích (pořádající orgán Pražský 
svaz orientačních sportů), za podpory Magistrátu hl. m. Pra-
hy, MČ Praha-Troja, Botanické zahrady hl. m. Prahy a na-
kladatelství Žaket, je Trojský orienťák 2015. Je součástí akcí
pořádaných u příležitosti 120. výročí založení Tělocvičné
jednoty Sokol Troja.

Proběhne ve středu 27. května 2015 odpoledne
v trojských kopcích.
Prezentace je v kempu Sokol Troja od 15.30 h.
Startuje se do 18.00 h. 

Na přípravě a organizaci závodu se podílejí členové oddílu 
orientačního běhu TJ Sokol Troja.

Loňského závodu se zúčastnilo 269 závodníků.

Přijďte i vy vyzkoušet pěkný sport!

Za oddíl OB TJ Sokol Troja Milan Paukert

23. 5.
V SOBOTU
AUTOBUSEM
Do Lipnice a Havlíčkova Brodu
Poslední volná místa!
Přihlášky přijímá A. Filipová
mob.: 736 283 882
e-mail: filipova.alzbeta@seznam.cz
pro členy TJ: 100 Kč, hosté: 200 Kč 



TIP NA VÝLET

TRAMVAJÍ DO MECHU A KAPRADÍ
Vážení čtenáři, milí turisté – tentokrát je tu romantická nabídka s ná-
dechem nostalgie. Pravčickou bránu (nominovanou na osmý div světa) 
zná leckdo. Její „příbuznou“ skalní bránu „Kuhstall“ /Kravín, Kravská 
stáj neboli maštale/ najdete na druhé straně hranice Českosaského Švý-
carska, u našich sousedů. Podle legendy v ní za Třicetileté války ukrý-
vali vesničané svá dobytčata (výška 11 m, šířka 17 m, 377 m n. m.).

Zaveze vás tam historická 
tramvaj (1898) „Kirnitzsch-
talbahn“ z městečka Bad 

Schandau na pravém břehu Labe 
(zbývající úsek ke skalní bráně 
zdoláte po dvaceti pěti minutách 
pěšky lesním terénem). Každá z de-
víti tramvajových zastávek v údolí 
říčky Kirnitzsch nabízí řadu výletů 
do pískovcových soutěsek, ke skal-
ním věžím nebo na pozoruhodné 
vyhlídky.

Zvolíte-li pro příjezd vlak (z ná-
draží ČD Praha – Holešovice jste 
s EuroCity v Bad Schandau za ne-
celé dvě hodiny), vyplatí se navští-
vit informační centrum v budově 
nádraží „National-
parkbahnhof“. In-
formace pro celý re-
gion a okolí jsou zde 
i v češtině.

Na železnici v Čes-
kosaském příhraničí
lze využít i výhodnou 
jízdenku Labe/Elbe. 
Ta platí pro soupra-
vy EC jen v tuzemsku
a tak s ní z Děčína
do Bad Schandau do
jedete za půl hodin
osobním vlakem (od

jezd 6.40 h a dále vždy po dvou ho-
dinách, do 14.40 h). V Ústeckém 
kraji a saském příhraničí platí jíz-
denka Labe/Elbe kromě železnice 
i na městskou a příměstskou do-
pravu, některé přívozy včetně Bad
Schandau a lanovku v Ústí nad 
Labem.

K historické tramvaji (stanice 
Kurpark) se z vlakového nádraží 
dostanete buď přívozem a násled-
ně pětiminutovou chůzí historic-
kým centrem městečka nebo pří-
mo autobusem č. 241 (interval cca 
30 minut).

Bus 241 může být i alternativou 
k historické „elektrice“ – trasa údo-
lím říčky je shodná a autobus je 
v ceně jízdenky Labe/Elbe. Výcho-
zí stanicí ke skalní bráně „Kuhstall“ ll
je „Lichtenhainer Wasserfall (záro-
veň i konečná zastávka tramvaje).

Kirnitzschtalbahn jezdí denně:
8.15, 9.30 a dále po půl hodině 
do 18.30 h. Zpět vyjíždí posled-
ní spoj z konečné Lichtenhainer 
Wasserfal v 19.15 h (1. 5.–30. 8. 

ve 20.15 h). Jízdenky 
diče – průvodčího.
Tip pro cyklisty: údo-
sjízdné. Zajímavý vý-

se nabízí z České Ka-
nice dvěma národ-

mi parky, cíl v Bad 
handau (cca 40 km).

s.p.a.

www.ceskedrahy.cz
www.vvo-online.de
www.ovps.de
www.bad-schandau.de 
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Platnost jízdenky Labe/Elbee

BOTANICKÁ PRO VÁS
www.botanicka.cz

Do 10. 5. Motýli kouzlo proměny
Tropičtí motýli ve skleníku Fata Morgana
Hudební toulky 2015 10. 5.– 20. 9. 2015
každou neděli klasika pod širým nebem
(ZOO 13.00 h, Trojský zámek 15.00 h,
Botanická zahrada 17.00 h).
10. 5.–20. 9. Malovací seminář Umělecký kurz kreslení a malová-
ní s lektorkou Ak. mal. Lucií Crocro –í vždy v neděli 14–17 h
(10. 5., 7. 6., 12. 7., 9. 8., 20. 9.)
rezervace nutná: crocrolucie@seznam.cz
10. 5. Musica per tre (E. Schulhof, B. Martinů, J. Ibert) 17 h

15.–24. 5. Bonsaje 10. ročník
bonsaje českých i zahraničních pěstitelů
O víkendech doprovodný program:
např. skládání origami, Taiji, přednášky, 
Ikebana, čajový obřad

17. 5. Trio Boema (F. X. Dušek, W. A. Mozart, J. Ibert)a 17 h
19.–31. 5. Africké fialky a jejich příbuzní 2015
oblíbená výstava skleník Fata Morgana 9–19 ha
24. 5. Grand Duetto Concertante
(A. Vivaldi, V. Geli, P. Locatelli) 17 h
29. 5. Noc kostelů Kostely pražské arcidiecéze, tak jako i kos-
tely na jiných místech naší země a v zahraničí, se otvírají, 
kaple sv. Kláry (včetně viničního domku) 19–23 h.
29.–31. 5. Burza muškátů prodej pelargonií a rostlin z přebytků 
botanické zahrady, odborné poradenství
31. 5. Musica vocale
(J. Mysliveček, Ch. Gounod, F. Schubert) 17 h

TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZOO ÁPRO VÁS PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v květnu 9–18 h

1. 5. Pozvánka pro všechny zamilované páry Polibek pod 
rozkvetlou sakurou 

2.–3. 5. Výpravy za zamilovanými zvířaty Neobvyklá setkání 
u zvířat, během nichž se dozvíte zajímavosti nejen 
o vztazích zvířat

9.–10. 5. Jak to chodí u kopytníků Rodiny u koní, antilop, 
bizonů či žiraf

16.–17. 5. Jak to chodí u ptáků Pačí námluvy v zoovv
23.–24. 5. Jak to chodí u opic Za guerézami, gibony, chápa-

ny a kotuly
30.–31. 5. Jak to chodí u šelem Drsné námluvy divokých koček 
Komentovaná krmení a setkání Navštivte zvířata tehdy, kdy 
jsou nejaktivnější, Setkání u zvířat doplněná poutavým 
vyprávěním po celý den – stačí si jen vybrat! Program probíhá 
jen za hezkého počasí. květen a září – o víkendech, červen až 
srpen – denně. Změna programu vyhrazena.
Podrobně na www.zoo.praha.cz/komentovana-krmeni-cviceni  

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 4. 5. 2015 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příští-
ho čísla je 18. 5. 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, 
Martina Umlaufová, Ing. arch. Václav Valtr, Renata Zajícová. Zlom: Michal Špatz, Ma-
keta: Grafos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Názory 
pište na: redakce@mctroja.cz
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