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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z jednání komise pro obecní majetek
Komise pro obecní majetek se zabývala výkupem částí pozemků parc. č. 1372/2, 
1372/4, 1382/1, 1382/2 a 1382/5 k. ú. Troja v Podhoří od soukromých vlastníků 
na rozšíření komunikace V Podhoří a navrhla uskutečnit výkup za jednotnou cenu. 
Zároveň s tímto se opětně zabývala i odkoupením pozemku parc.č. 1444/2 k. ú.Tro-
ja – cesta ke kapli sv. Václava, kde komise navrhuje stejnou kupní cenu jako u cesty 
V Podhoří. Komise dala souhlas k úplatnému převodu id. 1/2 pozemků parc. č. 1376 
k. ú. Troja a pozemku parc. č. 1377 k. ú.Troja z vlastnictví hl. m. Prahy vlastníku dru-
hé id. 1/2. Komise dále projednala návrh Diplomatického servisu ČR na oplocení 
pozemku parc. č. 399/1 a okolních a nesouhlasí s oplocením z důvodu, že tím by 
pokračovalo uzavírání centrální části obce, je tam stavební uzávěra a zátopová oblast 
a při povodni voda ohrožuje podstatnou část obyvatel MČ. Veřejná parková plocha 
veřejně přístupná by byla nejlepší. Komise se v rámci přípravy rozpočtu na rok 2016 
zabývala návrhy na rekonstrukce a opravy majetku svěřeného do správy městské části.

Z jednání komise pro výstavbu a dopravu
n Nástavba a přístavba RD Jaroslav Sluníčko – komise souhlasí s upraveným ná-
vrhem projektové dokumentace n Oplocení pozemku 482/8 a 482/9 k. ú. Troja 
– komise s návrhem oplocení souhlasí. n Villa Sekyra – sklad zahradnických potřeb 
– komise bere upravený návrh, snížený o jedno podlaží, na vědomí. n Dopravní ře-
šení EZU – komise s předloženým návrhem vedení trasy těžké stavební dopravy přes 
MČ Praha-Troja nesouhlasí. Požadujeme provést odvozovou trasu tak, aby stavební 
doprava vyjížděla jižním výjezdem areálu EZÚ n Připojení vjezdu na komunikaci 
Pod lisem – komise požaduje řešit dopravní situaci jako celek včetně výjezdu z ulice 
Na Dlážděnce. Zkrácený zápis Karel Novotný, tajemník komise 

Z jednání Finančního výboru
Dne 21. 3. 2016 proběhlo na Úřadě městské části Praha-Troja jednání Finančního 
výboru Zastupitelstva městské části Praha-Troja. Na programu bylo projednání ná-
vrhu rozpočtu městské části na rok 2016. Po důkladném prostudování jednotlivých 
položek členové hlasovali pro doporučení navrhovaného rozpočtu pro rok 2016 
ke schválení zastupitelstvu městské části. Dále finanční výbor doporučil zastupitel-
stvu zvážení ještě vyšší aktuálnosti informací v měsíčníku TROJA vzhledem k výši 
nákladů na časopis. Zkrácený zápis Romana Konrádová, tajemnice FV

Jarní prázdniny
Letos na nás Studánka čekala až v nej-
pozdějším termínu jarních prázdnin.
Vyjeli jsme 5. 3. a do Prahy jsme se vrátili
12. 3. Cesta autobusem proběhla v po-
řádku s menší zastávkou na čůrání a pak 
už nás čekal „jen“ výšlap nahoru do cha-
lupy. Odpoledne jsme šli na krátké ly-
žování, kdy jsme byli rozřazeni do tří
družstev. Hned další den jsme byli lyžo-
vat na celý den v Peci na velkých sjezdov-
kách. Třetí, krizový den, jsme lyžovali
jen dopoledne a po obědě byla kreslíř-
ská soutěž na téma: „strážný anděl“. Dal-
ší dny probíhaly podle plánu, do Pece se
jelo ještě jednou a pak na večerní lyžová-
ní. Celý týden utekl strašně rychle a při-
šly na řadu závody, na které jsme se celý 
týden připravovali. Pak už byl jen závod
na ježdících a sněžný bar. Poslední den
ráno jsme si museli zabalit všechny věci
a uklidit chalupu, nakonec jsme vzali
všechny věci na sebe a hurá domů.

Roman Pištora a Anička Stránská

Městská část Praha-Troja nabízí k od-
koupení následující nepotřebný movi-
tý majetek. Jedná se o věci, které jsou
starší a nevyužívané, ale zachovalé
a mohly by ještě posloužit k dalšímu
využití. 
Nepotřebný movitý majetek prodá-
me tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu, 
v případě malého zájmu i za odvoz.

25. 2. 
2016

29. 2.
2016

Nabídka nepotřebného movitého majetku 
Nabídky je možné podávat písemně na ad-
resu Úřadu městské části, Trojská 230/96, 
171 00 Praha-Troja nebo e-mailem na ad-
resu markova@mctroja.cz nebo novot-
ny@mctroja.cz, do 30. 6. 2016.

Případní zájemci si mohou přijít věci 
prohlédnout od 11. dubna 2016 v pon-
dělí a středu v úředních hodinách 8–12 
a 13–17. K prodeji nabízíme:

n  Mechanický psací stroj, rok výroby 
neznámý

n  Naviják lanový rok výroby 2005
n  Prodejní regály 14 ks v rozebraném 

stavu, rok výroby 2004
Veškeré informace vám na Úřadě 
městské části podá pan Karel Novot-
ný tel. 724 156 144, e-mail: novotny@
mctroja.cz. Ing. Marková, tajemnice

Vážení spoluobčané, na výstavě Trojské plány jsme představili projekt Rekonstrukce ulice na výstavě Trojské plány jsme představili projekt Rekonstrukce ulice 
Pod Hrachovkou. Výstavba její první části bude zahájena 11. dubna, investorem je hlavní 
město, stavbu bude provádět firma Skanska. V první etapě výstavby do konce června bude 
uzavřena ulice K Bohnicím. Podrobný popis k dopravnímu omezení naleznete na straně 5 
tohoto čísla. Prosím vás o trpělivost s dopravním omezením, které se bude týkat nás všech 
vv Troji (zejména obyvatel lokality Salabka a Podhoří), obyvatel Bohnic i návštěvníků Troje. 
S veškerými dotazy a problémy se prosím obracejte přímo na pana starostu, T. Drdáckého, 

ači pana Karla Novotného z úřadu MČ. Nejstarší trojské občanské sdružení TJ Sokol Troja 
-oslaví 120 let nepřetržité činnosti na slavnostní Akademii v trojské tělocvičně dne 15. dub-
ýna od 17:30 hodin, všichni jsou srdečně zváni! O velikonoční sobotě uspořádal Petr Perný 

s rodinou pro nejmenší děti Hledání velikonočních vajíček s řadou soutěží. Mám radost, že k
-naše zahrada je využívána ke svému účelu a slouží k setkávání trojských obyvatel mimo ofi-

ciálně organizované akce. Obecní zahrada je otevřena pro vaše aktivity! Přeji vám pěkné 
jjaro v Troji! Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz Easter egg hunt

Obecní zahrada &
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TROJSKÝ KALENDÁŘÚŘAD MČ INFORMUJE

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ÚŘAD MČ INFORMUJE

PŘEČETLI JSME PRO VÁS

Upozorňujeme na možnost za-

řadit své letošní zajímavé akce 

do připravovaného Trojského kalen-

dáře 2016. Nabízíme všem pořadate-

lům, kteří mají zájem být v kalendá-

ři uvedeni, aby na info@mctroja.cz

zaslali přehled akcí (datum, hodina, 

místo, pořadatel) a průběžně je dopl-

ňovali. Kalendář tak vyjde v měsících 

V, VI, VII–VIII, IX, X–XII. redakce

ř
p

2 0 1
6

26. 5.

Trojský kalendář
v sobotu 16/4
sraz na parkovišti pod zámkem
více informací na straně 7

Chovatelé, nezapomeňte 
na své povinnosti: 
n ohlásit vznik poplatkové povinnosti správci poplatku 
do patnácti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má 
za následek vznik povinnosti platit poplatek; ohlašovací po-
vinnost je povinen splnit i poplatník, který bude uplatňovat 
zákonnou možnost osvobození od poplatku n oznámit správ-
ci poplatku změnu údajů uvedených v ohlášení do patnácti 
dnů ode dne, kdy tato změna nastala (např. úhyn psa, změna 
chovatele) n přihlásit psa do evidence chovatelů psů u Ma-
gistrátu hl. m. Prahy do třiceti dnů od označení čipem nebo 
tetováním n odhlásit psa z evidence chovatelů a do třiceti dnů 
od data ukončení chovu nebo uhynutí psa (dokládá se potvr-
zením od zvěrolékaře)

Adresa správce poplatku:
ÚMČ Praha-Troja, ekonomic-
ké oddělení, Trojská 230/96,
Praha-Troja, Tel: 284 686 104 
Adresa evidence chovatelů
psů: Magistrát hlavního měs-
ta Prahy, odbor živnostenský 
a občanskoprávní, Jungma-
nnova 35/29, Praha 1. Ve-
dením evidence je pověřena 
paní Helena Tichá, telefon:
236 002 392, e-mail: helena.ti-
cha@praha.eu, kancelář č. 234
sídlí ve druhém patře Ško-
dova paláce. Návštěvní doba:
pondělí 12.00–17.00, středa 

8.00–18.00. Registrační kartu 
chovatele psa, odhlášení z evi-
dence, změnu adresy majitele 
apod. lze zaslat poštou nebo 
e-mailem, příp. prostřednic-
tvím datové schránky Hlavní-
ho města Prahy č. 48ia97h.

Romana Konrádová 

Bibliobus
Bibliobus parkuje v ulici Sádky
každý sudý týden vždy ve čtvr-
tek od 14 do 18 hodin.
Příští termíny zastávek jsou:
7. a 21. dubna, 5. a 19. května
a 2., 16. a 30. června.

www.mlp.cz

Velkoobjemové kontejnery
BIOODPAD 
neděle 10. 4. ODPOLEDNE 13.00–16.00 h

n Pod Salabkou x Trojská 

DOMOVNÍ ODPAD 
sobota 23. 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 24. 4. DOPOLEDNE 8.00–12.00 h
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n  Pod Havránkou u čp. 238/8 před vraty Panského 

statku
n Na Pazderce proti čp. 213

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné odkládat ně-
kolik druhů odpadu. Během provozní doby kontejnerů je možné, 
ve spolupráci s pověřeným pracovníkem, odložit dřevěný a sta-
vební suť (namísto kovů), odpad ze zeleně, objemný odpad, elek-
trozařízení a nebezpečný odpad.
neděle 10. 4. DOPOLEDNE 9.00–15.00 h

n V ulici Sádky u Diplomatické čtvrti

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické ba-
terie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné 
produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický ma-
teriál (znečištěné obvazy, jehly), tiskařské barvy, tonery, inkous-
ty, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť
středa 6. 4. ZVEČERA

n V Podhoří (točna autobusů) 18.10–18.30 h
n  křižovatka Trojská – Pod Havránkou 18.40–19.00 h

Sledujte prosím průběžně 
termíny přistavení 
kontejnerů v časopise 
TROJA nebo na stránkách 
www.mctroja.cz.
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Jak bude Městská část 
Praha-Troja hospodařit 
v roce 2016
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja 
schválilo na svém 10. zasedání dne 29. břez-
na 2016 rozpočet MČ Praha-Troja na rok 
2016. Příjmy i výdaje rozpočtu vycházejí 
z plnění rozpočtu v roce 2015 a po zapra-
cování nových skutečností jsou ve výši
15,4 mil. Kč.

Očekávané příjmy rozpočtu jsou proti minulé-
mu roku největší měrou ovlivněny vyšším příspěv-
kem od hlavního města Prahy ve výši 6,411 mil. 
Kč, což představuje částku 5 000 Kč na jednoho 
obyvatele Troje (v minulosti bylo 2 400 Kč na oby-
vatele). Díky tomu mohou být realizovány nové 
investice nebo dokončeny již rozpracované.

Na investice připadá v rozpočtu částka 
3 461 100 Kč. Z této částky by měly být realizová-
ny kašny na křižovatce Trojská x Pod Havránkou 
společně s rekonstrukcí křižovatky z prostředků 
HMP, rekonstrukce schodiště mateřské školy, 
úprava plochy před garáží Velvyslanectví Korej-
ské republiky, nové severní oplocení u budovy 
čp. 708, výkup pozemků v Podhoří pro rozšíření 
komunikace, cvičební prvek v Podhoří, přístřešek 
ke vchodu do ZŠ, odhlučnění jídelny základní 
školy a další drobnější investice.

Kromě těchto prostředků usiluje městská část 
o granty a dotace a dnes již víme, že rekonstrukci 
obvodových zdí zahrady a hřiště mateřské školy 
budeme realizovat z dotace hl. m. Prahy z rezervy 
pro městské části ve výši 2,5 mil. Kč.

Dále usilujeme o dotaci na realizaci vodovodu 
a kanalizace k čp. 268, na opravu kaple sv. Václa-
va, na provoz Domu integrované pomoci. 

Zastupitelstvo městské části dále schválilo plán 
hospodářské činnosti, který se týká hospodaření 
se svěřeným majetkem. Tato činnost vykazuje tr-
vale kladný hospodářský výsledek, pro rok 2016 
se předpokládá ve výši 4,75 mil. Kč. Tyto pro-
středky se používají k posílení rozpočtu hlavní 
činnosti městské části.

Schválený rozpočet prochází během roku 
úpravami, které nemohl nikdo předpovídat, nebo 
se dle platné legislativy nemohou do rozpočtu za-
řadit, dokud je městská část neobdrží nebo nebu-
dou schváleny. Proto se rozpočet na konci roku 
liší od schvalovaného i o několik miliónů korun. 
Zároveň nikdy nedojde k úplnému čerpání plá-
novaných výdajů, ať již z důvodu úspor, přesunutí 
akce na následující rok z důvodu nemožnosti rea-

lizace v daném roce nebo i zrušení akce. Je proto nutné sledovat průběžné 
úpravy rozpočtu. K tomu by měl sloužit rozklikávací rozpočet, který plánu-
jeme zveřejnit na našich webových stránkách.

Rozpočet MČ Praha-Troja na rok 2016
PŘÍJMY (v tisících Kč)
poplatek ze psů 38,00
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 210,00
poplatek za užívání veřejného prostranství 400,00
poplatek ze vstupného 30,00
poplatek z ubytovací kapacity 60,00
správní poplatky  25,00
daň z nemovitosti 1 800,00
neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu  31,00
neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu HMP 6 411,00
převody z fondu hospodářské (podnik.) činnosti 4 162,70
prostředky z minulých období 1 773,00
příjmy ze vstupného 350,00
Příjmy z prodeje zboží 2,00
příjmy z úroků (část) 10,00
přijaté sankční platby 56,00

Příjmy celkem  15 358,70

VÝDAJE (v tisících Kč)

Silnice – vydláždění vjezdu k čp. 831 53,00

Odvedení a čištění odpadních vod – kašny 
na křižovatce TrojskáxPod Havránkou

861,10

Předškolní zařízení –příspěvek zřizovatele, 
rekonstrukce schodiště,grant

 1 660,00

Základní školy – příspěvek zřizovatele, zastřešení 
vchodu, odhlučnění jídelny, Gymnázium – grant

 1 185,00 

Kultura, včetně grantů 1 261,80

Kaple sv. Václava 54,00

Sport, tělovýchova, volný čas – granty 265,50

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, nové oplocení 
u vily čp. 708, úprava plochy před garáží čp. 222 2 318,50

Monitoring ochrany ovzduší 40,00

Velkoobjemové kontejnery a biokontejnery nad 
rámec poskytování hl. městem 105,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 378,50

Služby pro obyvatele, donášková služba DSS 36,00

Rezerva dle krizového zákona 10,00

Zastupitelstvo městské části – odměny vč. odvodů, 
telefony, cestovné, pojištění apod. 1 265,20

Činnost místní správy – zajištění chodu úřadu 
městské části – platy, odvody, materiál, počítače, 
software, služby IT, certifikáty, www stránky, apod. 5 164,10

Poplatky z účtu 26,00

Pojištění zaměstnavatele, pojištění budovy úřadu vč. 
zahrady 55,00

Splátka návratné finanční výpomoci 600,00

Výdaje celkem 15 358,70
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Plánované zahájení stavby
11. dubna 2016
Plánované ukončení stavby
16. října 2016

n v termínu od 11. dubna do 18. 
června bude průjezd Trojou do Boh-
nic a z Bohnic UZAVŘEN, jelikož 
bude zcela uzavřen úsek od tenisové 
haly k usedlosti Salabka.

n na všech příjezdových trasách 
do Troje bude informace o neprůjezd-
nosti Troje (V Holešovičkách, na Ko-
byliském náměstí, v Bohnicích, apod.)

n v úseku Hrachovka – K Pazder-
kám bude umožněn pouze jedno-
směrný provoz ve směru do Bohnic.

n v lokalitě Salabka – Trojská zůstá-
vá v platnosti omezení vjezdu- vjezd 
pro rezidenty pouze s povolením MČ 
Praha-Troja

n linka busu 236 bude provozována 
pouze na trase Bohnice – V zámcích

n v termínu 15. 5. – 18. 6. bude v úse-
ku od křižovatky K Bohnicím – za vjezd 
na parkoviště ZOO probíhat provádění 
povrchů, při kterém musí dojít k uza-
vření komunikace v celé šíři. Předpo-
kládá se pouze jednodenní uzavření 
komunikace. Náhradní trasa pro MHD 
do Podhoří bude vedena po cyklotrase 
pod ZOO a trojským zámkem, pro osob-
ní automobily po cyklotrase V Zámcích 
a přes Staré Bohnice. V tento den bude 
cyklotrasa v úseku Pod Havránkou – 
Podhoří uzavřena pro rekreační pohyb 
bruslařů a cyklistů

n po celou dobu stavby bude linka 
MHD 112 jezdit po své trase. Pro jízdu 
do zastávky Podhoří bude posílena. Za-
stávky Botanická zahrada budou v prv-
ní etapě stavby posunuty níže do ul. 
Trojská.

n v termínu od 19. června do 16. říj-
na se budou provádět úseky od teniso-a
vé haly k technickému vjezdu do Zoo

v Bosně, postupně vždy jedné polo-
viny vozovky po 150 metrových úse-
cích, doprava bude řízena kyvadlově
světelnou signalizací.

n po celou dobu výstavby nebude
vzhledem k malé šíři vozovky možný 
pohyb pěších po ulici Pod Hrachov-
kou. Obchozí trasa je vedena po cyk-
lotrase pod Zoo.

n stavba bude mít mezideponii ze-
miny v technickém zázemí areálu
Zoo a na okraji Troje u betonárky.

n díky režimu světelné signalizace
lze předpokládat tvoření kolon. Pro
zahájení stavby jsme požádali o po-
moc Městskou policii, stavbu i do-
pravní režim budeme průběžně do-
zorovat a případně upravíme ve spo-
lupráci s odborem dopravy Prahy 7.

Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení
Tomáš Drdácký, drdacky@mctroja.cz

Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou
Aktuálně dostupné informace:

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
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Workshopy Včely v ekosystémech
Pro pedagogy pražský ch škol a vedoucí  kolektivů mlá deže

pořádá Spolek pro rozvoj včelařství  MÁ JA za finanční  podpo-
ry Hl. města Prahy workshopy VČELY V EKOSYSTÉMECH 
v Agroenvironmentálním vzdělávacím centru – včelařském 
Areálu MÁJA v pražské Ruzyni.

od vedení m přední ho 
včelařského odbor-
ní ka a přírodovědce 

RNDr. Vá clava Švamberka se 
sezná mí te v široký ch ekologic-
ký ch souvislostech se součas-
nou situací  našich opylovatelů, 
jejichž role je klí čová  pro život 
člověka na té to planetě.

V roce 2016 se uskuteční 
dva workshopy v termínech y
16. května a 17. října, vždy pon-
dělí od 9 do 17 hodin. Ú čast 
v tomto interaktivní m seminá ři 
je zdarma, každý  ú častní k z řad 
pedagogů pražských škol a ko-
lektivů mládeže naví c zdarma 
zí ská  hodnotnou celobarevnou 

Včely v Troji
Potkat ve svém okolí vče-
lí úl může sice být někdy 
kumšt, ale v Troji můžete

najít hned tři stanoviště včelstev. Jednak 
v blízkosti usedlosti Sklenářka, jednak 
v areálu Zoologické zahrady v její nejjiž-
nější části – Dětská zoo a nově od břez-
na přibylo jedno stanoviště v zadní části
Podhoří. Včelaření sice není kdovíjaká 
výdělečná činnost, ale včelaři jistě po-
tvrdí, že je to činnost inspirující a při
péči o včely a jejich příbytky si příjemně
odpočinete. Odměnou Vám pak bude
sladký med, ovoce a zelenina na zahrád-
ce a vděčné včelky, které by bez obětavé
péče včelaře většinou nepřežily.

Pokud byste chtěli začít včelařit, je dob-
ré vědět, jestli nejste více senzitivní nebo 
alergičtí na bodnutí, protože žihadlům se 
i přes včelařské doplňky chtě nechtě 100% 
neubráníte. Promyslete si, kam včelstva 
umístíte a případně si zajistěte souhlas 
vlastníka, pokud není pozemek Váš. Bu-
dete potřebovat i včelařské vybavení, pro 
začátek alespoň včelí úly, rámky do úlů, 
ochranné oblečení (alespoň klobouk se 

závojem nebo kukla, dále třeba kombiné-
za nebo blůza a rukavice), dýmák, kleště 
na rámky, smetáček a rozpěrák, na stáče-
ní medu jsou pak také třeba další speci-
ální nádoby a nástroje. Také je dobré si 
o včelaření přečíst nějakou odbornou li-
teraturu, poradit se se zkušenějším včela-
řem nebo se zúčastnit nějakého odborné-
ho semináře, např. od spolku Mája, který 
v Praze pořádá v průběhu roku několik 
seminářů nejen pro zájemce a potenci-
ální včelaře. Můžete taky navštívit jejich 
www stránky: www.majabee.cz, kde také 
naleznete spoustu zajímavých informaci.

A když už máte vše připraveno, neza-
pomínejte, že i na chov včel se vztahuje 
judikatura, konkrétně zákon č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči a o změně ně-

encyklopedickou knihu o šesti
stech straná ch VČELÍ PAST-
VA, která  přiná ší  bohatství  ob-
razový ch a textový ch informací
o pětistech čtyřiceti čtyřech
včelařsky vý znamný ch rostlina-
ch a řadu další ch zají mavý ch

poznatků o pří rodě, včelá ch

i včelařství . Přihlášky posílej-
te na spolek@majabee.cz. Další 
informace poskytne a na otáz-
ky odpoví koordinátorka 
kurzů Radka Ingrová, mobil 
731 440 599, radka@majabee.cz. 
Více o organizátorovi kurzů se 
dozvíte na www.majabee.cz.

P

Seznamovací kurzy
pro pražské zájemce o včelaření
Naše hlavní město oplývá krásnými přírodními zákoutími, zachování 
jejich druhové rozmanitosti závisí na kvalitním opylení, počet včelstev 
a včelařů v Praze však v posledních desítkách let trvale klesá. Proto 
PRAHA POTŘEBUJE VČELY, což je také název kurzů pro pražské zá-
jemce o včelaření, které za finanční podpory Hl. města Prahy pořádá 
Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA v Agroenvironmentálním vzdělá-
vacím centru – včelařském Areálu MÁJA v pražské Ruzyni.
urzy se uskutečňují pod vedením zkušeného včelařského odbor-

níka a přírodovědce RNDr. Václava Švamberka, poskytují 
základní informace o včelách a víkendovém hobby včela-
ření, výběr z včelařských filmů, návštěvu ukázkového vče-

línu. Každý účastník získá brožuru „To nejzákladnější o včelař-
ství pro nevčelaře“. Kurz se koná vždy od 10 do 18 hodin, něko-
lik volných míst v tomto roce je ještě v termínech 3. a 23. dubna, 
15. května, 21. srpna a a 11. září. Účastnický příspěvek činí 300 Kč, čč
zahrnuje občerstvení. Kurzy se uskutečňují v Agroenvironmen-
tálním vzdělávacím centru – včelařském areálu MÁJA v Praze 6 
– Ruzyni. Přihlášky posílejte na e-mail spolek@majabee.cz. Další 
informace poskytne a na otázky odpoví koordinátorka kurzů 
Radka Ingrová, mobil 731 440 599, radka@majabee.cz. Více o or-
ganizátorovi kurzů se dozvíte na www.majabee.cz.

K

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA pořádá v Areálu MÁJA v pražské Ruzyni dva návštěvní dny pro veřejnost: soboty 16. dubna 
a 14. května, začátek vždy v 11 hodin. Ukázkový včelín, parčík včelařsky významných rostlin a pavilon včelařské teorie a praxe, s krát-
kým dokumentárním filmem o životě včel. Další na: http://www.majabee.cz/pro-navstevniky-arealu-maja. Rezervace je nutná.

Úly v areálu ČZU v Podhoří
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kterých souvisejících zákonů v platném 
znění a vyhláška 327/2012 Sb., o ochra-
ně včel, zvěře, vodních organismů a dal-
ších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin v platném 

znění, kde je chovateli uložena povinnost 
každoročně do konce února nebo pět dní 
před plánovaným umístěním hlásit údaje 
k umístění trvalých a přechodných stano-
višť včelstev (jedná se však o velice jedno-

duchý formulář). I přes shora popsané 
informace není včelaření těžké a může se 
do toho pustit prakticky každý. Zkusíte to 
také? Ing. Jana Ceplová,

referentka životního prostředí

Velkoobjemové
KONTEJNERY 2016
DOMOVNÍ ODPAD 
sobota 11. 6.
ODPOLEDNE 13.00–17.00 h

n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 
110/211 

n Pod Salabkou x Trojská 
n V Podhoří proti čp. 280 

(bývalá Octárna)
neděle 12. 6.
ODPOLEDNE 13.00–17.00 hod.

n Sádky, u stání na separovaný 
odpad

n Pod Havránkou u čp. 238/8 
před vraty Panského statku

n Na Pazderce proti čp. 213

BIOODPAD 
sobota 28. 5.
DOPOLEDNE 9.00–12.00 h

n ZŠ Trojská 110/211
n V Podhoří proti čp. 280 

(bývalá Octárna)
sobota 28. 5.
ODPOLEDNE 13.00–16.00 h

n Pod Salabkou x Trojská 

NEBEZPEČNÝ ODPAD
sobota 2. 7.

n V Podhoří (točna autobusů) 
11.10–11.30 h

n křižovatka ulic Trojská – Pod 
Havránkou 11.40–12.00 h

středa 5. 10.
n V Podhoří (točna autobusů) 

18.10–18.30 h
n křižovatka ulic Trojská – Pod 

Havránkou 18.40–19.00 h
Prosím sledujte průběžně termíny 

přistavení kontejnerů v časopise TROJA 
nebo na stránkách www.mctroja.cz.

Vysvětlení ke kontejnerům pro bioodpad
Vážení občané, dovolte mi vyjádřit se k situaci přistavování velkoobjemových kon-
tejnerů, nejaktuálněji pro bioodpad. Také u této kategorie kontejnerů dostáváme 
od Magistrátu hl. m. Prahy přidělený určitý počet na každé pololetí roku. Protože 
však v rozpočtu města na tento druh odpadu bylo letos vyčleněno více finančních 
prostředků, nabídl Magistrát možnost výměny plného kontejneru za druhý prázdný 
v garantované době přistavení. Tuto informaci jsem obdržela již na začátku roku 
a ještě několikrát mi následně byla potvrzena, když jsem se svozovou společností 
vybírala termíny přistavení. Proto jsem vám, občanům, také tuto informaci sdělila 
v naději, že bude dodržena. K mému rozčarování jsem však zjistila, že se tak nestalo, 
a proto jsem se ihned svozové společnosti dotazovala, proč k této garantované výmě-
ně nedošlo. Vedoucí pracovník mi potvrdil, že opravdu byla chyba na jejich straně 
a poskytnou vám náhradní termín: 10. 4. odpoledne na stanovišti Pod Salabkou x 
Trojská. Dále jsem upozornila na častý nedostatečný úklid po odvozu kontejneru, 
který má obsluha kontejneru také na starosti a byla jsem ujištěna, že bude obsluha 
na tento nedostatek také upozorněna.

Jsem si vědoma, že problémy s (ne)přistavováním kontejnerů jsou pro vás nepří-
jemné a vyřešení je během na dlouhou trať. Protože jsou termíny stanoveny vždy 
o víkendech, kdy se v Troji nevyskytuji, prosím vás o spolupráci a případné nedostat-
ky mi sdělujte mailem (ceplova@mctroja.cz) nebo volejte na úřad: 284 686 103 nebo: 
601 574 514. Vzápětí se budu snažit věc vyřešit.

Omlouvám se za vzniklé nepříjemnosti a děkuji za vaši ochotu pomoci.
Ing. Jana Ceplová, referentka životního prostředí

MístaMístaMístaMístaMMMíst ukliuuu zená při 
JJJarní brigádě 2015

Problémovámováováovámová místmístmístmístmístmísta

DOVOLUJEME SI POZVAT VŠECHNY OCHOTNÉ SOUSEDY A DALŠÍ DOBROVOLNÍKY NA

JARNÍ ÚKLID TROJI
SRAZ JE V SOBOTU 16. DUBNA V 9 HOD. NA PARKOVIŠTI ZOO POD TROJSKÝM ZÁMKEM.

Letos budeme uklízet veřejná prostranství podél břehu řeky od Trojského mlýna k Trojskému mostu.

S sebou si prosím vezměte pracovní rukavice, zbytek zajistí městská část!

Také letos bude úklid koordinován s akcí
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO.

Více na: www.uklidmecesko.cz

Děkujeme za ochotu pomáhat 
pečovat o čisté životní prostředí!

MČ Praha-Troja

n Diplomatický servis na Stavebním úřadě Prahy 7 projednává záměr oplocení 
pozemků mezi protipovodňovým valem a sokolskou cestou. Městská část Praha-
-Troja dlouhodobě usiluje o trvalou údržbu zanedbaných pozemků státu, jednáme 
i o podmínkách případného pronájmu. Se stavbou nového oplocení nesouhlasíme, 
jelikož by, mimo jiné, nepřípustně uzavřelo veřejnou zeleň v ulici Na Kazance a za-
mezilo přístupu na soukromé pozemky jižně od sokolské cesty. TD
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Den otevřených 
dveří v Ekoškolce 
Rozárce
Ekoškolka Rozárka zdraví všechny 
sousedy a vzkazuje, že pro velký zájem 
se Den otevřených dveří bude konat bě-
hem celého jara jednou měsíčně a termín 
nejbližšího je 26. 4. od 9 do 11 hodin.
Opět se na vás budeme těšit za plného 
provozu, abyste se mohli nejlépe pře-
svědčit, zda jsme ta pravá školka pro 
vás. Moc nás těší vědomí, že všechny 
rodiny z březnového dne otevřených 
dveří přišly na doporučení bývalých 
i stávajících Rozárčat. Neváhejte 
a přijďte také mezi nás.

Vaše Ekoškolka Rozárka,
eva.surova@podhoubi.cz, tel. 777 123 690, 

Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja

Dva výměnné pobyty
Euroškola v Berlíně

Euroškola Praha obdržela v závěru roku 2015
od Česko-německého fondu budoucnosti
příspěvek na projekt Praha – Berlín: Kul-
turní výměna partnerských škol. Společně
se studenty Trojského gymnázia a Euroškoly 
Česká Lípa jsme v únoru vyrazili na týden
do Berlína.

Děti z mateřské školy Nad
rozloučily se zimou nejen ím vhozením 
Moreny do Vltavy, ale také odpolední zahradní 
slavností „VÍTÁNÍ JARA“. Nejprve paní Zima pře-
dala vládu nad přírodou krásnému Jaru, a přesto-
že nás dešťová přeháňka zahnala pod střechu, nic 
nebránilo pustit se do jarního tvoření.rogram byl pestrý: prohlídka Euro 

Akademie Berlin, seznámení s němec-
kými studenty a nejznámější berlínské 

památky – Televizní věž, Alexanderplatz,
Reichstag, Braniborská brána, Checkpoint 
Charlie, Památník holocaustu, Berlínská 
zeď, Pergamonmuseum a další. Skvělým prů-
vodcem byl p. Matthew FERGUSON, který 
na berlínské škole učí angličtinu. Ubytování 
příjemné, jídlo velmi dobré. Jen počasí nás 
trochu zlobilo. Týden utekl jako voda a hned 
po návratu jsme se začali těšit na druhou část 
projektu, březnovou návštěvu berlínských 
studentů v Praze. n Naši studenti si pro ně-
mecké spolužáky připravili mnoho zajímavos-
tí o pražských památkách – v roli průvodců 
jim ukázali např. Karlův most, Malostranské 
a Staroměstské náměstí, Staroměstský orloj, 
Celetnou, Obecní dům či Václavské náměstí. 
S průvodci profesionálními jsme navštívili 
Pražský hrad, Petřín, synagogy či Velvysla-
nectví SRN. Nechyběla kultura – představení 
Faust v Černém divadle. A samozřejmě nej-
bližší okolí školy, volba padla na skleník Fata 
Morgana v Botanické zahradě, kde jsme měli 
štěstí na nádherné orchideje. Minikurz češti-
ny a poslední večer rozlučková party, pro kte-
rou naši studenti napekli a připravili úžasné 
občerstvení! n Oba týdny se povedly. Hodně 
jsme viděli, hodně jsme poznali. A zpátky 
do Berlína odjížděli nejen studenti, ale i ka-
marádi, se kterými se třeba brzy znovu setká-
me. Mgr. Kateřina Čížková

P

Kazankou se lllell tos 
tradičním vhozením

Děti společně s rodiči zdobili perníčky, květináčky, barvili vajíčka a vyráběli zajíč-
ky. Po sladkém občerstvení, které si malí cukráři s pomocí p.učitelek a kuchařek 
napekli, se o závěrečnou tečku postaral Trojský divadelní spolek s pásmem jar-
ních písní a tanečků, do kterého se s chutí zapojili děti i dospělí. Děkujeme všem 
za účast na této vydařené akci! Lenka Sochorová, MŠ Nad Kazankou

an
eb
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Trojský zámek
– čtvrtek a sobota – neděleerý úte
 h, pátek 13–18 h–1810

í Příhoda |iříJi Sochy
orka: Magdalena Juříková. Jiří urátoKu
da je sochař pohybující se na ten-íhodPří
aně mezi objektem a architektu-hraké
eho monumentální práce navíc u. Jerou
využívají nové technologie a ma-sto včas
y, které autor přebírá z průmyslo-riályter
oby. Výchozí tvary a funkce jeho výrové 
tů pak spoluvytváří futuristickou jektobj
féru. mosfatm n Výstava v interiéru a ex-
u Trojského zámku přinese kom-riéruter
i starších i zcela nových realizací nacibin
áže na loňský úspěšný projekt naváa n

va Ciglera, který poprvé zasáhl clavVá
ou odlišných teritorií, jež barok- obodo
a její velkolepá zahrada nabízejí.vila ní v

Křehká krása
pražské
kameniny

orka: Helena Tůmová. V prosto-urátoKu
Trojského zámku bude od 1. dub-ch Trác
16 vystaven unikátní soubor praž-201na
meniny ze sbírek Muzea hl. města é kamské
 Soubor byl vyroben v Pražské to-ahy.Pra
na zpracování jemné kameniny, rně vár
né v roce 1791 čtyřmi pražskými ložezal
ny v ulici Na Poříčí. ěšťanmě n V manu-

ře se vyráběly hlavně nápojové ktuřfak
ní sety, cenově přístupné měšťan-ídelna jí
zdobené malovanými žánrovými vu, zstv
ky, romantickými krajinami a po-rázkob

mi světců.avamsta n Figurální kamenina 
měty historickými, mytologickými náms n
měty z Mozartových oper tvořila náma n

krajovou část její produkce, ale e oksice
talentovanému modeléru Janu ky dík
kovi rozhodně ne zanedbatelnou.týpkVo

Obě výstavy otevřeny 1. 4.–30. 10. 2016

PRO BUDOUCÍ CHOVATELE

Zápis do Mateřské školy Nad Kazankou
Ve dnech 16. a 17. 3. 2016 proběhl zápis do Mateřské školy Nad Kazankou. 
Celkem byly podány třicet tři žádosti 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělá-
vání, z tohoto počtu je třiadvacet dětí 
z MČ Praha-Troja. Volných míst pro 
přijetí dětí pro nadcházející školní rok 

bude dvacet tři. Podle dosavadních výý-
sledků by tedy všechny děti mající trvaa-
lé bydliště v Praze-Troji mohly být přijaa-
ty do mateřské školy.

Bc. Vladimíra Barešová, ředitelka školly

Pojďte s námi Zažít Troju Jinak 17. 9. 2016
Milí sousedé, Troja se v loňském roce zapojila do celopražské pouliční slavnosti Zažít měss-
to Jinak. Začátek byl úctyhodný: divadlo, hrátky pro děti, impro šou, vláčky, mažoretkyy, 
ohnivá šou, výlet za hmyzáky, dvě stovky návštěvníků…

Ale nám je to pořád málo! Přidejte se k nám a pojďme udělat Zažít Troju Jinakk 
2016 nezapomenutelnou! Zapojit se může každý: spolky, stejně jako jednotlivci. Staa-
čí nápad, nebo i jen chtít pomoci s organizací. Zaplňme silnici a parkoviště dětmii, 
stánky, dílnami. Užijme si jeden společný den jinak!
Vezměte stoličku a učte lidi hrát šachy ■ plést svetry ■ zpívat ■ modelovat ■ vyřezávat lodičky ■ napečtte
■ uvařte ■ pozvěte sousedy ochutnat k vašemu stolu na ulici ■ své dobroty můžete nacenit ■ máte huu-
dební nástroj? ■ oživte ulici hudbou ■ jste milovník deskových her? ■ připravte hrací koutek ■ zahrajtte 
si se sousedy ■ máte vlastní krámek, podnikání, představte je ostatním ■ hrajete divadlo ■ improvizujette
■ ozvěte se, uděláme šou ■ máte nápad na dílnu? ■ nestyďte se.

Chcete se přidat: napište nebo zavolejte: Hana Weiser, Ekocentrum Podhoubbí 
a Ekoškolka Rozárka, hana.weiser@podhoubi.cz, tel. 774 448 123

Přijďte na první organizační schůzku 26. 4. 2016 od 19.00 do trojské Ekoškol-
ky Rozárky, Pod Havránkou 12/2.

Je tomu právě rok, kdy bylo v Troji otevřeno Rodinné centrum Skřítci v Troji, které připraa-
vuje různé programy a aktivity pro děti od útlého věku a jejich rodiče.

aměřujeme se na děti, které ještě 
nenavštěvují mateřskou školu, ale 
zajímavé akce u nás najdou i děti 

školkové a také rodiče. Momentálně 
probíhá cyklus dílen „Putování se Skřít-
kem“. Dílny se konají každý měsíc.
Právě se můžete těšit na dílnu s pohádkou

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE,
která se koná v pátek 22. 4. od 16 ho-
din. Prosíme o přihlášky do středy 20. 4.

Mezi pravidelné aktivity patří dopoled-
ní volné herny s programem (pondělí, stře-
da a pátek od k 10 h) a čtvrteční Jóga pro ma-
minky s hlídáním. Páteční odpoledne patří 
nejmladším – od 14.45 cvičí miminka.

Středeční večer je jednou za čtrnácct 
dní (liché týdny) zaměřen na tanec pro 
dospělé… Pro všechny, kteří již bylli
okouzleni tancem, ale i pro ty, kteřří
s ním teprve začínají. Lektorka vycházzí
především z principů Lemon technikyy,
release techniky a kontaktní improvizaa-
ce. Lekce La Mama Danse (contemporaa-e
ry nejen pro maminky) probíhá liché
středy 18.30–20.00 h.

Na vše se prosím přihlašujte předemm 
na skritcivtroji@email.cz, informace nna
www.skritcipraha.cz. Těšíme se na všechh-
ny malé i velké návštěvníky.

Mgr. Kateřina Šrámkovvá

RC Skřítci
v Troji 

BUDOUCÍ CHOVVVAAATATELLEEPRO P

Spolek na 
ochranu zvířat
Clupáči v nouzi

pořádá

Umisťovací 
výstavu 
opuštěných 
koček

otu sobov s 23. 4. 2016 11–18 h
v kavárně U Chlupatýho ducha

ktská 6, Vstupné dobrovolnéonvikKo
k bude použit pro útulkové kočky)těže(vý
ou kočičku si můžete z výstavy branVyb
. nést.odn www.clupacivnouzi.cz

www.uchlupatyhoducha.cz

Z
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TISKOVÁ ZPRÁVA Z PŘÍVOZŮ

rosto,Vážený pane star
ské plány jsme se sezná-na výstavě Trojs

m Magistrátu hl. m. Prahy mili se záměrem
OO o nový pavilon goril. rozšířit areál ZO
notit interní záměry revi-Nechceme hodn
ni konkrétní parametry talizace ZOO an

ám ovšem o zásadní věc, pavilonu. Jde ná
ání vhodného životního a tou je zachová

emí Troje.prostředí na úze
za naprosto nepřijatelné Považujeme z
ozlehlý pavilon na louku situovat velmi ro
e Pod Hrachovkou, na-severně od ulic
o další přemostění ulice víc doplněného o
ě na zelené louce pod his-a velké parkoviště
ostmi Hrachovka a Skle-torickými usedlo
ím parku Draháň – Troja. nářka, v přírodní
o zdůraznit, že:Musíme proto
tředí celé lokality by bylo a) přírodní prost
ě znehodnoceno a z ulice stavbou nevratně
u by se stal nevzhledný Pod Hrachovkou
koridor poloprůmyslový

ze najít vhodnější lokality b) pro projekt lz
n goril, například vlevo pro nový pavilon
ice, před Podhořím, v mís-od jmenované uli
dy s mobilními buňkami tě současné ohrad
stiční projekt ZOO neře-c) ani tento inves
zejména automobilovou ší hromadnou a

vníků.dopravu návštěv
ápat, že odbor životního Lze těžko chá

MP (a další) k takovému prostředí MHM
ouhlasné stanovisko. Pro-projektu vydal so
e, aby především odbor to doporučujem
edí MHMP projekt znovu životního prostře
ovisko přehodnotil.zvážil a své stano
abyste vedení ZOO i Ma-Žádáme Vás, a

ě upozornil na nepřijatel-gistrátu důrazně
nované stavby a požádal né umístění plán
dnější lokality a zejména je o hledání vhod
mové řešení dopravy ná-požádal o systém
to navrhovalo současné vštěvníků, jak t
upitelstvo MČ Praha-Tro-i předchozí zastu
roji je řadu let neřešena. ja. Doprava v Tr
bývat otázkou životního Máme-li se zab
rava je zásadní aspekt, prostředí, dopr
ešit v součinnosti právě který je třeba ře

i se ZOO Praha.
e starosto, žádáme vás Vážený pane
éto věci. Spolek TROJA o informace v té
dlá přihlásit do územní-TROJOU se hod
e jeho účastníkem.ho řízení a stát s

avem S pozdra JUDr. Květoslava Čadská,
dseda Spolku TROJA TROJOUpře

1. apríla 2016: Bájný Kazín objeven! 
Ve spolupráci s převozníky je konec 
dohadům. Nejstarší z Krokových dcer – 
kouzelnice Kazi nesídlila na ostrohu na-
proti Mokropsům, ale u Vltavy… na její 
počest došlo k přejmenování celoročně 
provozovaného přívozu P2. 

Josef Bavor (na snímku vpravo) se zabývá anatomií 
lidského těla na Lékařské fakultě UK v Hradci Krá-
lové. Svou výstavu (převážně malby) nazval Vesmír 
v nás. Zahájil jí Ak. mal. Jan Kavan, kurátor Galerie
u lávky (druhý zleva), spolu se zástupcem starosty 
Ing. arch. Tomášem Drdáckým (vlevo). Hrou na ky-
taru potěšil přítomné hudební virtuoz Matěj Rak.
Otevřeno do 30. 4., v pátek: 13–17 h, v sobotu a ne-
děli: 10–18 h. Galerie u lávky Povltavská 42y

v březnu
Ve středu 16. března se v Domě 
spokojeného stáří v Troji sešlo 
na své pravidelné schůzce celkem 
šestnáct příznivců Klubu trojské 
historie. Debatovalo se o pohled-
nici přívozu (viz obrázek), kde 
na první pohled řada objektů 
nebyla správně. Až pánové Šíša 
s Knittlem přišli na to, že vlastně 
Vltava na fotce teče obráceně a už 
bylo jasno. Při výrobě pohlednice 
fotograf otočil strany.

Přetiskujeme tedy tu stranu správ-
nou. Pohlednice je navíc zajímavá 
ohromným množstvím lidí. Proto-
že pohlednice není prošlá poštou 
a je bez jakékoliv identifikace, ne-
víme, z jakého je roku. Odhaduje-
me tak kolem 1905. Další schůzka 
klubu se bude konat v klubovně 
Domu spokojeného stáří ve středu 
13. dubna 2016 od 17 hodin.

fm
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Pojede autobusový e
golem Trojou? 
Větší autobus než Mercedes – Benz Ca-

paCity L v Evropě neuvidíte. Má hmot-

nost 32 tun, kapacitu 190 cestujících, 

je dlouhý téměř 21 metrů a přitom vy-

kazuje nejlepší emisní hodnoty. U nás 

je maximální povolená délka vozidel 

18,75 m, ale Mercedes dostal na testo-

vací únorové jízdy v Praze výjimku. 

Výsledky zkušebního provo-

zu na lince 119, z Veleslaví-

na na letiště, byly příznivé, tak prý 

plánovači pražské MHD přemýšlejí, 

jestli by si Prahy neměla pár tako-

vých golemů pořídit a na jaké linky 

je nasadit. Podle zatím neověřených 

zpráv uvažují o třech linkách 119, 

107 do Suchdola a 112 do Troje. Na-

sazení na linku 112 je ale podmíněno 

výrazným poklesem cestujících na Le-

tišti V. H. v letních měsících. 

Do uzávěrky tohoto čísla se nám, 

bohužel, nepodařilo zjistit, nakolik 

je úvaha o golemovi s číslem 112 re-

álná. Proto vám musíme doporučit, 

abyste si tuto informaci zatím zařadi-

li mezi zprávy Radia Jerevan, hoaxy 

anebo aprílové žerty. Kdyby se ale 

něco změnilo, určitě vám dáme vědět. 
-lak-
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na Výstavišti v Holešovicích do 17. 4.
2016, úterý–pátek: 14–21 h, sobota,
neděle, svátky: 10–22 h, v pondělí za-
vřeno. Vstupné: 25 Kč, snížená cena:
10 Kč, děti do 120 cm zdarma.

ZVYKOSLOVNÉ VELIKONOCE
Galerie Scarabeus, Jana Zajíce 7,

á Praha 7 – Letná. Tradiční řemeslná
výroba v historických souvislostech.
Denně od 11 do 18 h (do 6. 4. 2016).Denně od 11 do 18 h (do 6. 4. 2016).
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NOVINKY Z TJ SOKOL TROJA

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

Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturníPřij
vyžití pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

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

TJ SOKOL TROJA zve na cvičení
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ŽIVOT V TROJI

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

oftbalisté a baseballisté z Troje 
vzhlížejí k nadcházející sezoně 
s vysokým očekáváním: „Roz-

hodně chceme zabojovat o nejvyšší příčky, 
případně si vyzkoušet play off o postup 
do extraligy,“ říká kapitán baseballové-
ho týmu mužů Vít Křepínský. „Chtěli 
bychom, aby si hráči zvykli na vypjaté boje 
o postup mezi nejlepší a v následujících se-
zonách případně přivézt do Troje nejvyšší 
soutěž.“

To softbalistky extraligu hrají a ani 
letos se netají ambicí potrápit nejen 
městské rivaly, ale zabojovat i o medai-
lové příčky. „Příprava družstva se letos 
zaměřila na zlepšení útoku a pálkařských 
dovedností. Věřím, že spolu s posílením 
družstva o další nadhazovačku, nedávnou 
reprezentantku, to přinese své ovoce,“ říká “
vedoucí softbalové sekce Jan Měřič-
ka. Elitní softbalový tým má nové tre-
néry a velkou chuť navlíknout na krk 
medaile.

se uskuteční první
z letošních poznáva-

jezdů:

do Kroměříže s programem: 
n prohlídka zámku a zámecké zahrady
n oběd v Kroměříži
n  odpolední káva v zámecké cukrárně 

ve Slavkově
n dvě zastavení na Slavkovském bojišti
Cena pro členy TJ 200 Kč, pro hosty 300 Kč. Přihlášky 
přijímá Pavel Filip, tel. 602 152 120 do 10. 5. 2016.

proběhla valná hromada TJ Sokol Troja, která mimo jiné schváli-
la na rok 2016 organizování obdobných akcí a minimálně stejné-
očtu cvičení jako v roce 2015. Můžeme se těšit na naučné zájezdy, 

akce pro děti i dospělé, turnaje ve stolním tenise a spoluúčast Sokola na akcích MČ.
ho po

akce pro děti i dospě

17. 3. 2016

cích záj

d K ěříž

14. 5. 2016

15. 4. 2016

VYVRCHOLÍ OSLAVY 120. VÝROČÍCHOLÍ OSLAVY 120 VÝ

ZALOŽENÍ TJ SOKOL TROJA
SLAVNOSTNÍ AKADEMIÍ

VE VELKÉ TĚLOCVIČNĚ ZŠ
V TROJI OD 17.30 DO 19.30

S POKRAČOVÁNÍM OBČERSTVENÍM
V RESTAURACI SOKOLA

V SOKOLOVNĚ V TROJSKÉ 171a
OD 20 DO 24 HODIN.

Podrobný program bude
překvapením, ale budou

v něm předvedeny ukázky
některých cvičení, fotografi e

a videa z činnosti
sportovních oddílů
i z historie TJ a další

zajímavosti.
Srdečně zvu všechny Trojáky.

Za TJ Sokol Troja
starosta Sokola Petr FILIP

2016 – za vítězstvím i pro zdraví
Když čtete tyto řádky, v trojském areálu na dohled od ústí tunelu Blanka se už opět ozývají 
typické údery pálkou a povzbuzování temperamentních fanoušků. Baseballová a softbalo-
vá sezona začala a domácí tým se před jejím začátkem netají vysokými ambicemi.

Trojská mládež se zimními vavříny
Výstavnou skříní SaBaTu jsou dlouho-
době mládežnická družstva. „Na zimních 
halových turnajích naši nejmladší uspěli, 
potěšilo nás zejména vítězství devítiletých 
na turnaji v Kladně,ěě “ vysvětluje trenérka “
žákovské kategorie Mariana Hačecká. 
Doopravdy ale trojskou mládež prověří 
až zápasy regulérní sezóny, všechny týmy 
by měly v Pražském přeboru bojovat
o horní polovinu tabulky. Od patnáct
letých se dokonce očekává útok na zla

Pro starší a pokročilé
Klub tradičně dbá o dobré vztahy
skou částí, proto se i letos rozho
dat akci Den zdraví pro seniory. U
teční se ve středu 20. dubna od 9 hodin
v areálu SaBaTu. „Spolu se společnostmi 
Seniorfitnes a Konto bariéry se snažíme při-
vést seniory k aktivnímu pohybu a přivítat se-
niory z Troje,“ zve na ojedinělý sportovní“

S

den Jan Měřička. „Součástí akce budou 
tradičně sporty k vyzkoušení, například íí
pétanque, Mölkky, lukostřelba či a softball, 
nabídneme i různá zdravotní vyšetření
a výživové a é pleťové poradenství.“íí

Mezinárodní vrchol v červnu
Kromě domácí soutěže se však trojský

www.sabat.cz

Kromě domácí soutěže
areál chystá i na akci m
znamu. „Určitým oceněn
dělení pořádání Mist
Masters žen i mužů
se uskuteční od 20.
doplňuje předse
kora. „Nejsme v
obětavosti všec
krát dokázal
vat akce na
ni. Nakon
podívat 

Více o
v klu
najd
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strovství Evropy 
ů v softbalu, které 

0. do 26. června,“-
seda oddílu Jan Zá-

e velký klub, ale i díky 
ech členů jsme už několi-

ali, že dokážeme zorganizo-
na profesionální úrov-

onec, přijďte se 
at sami!“

o dění
ubu

ajdete na
www.sabat.cz

TRADIČNÍ

DEN ZDRAVÍ
PRO SENIORY

V AREÁLUU TRAMVAJOVÉHO

MOSTUV TROJI
OD 9.00

DO 14 H.

VE STŘEDU

20. 4.
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Slavkov před bitvou s císařskými vojsky



ojedeme v sobotu v 10:30 z autobusového nádraží Holešo-
vice (nást. 7) na autobusové nádraží Litoměřice. Nejdřív 
se projdeme po krásném historickém náměstí, kde nás 

především zaujme Dům Salva Guarda ze 14. století, renesanč-a
ně přestavěný v r. 1560 a zdobený sgrafity. V roce 1650 udělil 
císař Ferdinand III. domu výsadu rytířského sídla s „ochrannou 
známkou“ SALVA GUARDA – privilegium, chránící objekt před 
rabováním a obtěžováním vojsky. Přehlédnout se nedá ani krás-
ná gotická radnice renesančně přestavěná s nejstarší plastikou 
ve městě v podobě divého muže s kyjem – symbolem obchodu 
a trhu nebo český loket či dva erby z Dlouhé brány a zbytek pra-
nýře. Můžeme dojít k zrekonstruovanému hradu – muzeu, kde 
je expozice vinařství a svoji výstavu zde má komik Felix Holz-í
mann. Vrátíme se a za Mírovým náměstím u Domu Salva Guar-
da projdeme na pěkné hradby, odkud uvidíme budovu bývalé-
ho nádraží. Sejdeme po schodech a jsme konečně v cíli výletu.

BOTANICKÁ PRO VÁS
www.botanicka.cz

do 30. 11. Procházka za-
hradou s odborníkem Chce-
te se o rostlinách v botanic-
ké zahradě dozvědět zají-
mavé a užitečné informace?
Přidejte se k našim odbor-
níkům, kteří o flóře pouta-
vě vypráví, a užijte si s nimi
procházku. Sejdeme se vždy 
v 16 hodin, a to podle místa,
které najdete v tabulce. Ter-
míny se mohou kvůli počasí
změnit, proto sledujte náš
web.
do 30. 4. Příběhy české
přírody výstava fotografií –
místo konání: Stráň

5. 4.–8. 5. Lehkost motý-
lích křídel oblíbená výstava 
motýlů. Fata Morganou se 
budou opět prohánět nej-
různější druhy motýlů. Těš-
te se na třepotající křídla.
16. 4.–1. 5. Nejen chlebem 
živ je člověk
23.–24. 4. Zlatý list 2016 44.
ročník tradiční přírodověd-
né soutěže dětských kolek-
tivů předem přihlášených
skupin dětí ZŠ.
30. 4. Burza fialek pěsteb-
ní zázemí areálu Západ;
13–16 hodin

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Periodický tisk územního samosprávného celku
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ZOO PRO VÁS PŘIPRAVILA
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v dubnu 9–18 h.
Komentovaná krmení a setkání v dubnu í
každý víkend na více jak dvaceti místech zoo.
Výstavy: Radegast v zoo – Gočárovy domy 
(první polovina dubna) Ibisi do zoo (od dru-
hé poloviny dubna) 5. výročí projektu Ná-
vrat divokých koní – v jurtě Lev indický –
prostory a okolí pavilonu kočkovitých šelem
1. 4. Pan Hroch opět zasahuje jeden den 

v roce opět aprílová telefonní linka pana Hrocha.
2. 4. Koncert v zoo vystoupení orchestru z University of 

Exeter (Velká Británie)
9. 4. Běh dvojic Zakázankou opět ověří fyzickou připra-

venost všech zůčastněných
 9. 4. Námluvy v říši zvířat – jak probíhají ná-t
mluvy v říši zvířat, obhajoby teritorií, páření, proč 
některá zvířata žijí samotářsky a jiná ve skupinách
16. 4. Setkání na vyhlídce aneb seznamte se 
s divoce žijícími zvířaty v zoo – tentokrát při 

pohledu z výšky
23. 4. Světový Den Země (Earth Day)

Co žije pod povrchem země
a v jeho blízkosti? Vypravte se
s námi na návštěvu do světa hmyzu
a dalších volně žijících zvířata v zoo.

25. 4. Běh pro zoo Studentský spolek Droso-
phila při Pedagogické fakultě UK pořádá 2. ročník 
dobročinného běhu, jehož výtěžek půjde na konto 
Pomáháme jim přežít. Více na www.behprozoo.cz

30. 4. Námluvy v říši zvířat

Káva s párou
Milí čtenáři a turisté, možná, že už jste také slyšeli o uskutečněném 
snu jednoho manželského páru: z nevyužívané nádražní budovy vy-
budovali skvělou kavárnu s „železniční“ atmosférou s názvem Káva 
s párou. Nachází se v Litoměřicích na zrušeném vlakovém nádraží.

Před budovou nás překvapí 
krásná modelová železnice, 
u vchodu malá parní lokomo-
tiva a krásný interiér kavárny. 
Nezapomeňte nakouknout 
i do bývalého vládního salon-
ku a ochutnat širokou nabíd-
ku kávy či neobvyklých hor-
kých nápojů.

Majitelé na svých strán-
kách píší: „Vybourali jsme 
vestavěnou příčku a místo ní 
použili prosklenou příčku tak, 
jako to bývalo na nádražích 
dříve. Podlahy jsme udělali 
z dřevěných parket a cemento-
vých dlaždic s ornamenty. Při 
rekonstrukci se nám podařilo 
najít staré litinové sloupy, tak 

jsme je využili při vytvoření te-
rasy v podobě původního pero-
nu. Osvětlení zajišťují repliky 
původních nádražních lamp 
a na zdech visí historické foto-
grafie nejen litoměřického ná-
draží a staré železniční mapy. 
A protože v Kávě s párou nesmí 
chybět parní lokomotiva, poda-
řilo se nám jednu krásnou, ma-
lou a úžasně obnovenou z Úho-
liček přemístit před kavárnu.“

Zpět domů odjedeme bu-
sem z autobusového nádraží 
v 15:50 hod. až na nádraží 
Praha – Holešovice.
www.kavasparou.cz,
Jarošova 32, Litoměřice

ochutnání kávy i foto R. Zajícová
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