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V tomto čísle si můžete přečíst:  Vernisáž v Galerii U Lávky –  Nová expozice v Trojském zámku – 
zpráva ze ZOO –  Źivotní jubileum pana starosty Adámka –   Studánky a Haltýř –   velikonoční 
témata –  zprávy z ÚMČ – zprávy ze Sokola Troja  - Trojské gymnázium – Změna hodin v knihovně 
Máslovická šlápota – stav vody na vodních tocích  

Vernisáž Bohumila France v trojské galerii U Lávky představila umělce s neuvěřitelně širokým záběrem. Jeho grafiky, malby a 
ilustrace přilákaly na zahájení pravděpodobně zatím nejvíce návštěvníků – místních i přespolních příznivců. Vystoupení členů 
divadla Ypsilonky s úvodním slovem známého historika prof. Dvořáka zcela jistě přispělo k prestiži dnes již známé trojské mini-
galerie.                                                                                                                                                      Oldřich Adámek, starosta 

VĚČNÉ LÉTO   
V ŘÍMSKÉ VILE 

Galerie hlavního města 
Prahy, Zámek Troja 

 
Nová stálá expozice od 5. 4. 

2006, otevřeno  kromě pondělí 
denně od 10 do 18 hodin. 

          Zámek Troja je bezesporu jed-
ním z nejvýznamnějších a také nej-
půvabnějších příkladů barokní archi-
tektury v Čechách a nová stálá ex-
pozice v jeho interiérech, kterou při-
pravila Galerie hlavního města Pra-
hy, se stane určitě vítaným a častým 
cílem návštěvníků.  
     Expozice má čtyři části. První 
okruh přibližuje historii stavby, inspi-

rované typem předměstské římské 
vily, osobnost architekta Jeana-
Baptisty Matheye i autory zámecké 
výzdoby. Další oddíl expozice před-
staví návštěvníkům v interiérech vy-
bavených dobovým barokním mobili-
ářem výběr historických zobrazení 
zvířat ze sbírek šlechtických sídel a 
rezidencí. V nové instalaci zde na-
jdou milovníci české malby 19. stole-
tí i nejvýznamnější obrazy ze sbírek 
GHMP -  díla J.Navrátila, A.
Piepenhagena, F.Tkadlíka, J.
Mařáka, A.Kosárka, A.Chittussiho, J.
Čermáka, V.Brožíka a dalších. Po-
slední část expozice je věnovaná 
výkladu nástěnných vedut exotic-
kých krajin v “čínských“ komnatách 
zámku, doplněných orientálně styli-

zovaným historickým mobiliářem. 
     K nové expozici je připraven bo-
hatý doprovodný program -  před-
nášky i lektorské výklady.  
Prohlídky zámku s lektorem gale-
rie:   čt 13., 20., 27. 4. v 15 h,  ne 
16., 30. 4.v 15 h  
Přednášky:    
Václav Vojtěch ze Šternberka a 
jeho umělci  (Mgr. Andrea Rouso-
vá), Dům U Zlatého prstenu, Praha 
1, Týnská 6, čt 30. 3. v 16 h 
Obrazy zvířat ze šlechtických sbí-
rek (PhDr. Květa Křížová) 
Zámek Troja, , U trojského zámku 1, 
út 11. 4 v 11 h  
Čínské komnaty v zámku Troja  
(Lucie Olivová, PhD) 
Zámek Troja, Praha 7, U trojského 

zámku 1, so 22. dubna  v 15 h  

Akce pro děti: 
Dětský den v Zámku Troja – 
v sobotu 3. června od 10 do 16 ho-
din – Tradičně ve spolupráci s Klubem 
českých turistů celodenní malování a 
další hravé tvoření pro děti, prohlídky 
interiérů pro rodiče.  
                              Galerie hl.m.Prahy 

Narozeniny nejstaršího  
koně Převalského na 

světě 
Pražská Zoo oslavila v úterý 
21.března 2006  34. naroze-
niny klisny Cilky, nejstaršího 
koně Převalského na světě.  

     Klisna CILKA se narodila 21. března 1972,  
v mezinárodní plemenné knize je zapsána pod 
číslem 511. Její matkou byla pražská klisna Ves-
na, otcem slavný hřebec Bars z ukrajinské stani-
ce Askania Nova, potomek poslední klisny odchy-
cené v přírodě. V Praze žil téměř 20 let a za svůj 
život zplodil 56 potomků. Cilka se za svůj život 

stala matkou 10 hříbat (4 hřebečků a 6 klisniček), 
všechny své děti přežila, měla celkem 11 vnou-
čat.  

     V současné době tráví zasloužené stáří 
v odděleném výběhu, protože život ve stádu 
s mladými klisnami a hřebcem by pro ni byl už 
příliš náročný.  
     Na celém světě žije dnes okolo 20 koní Pře-
valského, kterým je více než 30 let. Věk přes 30 
let je u divokých koní výjimečný, v přírodě by tak 
staré zvíře nemohlo přežít. V tvrdých podmínkách 
asijských stepí a polopouští se dožívají věku ko-
lem 20 let. 
     Cilka je nejstarším koněm Převalského na 
světě od 10.února 2006, kdy uhynul o necelé 2 
roky starší hřebec Bento v polské Lodži.  
        Ing. Vít Kahle, tiskový mluvčí Zoo Praha 



Koncem března 2006 oslavil 65. narozeniny pan Oldřich Adámek , starosta  
městské části Praha – Troja . Srdečně blahopřejeme ! 

TK:  „Pane starosto, odkdy žijete v Troji ?“ 
     O. Adámek: „V Troji žiji od roku 1963, kdy jsem se oženil. 
Dá se tedy říci, že za 40 roků života už v místě  člověk za-
pustí kořeny.“ 
TK: „Je o Vás známo, že jste se v mladších letech aktiv-
ně věnoval hudbě a sportu. Najdete si někdy čas na svo-
je koníčky?“ 
     O. Adámek: „Vzhledem k svým celoživotním aktivitám 
propaguji heslo : „V mládí má 
každý zkusit na něco nebo 
něco hrát bez nároku, že bu-
de Kubelík nebo Zátopek.
Osobně jsem fidlal na hous-
ličky v souboru, později na 
klarinet a saxofon v kapele 
svých vrstevníků.Taneční 
muzika, swing a  tradicional 
nás zcela ovládly.  Ze sportů 
jsem měl nejblíže k tenisu a 
hokeji. Bydlel jsem na kur-
tech, kam chodívali význam-
ní tenisté Drobný, Sukovi, 
Kodešovi. Cvičil jsem na prv-
ním poválečném sokolském 
sletu. S rušením tenisových 
k u r tů  z a  t o t a l i t y  a 
s příchodem rodinných po-
vinností byla tato činnost pře-
rušena. Návaznost přišla cvičením dětí v trojském Sokole a 
poté i se svými syny (ač Sparťan ) v RC Slavia Praha. Ragby 
jsem trénoval od dětí až po A team. Funkcionařením ve Sla-
vii a v Sokole Troja  se tato etapa uzavřela. V současné době 
máme s manželkou kola, tak občas překonávám svoji poho-
dlnost a občas sami nebo s vnoučaty vyjíždíme.“ 
TK: „Co Vás vedlo k tomu, že jste kandidoval v roce 1994 
a znovu v roce 2002 do zastupitelstva městské části Pra-
ha-Troja?“ 
     O. Adámek: „ Potřeba sledovat využití prostor, na kterých 
působili sokolové a ragbysté , mne přivedla do stavební ko-
mise.Jako člen stavební komise a později na schůzkách 
s prvním starostou Troje Vladimírem Luttererem jsem se ne-
chal přesvědčit o možnosti ovlivnit vývoj v této oblasti.Jak 
ukázala budoucnost, bylo toto rozhodnutí osudové. Po roce 

1998 již jako zastupitel jsem poznal skupinu zajímavých 
vzdělaných kolegů, kterým ať jako zastupitelům nebo členům 
komisí a výborů ležela na srdci budoucnost mladé MČ Troja. 
Potřeba uskutečnit některé další cíle mne přivedla ke kandi-
datuře i v dalších volbách. 
 TK: „Co byste chtěl ještě během tohoto volebního obdo-
bí stihnout ?“ 
    O. Adámek: „Největším úkolem je asi realizace Nové Troj-

ské pro její systémovou ná-
vaznost na neexistující se-
verní chodník v ulici Trojská 
mezi Kovárnou a ulicí Nad 
Kazankou. Projekčně připra-
vit poslední zbytky odkanali-
zení a zavedení vodovodu v 
některých částech Troje. Po-
kračovat v úsilí regenerovat 
zanedbaná místa v oblasti 
Sádek,budoucí stezky QS 
nebo plochy před usedlostí 
Salabka. Organizačně zvlád-
nout přípravu rekonstrukcí 
sítí v ulici Pod Havránkou.“ 
TK: „Co Vám udělalo v po-
sledních letech největší ra-
dost  v pracovním a co v 
osobním životě ?“ 
     O. Adámek: „Je řada 

drobností, které se podařilo dotáhnout, ale stále nejvíce po-
těší velké stavby jako je komunikace v Podhoří, která skrývá 
kompletní strukturu sítí, kanalizaci, vodovod a plyn, úprava 
vstupní plochy do Troje u EZÚ, proluky mezi ulicemi Trojská 
a Nad Kazankou,  přístupová komunikace k domům v ul. Po-
vltavské a hlavně plně využívané 2 nové tělocvičny u ZŠ. S 
radostí sleduji i kulturní život v galerii U Lávky nebo intenziv-
ní sportovní činnost na venkovních hřištích u školy a fotbalo-
vém stadionku, vybudovaných za přispění MČ. 
      
     V osobním životě si člověk cení zdraví celé rodiny a 
zvláště vnoučat, která jsou pokračováním rodu a kořením ži-
vota.“                                                    
                                                 Ptala se R.Zajícová, redakce TK
               

Víly a vodníci,  nezapomeňte  přijít 
 v sobotu  8.4.2006  na 

 OTEVÍRÁNÍ   STUDÁNEK ! 
 Sraz účastníků v 10.30 hod. na křižovatce 

Trojská – Pod Havránkou (u kovárny).  
Hrníčky s sebou !!! 

 
...  a  nabereme vodu z potoka Haltýře... 

 
 

Haltýř  Údolí Haltýře je spolu s vřesovištěm 
Pustá vinice součástí chráněného území 
(přírodní památky) Havránka.  
     Předmětem ochrany je několik pramenů, 
z nichž nejsilnější byl jímán zděnou klenutou 
cisternou a využíván pro potřeby Trojského 
zámku. Dnes je cisterna chráněna  jednodu-
chým dřevěným přístřeškem.  

     Před výstavbou bohnického sídliště byla 
voda pitná, rozbory v nedávné době však 
odhalily stopy těžkých kovů a fekálních bak-
terií. Takže i když se na první pohled zdá 
průzračně čistá, v žádném případě ji nedo-
poručujeme pít. V mokřadní vegetaci u pra-
meniště dominuje sítina sivá (Juncus infle-
xus) a vrbovka chlupatá (Epilobium hirsu-
tum). Z dalších druhů je možné zmínit tužeb-
ník jilmový (Filipendula ulmaria) a přesličku 
b a h e n n í  ( E q u i s e t u m  p a l u s t r e ) . 
Ze vzácnějších rostlin je to např. devětsil bí-
lý (Petasites albus), typický pro prameniště 

především v hornatých krajích. Tato nená-
padná žlutobílá rostlina patří k prvním, které 
na jaře v prameništi vykvétají. Blízký příbuz-
ný a pro toto území typičtější devětsil lékař-
ský (Petasites hybridus) zde neroste.  

     Na svahu vpravo nad prameništěm 
(stojíme –li zády k Troji) dožívá zbytek vře-
soviště. Na protilehlém svahu, počátkem mi-
nulého století zalesněném trnovníkem aká-
tem, je nepůvodní akát postupně nahrazo-
ván zdejšímu prostředí bližším dubem let-
ním a jilmem.  

    Za zmínku stojí také mohutný exemplář 
severoamerického javoru stříbrného (Acer 
sacharinum), který roste na samé hranici 
chráněného území - na horním okraji svahu, 
hned u úzké stezky, která vede od zásobní 
zahrady botanické zahrady do údolí Haltýře. 
Kvete v předjaří, hned s prvním jarním slu-
níčkem nápadně červenými květy vyrůstají-
cími ve svazečcích.        informace o Haltýři  PBZ  



 
Jak uplést velikonoční pomlázku ? 

Co budete potřebovat ? Nejdůležitější je vrbové proutí, které najdete někde u 
potoka, u rybníka,... Ustřihnete jej nůžkami na větve stromů nebo ostrým no-
žem. Před samotným pletením je vhodné proutky namočit asi na 30 minut do 

vody, aby změkly a nelámaly  se. Na pomlázku vybírejte přibližně stejně dlouhé 
a tlusté proutky.  

Teď přijde na řadu samotné pletení pomlázky : 
• Rukovítko pomlázky 

Vybrané proutky srovnejte a zavažte kouskem provázku (nebo izole-
pou) v nejširší části. Potom si vezměte další silnější proutek, který po-
délně rozříznete na dvě půlky. Silnější konec tohoto rozříznutého 
proutku položíte podélně na svázané proutky (seříznutým nahoru) a 
asi po 3 cm ohnete a začnete omotávat okolo svázaných proutků (seříznutým dolu). Omotávejte těsně vedle sebe, konec za-
pleťte mezi ostatních proutky pomlázky. 
 

• Pomlázka z 8 proutků (klasická do čtyřhranu) 
8 proutků si rozdělíme na poloviny (1-4 a 5-8) - do každé ruky 4. 
Krajní proutek z levé ruky (1) dáme vrchem mezi dva proutky (6 a 7) z pravé ruky 
a spodem vrátíme zpět na levou stranu (vpravo od proutku 4). 
Krajní proutek z pravé ruky (8) dáme vrchem mezi dva proutky (3 a 4) z levé ruky 
a spodem vrátíme zpět na pravou stranu (vlevo od proutku 5). 
Takto postupuje po celou dobu pletení pomlázky. Asi 8 cm před koncem proutků 
skončíme s pletením a proutky pevně svážeme provázkem. Při uvazování konce 
pomlázky je vhodné prostrčit provázek za některý proutek, aby potom provázek 
při mrskačce nesklouzl a pomlázka se nerozpletla. Proutky zarovnáme kleštěmi a 
na straně rukovítka seřízneme nožem do hodně tupé špice. Tím je pomlázka hotová (doufám, že se podařila) teď ji stačí oz-
dobit nějakou mašlí a můžete vyrazit.  
 

• Pomlázka ze 6 proutků (pletená dokulata) 
Proutky rozdělte tak, že máte v každé ruce po třech. Vrchní proutek č.1 z levé stra-
ny provlékněte kolem středního proutku č.5 na pravé straně a vraťte na nejspod-
nější pozici zpět na levou stranu. Totéž udělejte s pravým horním proutkem. Nyní 
proutek č.2 obtočte kolem proutku č.5 a vraťte mezi proutky č.1 a č.6. Střídavě po-
kračujte z každé strany až ke konci délky proutků. Nesmíte zapomenout citlivě do-
tahovat. Na konci svažte proutky provázkem.  
 

• Pomlázka z 9 proutků (zalamovaná) 
Připravíme si 8 slabších a delších proutků, ke kterým přidáme jeden středový (může být silnější a kratší), který budeme oplé-
tat. Všech 9 proutků svážeme rukovítkem, to pak chytneme mezi kolena. Rozdělíme si proutky na 4 do levé, 4 do pravé ruky 
a středový. 
Zadním proutkem z pravé ruky obtočíme středový proutek do předu 
Předním proutkem z levé ruky obtočíme středový proutek do zadu 
Takto opakujeme, až nám zbude asi 5-8cm. Proutky přihneme ke středovému a pomocí provázku zavážeme tak, aby se ne-
rozpletl. Při pletení je dobré proutky dotahovat, aby výsledná pomlázka nebyla "rozšklebená". 

 
• Ozdoba na pomlázku (oplétání) 

Před samotným pletením pomlázky si přidáme ještě minimálně 3 kratší proutky (lepší 4-5), potom můžeme všechny proutky 
omotat rukovítkem. Základní proutky nějak přidržíme u sebe. Rukovítko pomlázky si přidržíme mezi koleny. Proutky k oplétá-
ní si odehneme směrem od středu a překládáme jeden přes druhý a přidržíme palcem totéž uděláme i s dalšími proutky po 
obvodu až do konce prutů, které založíme mezi základní pruty pomlázky, tím je ozdoba hotová a můžeme plést pomlázku. 

     Proutky je potřeba si vybrat, aby pomlázka vypadala pěkně, můžete použít např.: jen žluté proutky nebo 2 barvy proutků, které při 
pletení střídáte, výsledná pomlázka je potom pěkně "žíhaná". 
     Když si nastříháte proutky z vrby a zbydou tam ještě nějaké proutky (škaredé, zničené, maličko), tak je dobré je také ostříhat, proto-
že vrba se tím omladí a příští rok bude mít zase pěkné proutky. Kdyby se vrba neostříhala, tak by postupně zarůstala a za chvilku by z 
ní byl jen přerostlý strom. 
     Líbí se vám některá vrba, která u vás neroste ? Stačí si ustřihnout silnější vrbový proutek, který zkrátíte asi na 50 cm a dole zešik-
ma zastřihnete, aby se lépe zapíchával do země. Takto upravený proutek zapíchnete někam k potoku nebo k rybníku a počkáte si rok, 
dva a máte svou vrbu. Nezapomeňte ji každý rok prostřihávat  (i když nebudete proutky k ničemu potřebovat). 
 

 VELIKONOCE 



Beránek 
     Pod pojmem velikonoční 
beránek si každý z nás oka-
mžitě představí sladkou 
moučníkovou pochoutku, pe-
čenou ve formě, tvaru berán-
ka.  
Jako symbol byl a je znám 
nejen v křesťanství, kde byl 
symbolem Božího beránka, Ježíše Krista. Kupříkladu 
židovský bůh byl chápán jako pastýř, starající se o své 
stádo oveček. 
Velikonoční beránek je jako obřadní pokrm znám od 
středověku dodnes. Nikde se bohužel nedochovalo, zda 
se jednalo o pokrm z masa či pečiva. Ale jelikož se masi-
tý pokrm mohl jíst až po svěcení pokrmů, které připadalo 
na Boží hod velikonoční (velikonoční neděle) a pak také 
z důvodu, že beránka jako masitý pokrm si nemohl do-
volit každý, se dá předpokládat, že naši předkové připra-
vovali beránka pečeného z těsta jak slaného, tak i slad-
kého. Tomu odpovídá jeden starý recept, který jako su-
roviny mimo jiné uvádí rýži, rýžovou mouku, mandle a 
mandlový olej.. 

 Zajíček 
     Zajíček jako symbol tradičních Velikonoc k nám připu-

t o v a l 
z Německa, 
tudíž se jedná 
o symbol pře-
vzatý. Ale 
v z h l e d e m 
k rostoucímu 
p o č t u  „
čokoládových 
zajíčků“ na 
pultech na-
šich obchodů 
jistě neuškodí 
vysvětlit, co 
má zajíček 
spo lečného 
s vajíčkem a 
proč je s ním 

v období velikonoc spojován.  
V dnešní době bývá označován za tvora, který na Veli-
konoce přináší vajíčka (zejména čokoládová). 
Vysvětlení se dá najít podle několika známých výkladů. 
Podle jednoho je zajíci přisuzováno tajné roznášení veli-
konočních vajíček, protože přes svou plachost a strach 
z lidí, bývá na jaře vídán poblíž lidských obydlí, kde vy-
hledává potravu.Podle jiného výkladu bývalo zvykem do 
chleba pečeného ve formě tvaru zajíce položit vajíčko. 
Z toto můžeme usuzovat, že tak časem vznikla předsta-
va, že vajíčka skutečně přináší či dokonce snáší zajíc. 
Dříve také bývalo zvykem honit „velikonočního zajíce“, 
což znamenalo hledat ukrytá vajíčka  na poli. Zajíc ale 
nebyl jediným zástupcem zvířecí říše, kterému bylo při-
suzováno nošení vajíček.  
Tak třeba na Olomoucku odváděli rodiče své děti na 
Zelený čtvrtek po návštěvě kostela do zahrady, kde mu-
seli hledat dárečky od „Pámbíčkové slepičky“.  
V západních Čechách zas na Zelený čtvrtek snášel čer-
vená vejce kohout a ve středních Čechách (zejména na 
Rakovnicku, Berounsku a Křivoklátsku) nadělovala liška.  
Pomlázka 
        Nejstarší zmínka o pomlázce pochází ze 14.století, 
z pamětí pražského kazatele Konráda Waldhausera, 
který popsal pomlázku ve velikonočním kázání: „…
manželé a milenci šlehají se metlami a tepají rukou v 
pondělí a úterý velikonoční. Ospalé a lenivé časně 
z rána v pondělí velikonoční házejí do vody nebo ales-
poň je polévají…“. 
      Pomlázka je dodnes živou tradicí a zároveň jedním 
z hlavních symbolů Velikonoc. Pojem pomlázka značil a 
značí svazek spletených vrbových proutků, jako nástroj 
určený ke stejnojmennému šlehání dívek a žen, prová-
děného v Pondělí velikonoční (dříve i o Velikonoční úte-
rý, zvané „odplatné outerý“, kdy děvčata oplácela ho-
chům). Pomlázkou je také nazýván výsledek koledování, 
ojediněle se s tímto názvem setkáme u jména pokrmu 
(plzeňská nádivka „Sekaná pomlázka z pomletého ma-
sa“).  
   
     Pomlázka (tedy prut – nástroj ke šlehání) měla a má 
mnoho podob i krajových názvů. Pomlázku musel umět 
každý chlapec ,a proto kolem toho, kdo uměl uplést po-
mlázku, se vždy scházelo dost malých hochů, kteří se 

tomuto umění chtěli přiučit. Do pomlázky se vplétala buď 
červená stuha, nebo červená nit. Pomlázky se pletly 
různě velké. Od malých, které se nosívaly stočené v 
kapse, přes klasické, s nimiž se chodilo na koledu, až po 
téměř dva metry dlouhé, tzv. obřadní. 
 Šlehání symbolizovalo předání svěžesti, mladosti, oheb-
nosti a zdraví mladého proutku. Děvčata se šlehala, aby 
byla zdravá, pilná a veselá po celý rok. V hospodářství 
vyšlehal hospodář čeládku, aby nebyla líná a zašel i 
chléva, kde vyšlehal krávu, aby se brzy otelila. Šviháním 
ovocných stromků se měl ovocný sad probudit ze zimní-
ho spánku k další úrodě. Vdaným ženám se pomlázkou 
vyháněl zlý jazyk. Šlehalo se také na znamení přátelství 
mezi rodinami - děti nechodily k těm sousedům, jejichž 
rodiče nebyli zadobře.  

   Vajíčko 

     Vejce bylo od pradávna symbolem plodnosti, úrody, 
života, narození, návratu jara, slunce a díky skořápce i 
symbolem bezpečí  
      
     Jeho přirovnávání k hrobu, který skrývá život bylo 
symbolickým spojením se zmrtvýchvstáním Ježíše a s 
křesťanskými Velikonocemi. K masivnímu pojídaní vajec 
zrovna v této velikonoční době přispěl zřejmě konec půs-
tu, při kterém byla konzumace vajíček všeobecně zaká-
zána. 

SYMBOLY   VELIKONOC 

    Úřad městské části 
Praha – Troja ve spolu-
práci s firmou IPODEC  

tradičně zajišťuje 
SBĚR  

VELKOOBJEMOVÉHO 

 ODPADU  
 22. - 23. 4.  a  

 13. - 14. 5. 2006 .  
    
Kontejnery budou přistave-
ny v ulicích:  Nad Kazan-
kou – ve dvoře  ZŠ  Svato-

pluka Čecha, Sádky – na-
proti „Nevolovu statku“ , 
Pod Salabkou- křižovatka 
s Trojskou, Pod Havrán-
kou  - při ústí Haltýře, Na 
Pazderce – naproti domu č. 
213,  V Podhoří – naproti  
„Octárně“. 
   Vzhledem k tomu, že při 
sběru železného šrotu ne-
jsou předpokládané kapaci-
ty naplněny, proběhne 
v tomto roce sběr železného 
šrotu až v podzimním ter-
mínu. Lednice, televizory 
apod. nevhazujte do kontej-

neru, odložte 
je vedle, bu-
dou odvezeny 
zvlášť.                
    Jiří Tymich,   
            správa      
           majetku    
         
 

ZPRÁVY  Z  ÚMČ  PRAHA – TROJA 
UPOZORNĚNÍ  PRO  
CHOVATELE PSŮ 

Splatnost poplatků za psy na rok 2006 
končí 31.3.2006. Chovatelům, kteří 

poplatek v termínu neuhradí, umožní-
me splnit tuto povinnost ještě do 
30.4.2006. Po tomto termínu budeme 
nuceni navýšit poplatek o 100 %.                           
                                   ekonomické odd.  

 POVINNOST OZNAČIT  
BUDOVU  POPISNÝM ČÍSLEM  

          Upozorňujeme občany na 
povinnost stanovenou zákonem o 
hlavním městě Praze č. 131/2000 
Sb.- § 14 odst.1 : 
 „Budovy musí být označeny po-
pisnými čísly…“, a odst. 6 : „ Vlast-
ník budovy je povinen na svůj ná-
klad označit budovu číslem urče-
ným hl. m .Prahou a udržovat je v 
řádném stavu“ ,  
§ 29 odst. 8:  „Právnické nebo fy-
zické osobě, která poruší povin-
nost stanovenou v § 14 odst.6  mů-
že městská část uložit pokutu do 
výše 10 000 Kč. Nebyla-li povinnost 
stanovená v § 14 odst. 6 splněna 

ani dodatečně ve lhůtě stanovené 
městskou částí, může městská část  
uložit pokutu opakovaně.“  

     Pro lepší srozumitelnost:  
čísla popisná jsou červená,  

čísla orientační mají modrou barvu   
(§ 14 odst.4 : „K usnadnění orienta-
ce se budovy v jednotlivých ulicích  
a na jiných veřejných prostran-
stvích označují vedle popisného 
čísla ještě číslem orientačním.“ )  
     V souvislosti s blížícími se červnovými 
volbami žádáme všechny vlastníky budov 
o splnění této povinnosti. Mohou tak pře-
dejít nepříjemnostem s doručováním vo-
lebních lístků (poštovní schránka se jme-
novkou by měla být samozřejmostí).      
             Renata Zajícová, evidence obyvatel 
 



      Zprávy  z TJ  Sokol      
                Troja 
            
           O jarních prázdninách od 11.2.- 
18.2.2006  pořádala  sokolská všestrannost 
opět  již tradiční lyžařský výcvik dětí 

v naší chatě v Peci pod Sněžkou. Účast 25 dětí, vedoucí sou-
středění Tomáš Bryknar, vedoucí skupin Tomáš Drdácký, 
Jan Zobal a Petr Perný.  
     O stravování se staraly Monika Bryknarová a Kateřina 
Kočová.  Soustředění  proběhlo v pohodě za pravého únoro-
vého počasí .  
           Oddíl odbíjené smíšených družstev  obsadil v dalším 
turnaji AVL  2.místo a postupují do finále, které se koná 
25.3.2006.                                     Tomáš Bryknar – náčelník 
 
         Maškarní bál pro dětí uspořádala sokolská všestran-
nost ve čtvrtek 2.3.2006. 

     Okolo půl páté se trojská tělocvična začala plnit dětmi 
v roztodivných maskách a převlecích, ale nechyběli ani tra-
diční princezny, rytíři, kočičky a piráti. Dětí různého věku  
přišlo okolo 60-ti a doprovázeny svými rodiči a prarodiči br-
zy naplnily vyzdobenou tělocvičnu. 
           Po přivítání je čekal průvod masek a několik tanečků, 
doprovázených potleskem a obdivnými pohledy přihlížejí-
cích.  Nápaditost a krásu  převleků musím vyzdvihnout  i zde 
a ocenit tak všechny maminky, babičky a možná i tatínky a 
dědečky za jejich přípravu. 
     Na děti dále čekalo několik disciplin, po jejichž splnění 
mohly získat sladkou odměnu a na oblíbeném „ Šmiky-
Šmik“ poslepu si odstříhávaly sladkosti a hračky na šňůrách. 

   Po závěrečném „Balónkovém tanci“ jsme rozdali poslední 
ceny a nastal čas se rozloučit.Věřím, že se všechny děti po-
řádně vyřádily, vytančily a zasoutěžily si a stejně jako já se 
již těší na příští masopustní veselí.                                    
                                              Kateřina Šrámková- náčelnice 
   
                       Na XIV. Všesokolský slet nacvičujeme 
s dětmi skladbu „ Počítadla“ a s dorostenkami a mladšími 
ženami „ Výlet s aerobikem“ . Skladby budou před sletem 
předvedeny na Akademii k oslavám 110.výročí založení naší 
jednoty a možná se zúčastníme podle časových možností dě-
tí a dospělých, některých předsletových oblastních vystoupe-
ní. 
     Skladby nacvičují Počítadla, zatím pomocné cvičitelky 
Veronika Valtrová a Michaela Hájková,  pod vedením Kate-
řiny Tůmové a Výlet s aerobikem nacvičuje župní vedoucí 
skladby -Jana Šrámková. 
                   
           Ve čtvrtek 23.3.2006 se konala valná hromada TJ So-
kol Troja od 19,30 hod.v Sokolovně. 
 
           V sobotu 22.4.2006 pořádáme zájezd do Moravské-
ho krasu s návštěvou dvou jeskyní a Macochy.           
                                                                    Filipová   Alžběta    
         
               
     V sobotu a neděli 18. a 19. března byl na hřišti v Troji 
dohrán 24. ročník zimního turnaje dorostu ve fotbale 
s následujícími výsledky. 1. Sokol Troja st. dorost, 2. Vikto-
rie 8, 3. Vyšehrad, 4. Satalice, 5. Bohnice, 6. Sokol Troja 
ml. dorost, 7. Střešovice a následovalo dalších 5 týmů. 
      Byla dohrána i finálová část zimního turnaje mladších 
žáků s následujícím pořadím:  
 
1. Viktore 8, 2. Admira – Slavoj, 3. Sokol Troja a 4. Junior 
Praha. O další pořadí budou čtyři mužstva ještě hrát 25.3. 
2006. V neděli 26. března zahajují naši A – muži na domá-
cím hřišti jarní část mistrovské soutěže od 15.00 hodin 
s ČAFC Praha.  
Další domácí zápasy jsou na programu: ne 9.4. 16.30 
s Unionem Žižkov, ne 23.4. v 17.00, Troja – Prosex, po 8.5. 
v 17,00 Troja – Bílá Hora. Náš oddíl stále přibírá nové hráče 
ve věku od 6 do 15 let.  
     
     Informace vám sdělí kterýkoliv trenér na hřišti nebo se-
kretář oddílu Jaroslav Fliegl na tel. Čísle  602 150 374.
                                                                       Jaroslav Fliegl 
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„Horký – studený  
březen“ 

 na Trojském  gymnáziu 
Březen – za kamna vlezem – pod-

le počasí je tomu letos skutečně tak. Ve škole si 
ale „ruskou zimu“ – a to ani tu pravou ani tu 
v podání Jarka Nohavici nepřipouštíme. Přede-
vším máme díky skvělým oknům a novému kotli 
pořád teplo, k tomu pan školník neustále pečlivě 
sníh odhazuje co nejdál od brány před budovou a 
čistí chodník tak, že je téměř suchý a hlavně – 
máme pořád co dělat! První dny studeného břez-
na strávili někteří studenti na lyžařském kurzu 
v Jizerských horách. Měli opravdu skvělé pod-
mínky pro provozování zimních sportů na bílých 
stráních tanvaldského Špičáku, jinak to snad ani 
během letošní zimy nebylo možné. Však se jim 
taky nechtělo zpátky do Prahy! Škola však musí 
běžet dál svým tempem, ihned po návratu je ve 
středu 8.3. čekalo tradiční „autorské čtení“. Vše 
bylo velmi hezky připraveno a to díky paní zá-
stupkyni ředitele Ivaně Motýlové, češtináři Václa-
vu Cvrčkovi i vyučující hudební výchovy Janě 
Konvalinkové. Škoda jen, že nám přibývá autorů, 
kteří zatím chtějí zůstat v anonymitě. Třeba se 
příště osmělí a prozradí svá jména, aby mohli býti 
přímými svědky potlesku od ostatních spolužáků 
a hostů příjemného odpoledne.  Následující den 
ve čtvrtek 9.3. proběhly obhajoby ročníkových 

prací studentů oktávy. Byli jsme svědky velmi za-
jímavých prezentací, školní knihovna je opět obo-
hacena o 18 originálních děl – tolik je totiž stu-
dentů v závěrečném ročníku gymnázia, kteří uza-
vřeli své snažení v rámci jedné z etap pro maturit-
ní zkoušku. Neméně pestrý byl i následující tý-

den. K nezapomenutelným zážitkům pro nás 
všechny rozhodně patří beseda s pamětnicí, kte-
rá přežila II. světovou válku ve třech koncentrač-
ních táborech.(Terezín, Osvětim, Majdanek). Ne-
jen s nevšedními příhodami a krutou realitou teh-
dejší doby, nýbrž i neuvěřitelným životním opti-
mismem se s našimi studenty tercie, kvarty a 
kvinty podělila dne 14.3. paní Marie Kottová. Moc 
jí děkujeme a přejeme pevné zdraví do dalších 
let, aby ještě co nejdéle mohla mladé generaci 
předávat své cenné zkušenosti! V týž den repre-
zentovali školu při atletických závodech pořáda-
ných Městskou částí Prahy 7 studenti v hale 

Olympu Praha. O průběhu a výsledcích informuje 
ve svém příspěvku vyučující tělesné výchovy Mi-
lan Titěra. Den poté, ve středu 15.3., absolvovalo 
10 studentů sekundy pod vedením pana učitele 
Janoucha program s ekologickou problematikou 
třídění odpadů „Co je doma, to se počítá“ 
v ekocentru „Podhoubí“ Praha 4. 

Pro život školy je rovněž důležité plně-
ní zákonných norem, na což dohlíží školská rada 
Trojského gymnázia. Ta se sešla ke svému čtvr-
tému jednání v podvečerních hodinách ve čtvrtek 
16.3. Na pořadu byl mimo jiné také stav přípravy 
nového školního vzdělávacího programu, s jehož 
startem počítá škola od září 2006. Čeká nás ještě 
náročná mravenčí práce. 

 Dne 21.3. sledovali studenti 1.-6. roč-
níku našeho gymnázia festival ruských dětí půso-
bících v ČR, který probíhal v kulturním středisku 
česko-ruských vztahů na Praze 6. Na konec mě-
síce připravujeme další přírodovědně – ekologic-
kou exkurzi, tentokrát do oblasti Šumavského a 
Bavorského národního parku. Závěry celé akce 
budou později zveřejněny v rámci prezentací stu-
dentské projektové výuky, proběhnou ve středu 
12.4. 2006 od 17.00 hodin v aule školy. Dovoluji 
si tímto pozvat všechny čtenáře Kurýra k účasti 
na zmíněné prezentaci tradiční projektové výuky 
studentů Trojského gymnázia Svatopluka Čecha. 
V dubnu 2006 bude probíhat v rámci tématu „
Zdravý životní styl“.   Radim Jendřejas, ředitel 

ŽÁCI TGSČ ZÍSKALI  NĚKOLIK  MEDAILÍ   Dne 
14.3. 2006 se zúčastnili naši studenti závodů v atletice, které 
proběhly v hale Olympu Praha. Kromě Trojského gymnázia  
soutěžilo dalších sedm škol, které se nacházejí na území 
Prahy 7. Závody byly rozděleny podle věkových kategorií 

( ml.žáci a žákyně a st.žáci a žákyně). Soutěž byla hodnocena jako týmová 
i jako individuální. Naši žáci dosáhli několika úspěchů. Postaral se o ně 
především Kryštof Holub, který získal tři medaile. Na stupně vítězů se pro-
bojoval  i David Lenc a štafeta mladších žáků. Ostatní studenti předvedli 
výkony podle svých možností, což v porovnání s ostatními již nestačilo na 
další medailová umístění. Všichni žáci si však na těchto závodech zlepšili 
své dosavadní nejlepší výkony a tím dokázali, že závodili naplno a s vůlí 
dosáhnout co nejlepších výsledků. Hlavně v technických disciplínách, se 
kterými měli velmi málo zkušeností, dosáhli velkých pokroků. Myslím, že 

všichni, kteří se zúčastnili, si mohli vyzkoušet atmosféru velkých atletických 
závodů ( v této hale probíhá například Mistrovství ČR ) a porovnat své vý-
kony  a schopnosti s ostatními.  
MEDAILOVÁ UMÍSTĚNÍ    Kryštof  HOLUB  zlato- dálka (430cm) , bronz - 
60m ( 8,7s ),   bronz – výška (130cm), David LENC  bronz – výška 
( 150cm ) Štafeta 4x100m bronz –  1:02 
KDO REPREZENTOVAL  ? 
Mladší žáci   K.Holub, M.Petřek, A.Dukh, R.Beket 
Mladší žákyně –  K.Fucsiková, S.Šilhavecká, T.Seifertová, M.Žovincová 
Starší žáci D.Lenc, J.Andreides, M.Vrána, Jan Los  
Slovo na závěr  

Všichni žáci, kteří reprezentovali školu na této sportovní akci, 
zaslouží poděkování. Snad je individuální úspěchy, ale i neúspěchy budou 
motivovat do dalšího zlepšování svých výkonů a věřím, že příští rok bude 
pro naši školu stejně či ještě více úspěšný.          Mgr.Milan Titěra, učitel TV 

Malé máslovické muzeum másla  a Obecní úřad Máslovice srdečně zvou na   
19. ročník turistického pochodu 

Máslovická  šlápota aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo 
 sobota  8.  dubna  2006 

                Trasy pro pěší: 
18 km: Praha–Máslovice, start před ZOO (8,00 – 8,30h) 
18 km: Praha-Máslovice, start Suchdol-Výhledy, konečná bus 147 (8,00-8,30) 
9 km: Kralupy n. Vlt. – Máslovice, start Kult. stř. Vltava (9,30 – 10,00 h) 
8 km: Odolena Voda - Máslovice, start ZK Aero (9,30 – 10,00 h) 
8 km: Klecany - Máslovice, start v Klecánkách na vyústění silnice z Klecan (9,30 – 10,00 h) 
3 a 5 km: okolí Máslovic, start u muzea (10 – 12h) 
Popis tras na jednotlivých startech. V cíli účastníci obdrží diplom a malý suvenýr, mohou se 
zúčastnit dalšího programu a prohlédnout si muzeum. 

•      Stloukání másla: 11 - 16 hod. 
•      Divadelní představení pro děti ve 14 hod. 
•      Pletení pomlázek, pečení jarního pečiva 
•      Vynášení smrtky  v 15 hod.  

Bližší informace na tel.: 220940235, 603 431148  Adresa pořadatele: OÚ Máslovice, Pražská 
18, 250 69  Vodochody     K dobré pohodě zahraje country skupina Máslovické drnkačky 

Vyhrazujeme si právo změnit trasy dle momentálních přírodních podmínek.  

Od  3. 4. 2006  
změna otevírací doby  

v knihovně v ZŠ  Sv.Čecha  
Pondělí 14,30  -  16,30   
Středa 14,00  -  16,00   

AKTUÁLNĚ 
můžete sledovat stav na 

vodních tocích na  
webových stránkách  

Povodí Vltavy  
www.stavy.pvl.cz 

mailto:info@mctroja.cz
http://www.stavy.pvl.cz

