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život v troji 

ÚřaD mč informujE
ÚřaD mč informujE 

co Považuji Za DůLEžité 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
4. a 5. února se uskutečnil na ZŠ Trojská 
110 zápis do 1. ročníku pro školní rok 
2009/2010. K zápisu přišlo 34 dětí, což by 
umožnilo otevřít dvě třídy 1. ročníku. Z dů-
vodu kapacity školy, která je dána zřizo-
vací listinou a činí 100 žáků, můžeme při-
jmout jen 20 dětí a otevřít jen jednu. Zápis 
také potvrdil zvyšující se počet žáků, kteří 
mají trvalé bydliště na území naší městské 
části. Vybrat ke třinácti „trojským“ žákům 
zbývajících 7 bylo asi nejtěžším úkolem 
z celého zápisu. Každoroční nárůst počtu 
dětí u zápisu svědčí o tom, že škola má 
mezi rodiči velmi dobrou pověst. Při roz-
hovoru s rodiči, který byl součástí zápisu, 
uváděli nejčastěji tyto důvody výběru ško-
ly – výuka anglického jazyka od 1. ročníku, 
příprava žáků k přijímacím zkouškám na 
osmiletá gymnázia a úspěšnost žáků při 
nich, široký výběr zájmových kroužků, ško-
ly přírodě, vztah vyučujících k žákům, ko-
munikace s rodiči, vybavenost školy a její 
prostředí. nemalý podíl na výběru školy 
mělo i doporučení od těch, kteří své dítě 
na škole mají nebo měli. Tato doporučení 
svědčí o tom, že naprostá většina rodičů 
je se školou spokojena. Dovolím si proto 
poděkovat kolektivu pracovníků školy za 
jejich obětavou práci, zřizovateli školy a 
mnoha rodičům, jejichž zásluhou máme 
nadstandardní vybavení školy. 

a. Pacík, ředitel ZŠ

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ 
Upozorňujeme všechny majitele psů, že do 31. března 2009 musí být uhrazeny poplatky 
za psy na rok 2009. Zaplatit můžete hotově v pokladně úřadu nebo na účet č. 9021-
2000725369/0800 (uveďte své jméno + variabilní symbol 1341). 
Částku vám můžeme sdělit i telefonicky.                    ekonomické oddělení úMČ Praha-Troja

Zápis nových dětí 
do mŠ nad kazankou 
v Praze 7 – troji se koná 
ve středu 1. dubna 2009 
od 13 – 18 hodin
a ve čtvrtek 2. dubna 2009 od 13 – 18 hodin

V tyto dny budou vydávány přihlášky. Vyplněné přihlášky 
s potvrzením od dětského lékaře se budou vybírat 
v týdnu od 15. dubna – 17. dubna 2009.
Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítěte.

kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy nad kazankou:

1. Trvalé bydliště v MČ Praha – Troja 2. Dítě v předškolním věku 
(tj. 1 rok před nástupem do ZŠ) 3. Dítě s odkladem školní docházky 
4. nástup matky nebo osoby pečující celodenně o dítě do zaměstnání 
5. Dítě s nepravidelnou docházkou 6. ostatní zájemci

ZastuPitELstvo informujE

žadatel obsah projektu Požadova-
ná částka

Přidělený 
grant

Ivan nacvalač  
rooseveltova 
996/15, Praha 6

nákup sekacího stroje pro 
sekání ploch zeleně

60 000 0

FoKUS Praha o. s. Kultivace ploch – výsadby, 
úprava záhonů, rašelina, 
nákup vybavení

64 000 55 000

Vladan Vála     
Trojská 199, 
Praha 7-Troja

Dokumentární film 
„Troja a okolí“

300 000 0

Ivan nacvalač 
rooseveltova 
996/15, Praha 6

Výstava  Zmizelá Troja 40 000 30 000

TJ Sokol Troja o. s. 3 Poznávací autobusové zá-
jezdy,  kurs horské turistiky, 
dětské sportovní odpoledne, 
mikulášská besídka

47 900 40 000

Petr Filip                    
nad Kazankou 
648, Praha7-Troja

Freejazzový festival Troja 
2008, zpestření kulturního 
života, 
živá hudba

49 500 40 000

FoKUS Praha o. s. Tvůrčí odpoledne v Troji, 
kurzy pro veřejnost, možnost 
vyrobit dekorativní předměty 
Tiffani technikou

20 000 15 000

Trojské gymnázium 
Sv. Čecha

Prezentace moderních edu-
kačních systémů na výstavě 
středního školství Schola 
Pragensis 2009

22 400 5 000

Trojské gymnázium
Sv. Čecha

Zmapování míst, kudy  
v minulosti tekla Vltava

14 100 10 000

občanské sdružení 
Trojskoúhelník, 
Škola Sv. Čecha 
110, Praha 7

Běh olympijského dne 
a florbalový turnaj

16 400 15 000

Jan Zobal          
nad Kazankou 
192/21, Praha 7- 
Troja

Autodráhové závody 
„Tour de Troja 2009“

40 000 20 000

TJ Sokol Troja o. s. Sportovní akce pro veřejnost – 
turnaj v ringu, turnaj ve flor-
balu, koloběžky, kolečkové 
brusle, cyklovýlet 

28 200 28 200

TJ Sokol Troja o. s. Podpora činnosti  
tělovýchovné jednoty 

100 000 40 000

SPCCH v Čr o.s.        
obvodní výbor 
Praha 7

ozdravný pobyt členů  
organizace, pro 45 členů 
bydlících nebo pocházejících 
z Troje

25 000 15 000

Česká tábornická 
unie, tábornický 
klub –  SToPA 
Praha

nákup 2 ks týpí na letní 
dětský tábor

25 270 25 000

ZASTUPITELSTvEM MĚSTSKé ČÁSTI 
PRAhA-TROJA byLy PRO ROK 2009 
PřIDĚLENy NÁSLEDUJÍcÍ gRANTy:

život v troji 

na základě 
informací od 
zpracovatele 
bude Koncept 
nového územ-
ního plánu hl. m. 
Prahy připraven  
k veřejnému projednávání v září 2009. 
Podle původního harmonogramu tak do-
chází k časovému posunu. úřad MČ Praha-
Troja na svých webových stránkách včas 
zveřejní další informace.

tD

starosta městské části Praha-troja 
ing. arch. tomáš Drdácký
vás srdečně zve na slavnostní vernisáž 

výstavy prací 14. ročníku studentské soutěže, 
vypsané firmou Xella na téma

Pavilon člověka – Zoo Praha-Troja
4. března 2009 ve 14.30 hodin
v císařském sálu trojského zámku 

výstava se koná pod záštitou ředitele GhmP 
ing. milana Bufky

Letošní ročník studentské soutěže se uskutečnil za laskavé podpory Zoologické zahrady 
hlavního města Prahy. Zasedání poroty podpořila První všeobecná člunovací společnost, 
s. r. o. v řádném termínu byly odevzdány sedmdesát čtyři projekty.

Základním úkolem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu nového 
vstupního objektu do Zoologické zahrady v Praze troji – PaviLonu čLověka a objektu 
vybavenosti lodního přívozu do Podbaby – Domu PřEvoZníka, obojí s důrazem na 
krajinné souvislosti v říčním prostoru vltavy.

Výstava potrvá do 15. 3. 2009

trojský kaLEnDář

Všem zájemcům ze strany čtenářské veřejnosti připomínáme, že 
pojízdná knihovna je v Troji každý čtvrtek od 15.30 do 18.00 h.

Konkrétní body našeho ujednání, první výsledky 
spolupráce i související reakce budou uveřejněny 
v příštím rozšířeném čísle časopisu Troja.

od 2. března bude pro parkování zájezdových au-
tobusů návštěvníků Zoo využívána zpevněná plo-
cha v rybářích. Příjezd je i přes naše výhrady na-
vržen ulicí v Sádkách. nadále projednáváme další 
možnosti řešení této provizorní situace způsobe-
né stavbami ve spodní části ulice Pod Havránkou. 

Městská část Troja dlouhodobě podporuje aktivi-
ty spolků a organizací na svém území. od loňské-
ho roku je tato podpora organizována prostřed-
nictvím grantového řízení, do kterého se může se 
svými projekty přihlásit prakticky každá organiza-
ce či jednotlivec. Letos grantová komise posuzo-
vala patnáct přihlášek a k podpoře doporučila tři-
náct z nich. Zastupitelstvo následně odsouhlasilo 
přidělení grantů v celkové výši 338 200,- Kč, což 
představuje o polovinu vyšší částku, než v roce 
2008. nejvýše hodnocenými projekty byly Free-
jazzový festival Troja 2009 a akce pro veřejnost 
Sokola Troja. Mezi nově podpořenými záměry, 
na které se můžeme těšit je výstava Zmizelá Tro-
ja v Galerii Trojský kůň, akce pro děti a mládež, 
zajištěné organizačním týmem Trojského gymná-
zia nebo atraktivní autodráhové závody Tour de 
Troja 2009. Zastupitelstvo dále projednalo, že péči  
o veřejná prostranství a zeleň v blízkosti řeky 
bude realizovat jinak než udělením grantu panu 
nacvalačovi. námět dokumentárního filmu „Troja 
a okolí“ bude s autorem rozpracován tak, aby-
chom mohli hledat vhodný způsob financování 
nejen z vlastního rozpočtu.

Kalendář nejvýznamnějších akcí, které se letos 
uskuteční na území Troje zveřejníme v čísle 114. 

tomáš Drdácký, starosta

na veřejném setkání 3. února jsme společně s pa-
nem radním Petrem Štěpánkem představili doho-
du mezi městskou částí a hlavním městem Prahou 
k Celkové přestavbě úČoV na Císařském ostrově. 
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troja v Paměti

Všem zájemcům
o pražskou historii
doporučujeme 42.
svazek ediční řady
knihy o Praze
autorů Josefa
a Evy Hrubešových
MILDoMEDIA s. r. o.
první vydání

Řekli jste, že většina pohlednic pochází ze „staré Troje“.  
To se Troja v minulosti nějak dělila?

„Jistě. Troja se v myšlení svých obyvatel dělila na starou Troju, novou Troju a vilovou 
čtvrť. Centrum staré Troje bylo na Kovárně, stará Troja pokračovala nahoru i dolů ulicí 
Pod Havránkou a rozdělovala se u řeky do obou směrů, k rybářské vesničce a okolo 
zámecké zahrady. (Mimochodem, rybářské vesničce tak ni-
kdo neřekl, kdysi se jí říkalo Podskalí.) Stará Troja byla i nad 
zámkem, pod dnešní Botanickou zahradou. nová Troja vzni-
kala podél Trojské a táhla se až pod Stírku, tam co je nyní 
zastávka tramvaje Hercovka. Trojská vilová čtvrť začínala Di-
višovou a Viktorovou vilou a pokračovala ulicí nad Kazankou 
až k současné vile velvyslanectví Jižní Koreje. Tzv. vilaři byli 
bohatí lidé a stávali se často sponzory různých akcí. Byli mezi 
nimi např. ing. Viktora, ing. Zelený, prof. Bechyně a další. 
nezřídka podporovali hlavně sokolské akce.“

na mnohých pohlednicích se vyskytuje dnes již bývalý
trojský přívoz, který nahradila visutá lávka.  
Co vás při pohledu na ně napadne?

„Přívoz byl využíván především na odvoz mléka a mléčných 
výrobků z Trojské mlékárny do vnitřní Prahy. Využíval ho 
ale též například prezident Masaryk při jízdě na koni a vo-
zil děti až na Velkou Skálu a okolí. U trojského přívozu se 
v zimě ledovalo . nad jezem nebo dole ve vorovině se uřízla 
veliká kra, a splavila se k přívozu, kde ledaři led sekali a od-
váželi.Trojský přívoz měl možnost přepravy osob třemi lodě-
mi (každá cca pro 100 osob). Tyto lodě byly poháněny prou-

dem Vltavy a 
to nataženým 
řetězem cca 75 cm pod hladinou a klad-
kou. Převozník kormidlem nastavil loď 
na asi 45 stupňů na řetěz a proud vody 
zajišťoval pohon. Mimo to bylo možno 
z těchto 3 lodí spojením sestavit most, což 
se často provádělo – když nehrozila vět-
ší voda. Dále přívoz využíval prám, který 
sloužil k přepravě koňských povozů nebo 
automobilů. Ten působil na jiném principu 
a to navinováním řetězu na dvou stano-
vištích.“

Bratři svoBoDovi

Příjmení Svoboda je pro Troju vel-
mi příznačné. Trojský statkář Svo-
boda brzy po vzniku první ČSR 
věnoval státu Trojský zámek a po-
zemky pro výstavbu zoologické a 
botanické zahrady. Tentýž statkář 
Svoboda svému jmenovci (ne pří-
buznému), prodal domeček na po-
zemku v ulici Pod Havránkou. Ten 
domek tam dosud stojí a dodnes 
se kolemjdoucím líbí. Pán, co jej 
tehdy koupil, to byl tatínek našich 

sousedů, bratrů Svobodových. Na fasádu 
upevnil tabuli VLASTNÍ VÝROBA OBUVI. 
Visela tam, než trojského ševce dostihla 
krize ve třicátých letech minulého století. 
V  domku se narodili jeho synové – bra-
tři s pěknými českými jmény – Krasoslav 
a Milota Svobodovi. Dnes bratři bydlí 
v sousedních domech nad zoo a pod bota-

nikou. Oba kdysi hráli rugby na vrcholové 
úrovni. V současnosti se jim sice pokročilý 
věk ozývá, můžeme jim však jen závidět 
paměť a vitalitu. Troju znají – jak se říká – 
jak své boty. A stojí za to je vyzpovídat. 
Podařilo se to na výstavě Trojské plány II 
v Galerii u lávky nad souborem histo-
rických pohlednic Troje ze sbírek pánů 
Doubka a Malého:

v sobotu 21. února ve večerním čase ke slalomovému 
kanálu v troji mířily dvojice ve slavnostním oděvu. ne-

nasedly však do kajaků ani do raftů. mč troja ve 
spolupráci se společností troja catering pořá-
daly v zaplněném sále tělocvičny v areálu vod-
ních sportů troja a v přilehlé restauraci Loděnice 
druhý ročník trojského bálu. uvítací projev měl 
starosta mč Praha-troja tomáš Drdácký. uvítal 
v něm kromě přítomných trojských sousedů  
i zástupce ftvs uk, místostarostu z Petrovic, 
tiskového mluvčího Zoo Praha a další hosty. 
Pak následovalo předtančení, po kterém se 
přítomní vrhli do tance. hrála k němu kapela 
ruleta band, která vystřídala rytmy od české 
lidovky až po rokenrol. tanec přerušilo kou-
zelnické vystoupení, přítomní se mohli v při-
lehlých prostorách věnovat i hazardu v po-
době rulety a karetních her. Před půlnocí se 
losovala tombola a výherci si odnášeli ke sto-
lu pěkné ceny, věnované troja cateringem, 
Zoo Praha, Pražskou botanickou zahradou 
a Galerií hl. m. Prahy. jak praví spisovatel 
karel Poláček: „Bylo k půlnoci, mravy se 

uvolnily…“ Pánové shodili saka, kravaty a motýlky, 
dámy odkoply taneční střevíčky a začala diskotéka.  
a řádilo se až do tří. Doprava účastníků byla zajištěna 
dvěma mikrobusy. kdo přišel, nelitoval, a kdo nepři-
šel? třeba trojští zastupitelé… jejich škoda! 

text a foto bok

Výstava na téma

tanců a s nimi

spojených slavností  

je přístupná

ve Valdštejnské jízdárně

do 3. května 2009

www.ngprague.cz

2. v pořadí

domeček PoD havránkou
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n SŮL NAD ZLATO
Citujeme z internetových stran pražské-
ho magistrátu: na chodnících a pěších 
zónách je zakázáno používat k posypu 
chlorid sodný – kuchyňskou sůl (nacl) –, 
chlorid vápenatý (cacl2) a jejich smě-
si, škváru a popel. žádáme občany, aby 

k posypu chodníků používali pouze inert-
ní materiál, kterým je písek, popřípadě 
štěrk. „Vyhláška zakazuje solení především  
z důvodu škod na zeleni, ale třeba i na obu-
vi chodců. Velký problém představuje sůl 
pro psy, kterým způsobuje poranění tlapek 
doprovázené bolestivým pálením“, dodává 
radní Petr Štěpánek. Jak je vidět – šedivá je 
teorie, zelená je praxe. Prostě se to posolí 
a nemusí se pak nic odklízet. naše foto je 
z pondělí 2. února 2009, 15:30 hod. Mís-
to – frekventovaná stanice autobusu 112 
s přestupem na tramvaje. Teplota vzduchu 
+5 st. C. naposled sněžilo před třemi dny… 
Kdopak má asi tento úsek na povel?

text a foto bok

TJ SOKOL TROJA PRO vÁS PřIPRAvUJE
n V neděli 1. 2. 2009 proběhl první turnaj ze seriálu turnajů ve stolním tenise ve dvou-
hrách. Hrálo se ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha a účast byla na úvod sezony 
slušná - přišlo 21 hráčů a po rušnějším úvodu se turnaj pěkně rozběhl. Zdárnému průbě-
hu také velmi pomohly tabulky zkušeného funkcionáře stolního tenisu rudolfa Pišty a 
všichni si organizaci pochvalovali. Suverénním vítězem se stal Štefan Pocz, který prošel 
jako jediný turnajem bez porážky. na druhém místě skončil solidně hrající Karel Beneš a 
jako třetí se umístil, byť se stejným počtem bodů, Lukáš Forejt. 

n První turnaj ve čtyřhrách proběhne v neděli 1. 3. 2009 od 9:00  
a všichni jsou srdečně zváni.                                        rudolf hampel, vedoucí stolního tenisu 

n oddíl všetrannosti TJ Sokol Troja uspořádal 7. 2. 2009 „Cvičební sobotu“ zaměřenou 
na cvičení pro ženy všech věkových kategorií. Cvičební soboty se staly již tradicí a jsou 
dobrou příležitostí, i pro nečleny Sokola, přijít se podívat, jaké druhy cvičení pro ženy 
nabízíme a vyzkoušet si je. Tentokrát jsme nezapomněli ani na střední a starší generaci 
žen, které si zacvičily Zdravotní cvičení a Jógu, zvládly posilovací cviky v rámci hodiny 
Bodystylingu a mohly zůstat i na Pilates a posilování na velkých míčích. Pro ty mladší 
byly souběžně připraveny hodiny Aerobiku, Bodystylingu a Step-Aerobiku, takže bylo 
z čeho vybírat. Celý program připravilo 6 cvičitelek TJ Sokol Troja, které vedly jednot-
livé druhy cvičení. Děkujeme všem cvičenkám, které přišly a věříme, že odcházely spo-
kojené a odhodlané pokračovat ve cvičení i v běžných hodinách v týdnu. 
Přijďte to vyzkoušet také !!!                                                                         jana Šrámková 

rozpis cvičebních hodin naleznete na vývěsce TJ Sokol před Sokolovnou.

DĚTSKý KLUb MAATA
n od ledna letošního roku mají rodiče 
malých dětí možnost využít služeb Dětské-
ho klubu Maata v pražské Troji. Školička 
je lehce dostupná městskou hromadnou 
dopravou. 
Maata nabízí rodinné prostředí pro 12 
dětí, flexibilní otevírací dobu a odpolední 
kroužky, které v souladu s filosofií školič-
ky rozvíjejí děti po všech stánkách jejich 
osobnosti. Učitelé a lektoři připravují pro-
gram do ucelených několika týdenních té-
mat, při jejichž skladbě vycházejí z umístě-
ní školičky u lesa, řeky a v blízkosti zoo a 
dávají tak dětem možnost každodenního 
kontaktu s přírodou.

inzerce

trojský kaLEnDář 

n PřÍvOZ NA PRODEJ
Hospodářské noviny informovaly 6. února, 
že hitem aukce výtvarného umění Galerie 
Kodl, Vltavín, která se uskuteční 26. dubna 
od 13 hodin na pražském Žofíně, je obraz 
rudolfa Kremličky Přívoz v Troji. Vyvoláva-
cí cena není dosud známa. Že by to byla 
pro trojské občany nejen možnost udělat 
dobrou investici, ale i prokázat „trojské 
vlastenectví“?

mč Praha-troja ve spolupráci 
s GhmP a p. jaromírem ungrem 
pro vás, jako již každoročně, 
pořádají tradiční 

sraz všech víl a vodníků 
v neděli 29. 3. ve 14:30 h 
u křižovatky na kovárně. 
Po oživení fontány v zahradách trojského 
zámku divadelní pohádka v 15:30 hodin 
na severním nádvoří

otvírání studánek

kDo to ByL

V ulici nad Kazankou poutá pozornost 
kolemjdoucích luxusní vila, ve které je 
rezidence velvyslanectví Brazílie. Postavil 
ji pro sebe Eduard Viktora, významný pr-
vorepublikový pražský 
stavitel. narodil se 30. 
července 1880 v Pabě-
nicích u Kutné Hory ve 
staré selské usedlosti 
s hospodou. Jeho otec 
František Viktora byl 
jedním z propagátorů 
agrárního hnutí. Eduard 
Viktora vystudoval obor 
stavební inženýrství na 
České vysoké škole tech-
nické v Praze, na které 
později i učil. Jeho prv-
ní stavbou byla stavba 
kanalizačního sběrače 
podél Čertovky na Malé 
Straně, dále odvodnil území Pražského 
hradu a vydláždil první hradní nádvoří. 
obec Pražská mu zadávala jednu práci za 
druhou. Postavil mimo jiné řadu pražských 
domů zejména v Bubenči, na Letné a v Ho-
lešovicích. V trojské vile za první republiky 

INg. DR. EDUARD vIKTORA
bydlel. Vybudoval řadu železobetonových 
mostů. nejznámější je nedávno opravený 
most přes Lužnici v Bechyni z let 1926 – 28. 
V třicátých letech dvacátého století se také 

zúčastnil soutěže na 
přemostění nuselské-
ho údolí v Praze. Po 
osvobození v květnu 
1945 bylo ve Viktoro-
vě vile v Troji na čas 
umístěno velitelství 
sovětského letectva 
v Československu. Při 
té příležitosti zmizely 
z vily veškeré cenné 
věci. Pohromou pro 
Viktoru se stal komu-
nistický puč v roce 
1948. Majetek mu byl 
vyvlastněn a Viktora 
velmi skromně dožil  

v Praze, kde ve věku 72 let zemřel, aniž po 
sobě zanechal potomky. 
Pokud se chcete o E. Viktorovi dozvědět 
více, navštivte na internetu (třeba v Café 
lávka) www.pabenice.cz. 

bok

život v troji

Možná si říkáte, že Eskymáci v Troji nejsou nic zvláštního a že je každý den můžete 
vidět na kanále… to sice ano, ale běhat Eskymáky v Botanické zahradě zase tak 
často neuvidíte. Eskymácký běh nebo-li zimní orientační běh připravil trojský Sokol 
ve spolupráci s Botanickou zahradou (kde se samotný závod konal). V sobotu 21. 2. 
se sešlo kolem 15 závodníků, kteří byli vybaveni předepsanými potřebami (čepice, 
šála, rukavice, zimní boty a oblečení a boby) a odhodlaně se vydali na zasněženou  
trasu. Do cíle, kde na ně čekal čaj a ceny, se dostali všichni. Všem závodníkům gra-
tulujeme a věříme, že se příštího ročníku zúčastní více „trojských Eskymáků“.  

kateřina Šrámková

ESKyMÁcI v TROJI

na výstavě Trojské plány II je také 
ortofotomapa (letecký snímek Troje) 
z roku 1953. V oblasti Farka je na ní 
popisek, že se zde tehdy nacházela so-
větské protiletadlová baterie…

„To bude nějaký omyl. Farka byla původ-
ně skupina domků na náhorní planině 
nad Podhořím, vedle byla provozována 
cihelna. Z názvu vyplývá, že zřejmě toto 
území patřilo Farnímu úřadu v Bohnicích. 
V období 2. světové války zde bylo stano-
viště protiletecké obrany wehrmachtu, 
tato baterie byla však před koncem války 
zrušena. V padesátých letech byla v těchto 
místech umístěna dočasně protiletadlová 
baterie československé armády. V blízké 
psychiatrické léčebně totiž byla ubytová-
na vojenská jednotka, která baterii obslu-
hovala. Sověti v této době zde nebyli.“

Když návštěvníci Troje přijíždějí od 
Trojského mostu a vidí na kopci záme-
ček Jablůňku, leckteří ji považují za 
trojský zámek… 

„Je to původně viniční usedlost, pak kla-
sicistní zámeček někdy z konce 18. stole-
tí. Je odtud jedinečný výhled na trojskou 
kotlinu a na Holešovice, včetně Trojského 
mostu. odtud také v květnu 1945 ostře-
lovali němci z děl barikády na mostě. 
Přístupy k Jablůňce z trojské strany jsou 
od Popelářky prudkým kopcem k ulici na 
Dlážděnce a touto ulicí i od Kobylis. Po vý-
stavbě Trojského mostu vedla silnice pod 
skalou okolo starého řečiště k hospodě 
na rybárně. Když začal do Troje jezdit 
autobus (jezdil přes vnitřní Prahu až do 
Jinonic), silnice byla úzká, stanice byla u 
rybárny, dále jel do Troje horní silnicí (nad 
Kazankou) a zpět dolní silnicí (Trojská). 
nová, současná silnice od Trojského mostu 
se stavěla až po zasypání starého ramene 
Vltavy. Silnice byla tehdy vydlážděna, pro-
tože se stále propadala.“   

Zaznamenal bok
foto B. kudera a archiv rodiny
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ZOO PRO vÁS PřIPRAvILA
otevřeno denně, v březnu od 9.00 do 17.00

BŘEZEn – měSíC EVroPy 

 14. 3. Den zdravotně handicapovaných – volný vstup  
do zoo pro všechny držitele ZtP a ZtP/P. 

 21. 3. Evropský den – Zahájení kampaně EAZA na záchra-
nu evropských šelem nechme šelmy žít. Seznamte 
se s evropskými šelmami i evropskými zeměmi.

 28. 3. Den s Pražskou pobočkou české astronomické 
společnosti – astronomické přednášky pro veřejnost 
a pozorování nebeských objektů.

cestovatelské přednášky – přednáškový cyklus každý čtvrtek  
od 18 hodin ve vzdělávacím centru. Vstupné 20,-. Bez objednání.
 5. 3. Potápění v norsku – cesta za kosatkami – Petr Klier 

(potápěč a fotograf)
 12. 3. Brazílie – Saša ryvolová (cestovatelka)
 19. 3. v království medvědů grizzly – Aljaška –  

Václav Šilha (fotograf divoké přírody)
 26. 3. Za netopýry do říše mayů – Pavel Hulva  

(evoluční biolog, Přírodovědecká fakulta UK)
komentovaná setkání se zvířaty
Každou sobotu a neděli, vždy za hezkého počasí, se na mnoha 
místech v areálu zoo můžete dozvědět na komentovaných setká-
ních zajímavosti ze života našich zvířat.

bOTANIcKÁ ZAhRADA 
PRO vÁS 

PřIPRAvILA

tiP na výLEt

trojský kaLEnDář

už jste byli v ďáblické hvězdárně ? je to 
pěkný, nenáročný výlet do přírody a při-
tom cíl je velmi blízko. Zdatnější turisté 
se mohou vydat od trojské kovárny po 
zelené turistické značce přes velkou ská-
lu na přírodní památku Ládví a dále po 
žluté až k hvězdárně (asi 5-6 km). čas i ki-
lometry ušetříte, když dojedete tramvají 
č. 14 na konečnou k vozovně kobylisy a 
dále už po zelené a žluté pěšky přes PP 
Ládví až k cíli (asi 2 km). komu se ani tato 
varianta nezdá, může od metra Ládví jet 
autobusem č. 103 (v so, ne- vždy .11 a .41) 
do zastávky Ďáblický hřbitov – pak už je 

to jen kousek. Z PP Ládví i od hvězdárny 
je nádherný výhled ( při pěkném počasí 
lze vidět říp, české středohoří, Bezděz, 
ještěd i krkonoše).

Hvězdárna Ďáblice, Praha 8 –  
Pod hvězdárnou 768
www.planetarium.cz/dabliceobs, 
dabliceobs@planetarium.cz, 
tel.: 283 910 644 
hvězdárna byla postavena v padesátých 
letech astronomickým kroužkem při osvě-
tové besedě tehdy samostatné obce Ďáb-
lice v akci „Z“. Pro veřejnost byla otevřena 
v roce 1956. Původní stavba (východní ko-
pule, sál a knihovna) byla rozšířena v roce 
1960 o kancelář, západní kopuli a spojo-
vací chodbu. v r. 1968 při sloučení Ďáblic 
s Prahou se hvězdárna spojila se Štefán-
kovou hvězdárnou a od r. 1975 je třetím 

střediskem hvězdárny a planetária hl. m. 
Prahy.
otevřeno: 
pondělí 13.30-15.30, 18-21 h., 
ve čtvrtek 13.30-15.30, 19-21 h., 
v neděli 14-16 h.
Pozorování oblohy dalekohledem: 
Po 13.30-15.30, Čt 13.30-15.30, 19-21, 
ne 14-16. 
Při nepříznivém počasí se koná promítání 
filmů spojené s prohlídkou přístrojů.
Hromadné návštěvy: vždy ve čtvrtek  
v 18-19 h. mohou hvězdárnu navštívit 
předem objednané skupiny návštěvníků 
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, 
školy). Program: pozorování oblohy nebo 
promítání filmů spojené s prohlídkou pří-
strojového vybavení hvězdárny. hvězdár-
na pořádá i pohádky pro nejmenší, školní 
pořady, přednášky a další.

2009   mEZinároDní rok astronomiE

Botanická zahrada je v dubnu otevřena 
denně 9–18 hodin. 
skleník Fata morgana zůstává v pondělí uzavřen
vinotéka sv. kláry je v dubnu otevřena 
denně 11 – 18 hodin, v květnu a červnu denně
11 – 19 hodin, o víkendech a svátcích od 10 hodin.

nenechte si ujít:
 do 1. 3. Výstava ptačích budek
 6. 3. – 5. 4. Výstava historického zahradnického nářadí

NAšI šKOLÁcI ZDARMA DO ZOO
úřadu MČ Troja došla kopie dopisu ředitele Zoologické zahrady 
hl. m. Prahy Petra Fejka. Byl adresován řediteli trojské základ-
ní školy A. Pacíkovi. Ředitel zoo v něm oznamuje, že v letošním 
roce bude žákům základní školy v Troji s pedagogickým dozorem 
umožněn hromadný volný vstup do zoologické zahrady každé 
pondělí (s výjimkou prázdninových měsíců). obnovení tradice 
volných vstupů do zoo pro děti trojské školy je třeba ocenit jako 
další posílení vzájemných dobrých vztahů mezi zoo Praha a oby-
vateli MČ Praha-Troja.                                                                 bok

inzerce

čechokanaďan, zkušený lektor 
žijící v troji, nabízí kvalitní

zn.: Bezchybná výuka, cena dohodou.
George 736 661 575.

SouKromé lEKCE AnglIČTIny


