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Midibus  
v Troji a Podhoří
Na letošního apríla byla na konečné au-
tobusu v Podhoří malá slavnost. V 10 ho-
din zde starosta Městské části Praha-Troja  
Ing. arch. Tomáš Drdácký společně s rad-
ním MČ Praha 8 panem Josefem Vokálem, 
vedoucím odboru dopravy ÚMČ Praha 8 
panem Vladimírem Bezděkovským, zá-
stupci Dopravního podniku hl. m. Prahy 
Ing. Markétou Hlaváčkovou, vedoucí od-
boru přípravy provozu, Ing. Vodrážkou 
a Františkem Štajncem, dále společně se 
zastupujícím ředitelem Ropidu Pavlem 
Procházkou, Ing. Drápalem, vedoucím 
oddělení marketingu Ropidu a Pavlem 
Prouskem z oddělení plánování Ropidu  a 
společně s Dr. Jiřím Popovským z  Občan-
ského sdružení Podhoří je v Troji přestřihl 
symbolickou pásku při zahájení provozu 
nové linky MHD číslo 236. Po slavnostním 
zahájení se uskutečnila předváděcí jízda 
po trase nové linky.
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Co PoVaŽuji Za důLeŽité

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja na svém 27. zasedání 24. března 2009 
schválilo rozpočet městské části na rok 2009, který uvádíme v souhrnné tabulce.

schválený rozPočeT 
MěsTské čásTi Praha-Troja 
na rok 2009

ZastuPiteLstVo informuje

PŘÍJMy (v tisících kč)

0000 1341 poplatek ze psů 30,00

0000 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00

0000 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 70,00

0000 1344 poplatek ze vstupného 30,00

0000 1345 poplatek z ubytovací kapacity 70,00

0000 1361 správní poplatky 110,00

0000 1511 daň z nemovitosti 560,00

0000 4111 neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0,00

0000 4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 239,00

0000 4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 3 242,00

0000 4131 převody z vlast. fondu hospodářské (podnik.) činnosti 6 014,40

0000 8115 prostředky z minulých období 11 130,00

6310 2141 příjmy z úroků (část) 270,00

  Příjmy celkem        21 985,40

VÝdAJe (v tisících kč)

  kapitálové výdaje běžné výdaje

2212 Silnice celkem  330,00  80,00

2321 Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.  celkem 2 650,00

3111 Předškolní zařízení celkem  300,00 960,00

3117 První stupeň základních škol  882,00 1 250,00

3121 Gymnázium 15,00

3319 Kultura 1 208,00

3326 Zachování a obnova kulturních památek     71,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost celkem  123,20

3421 Využití volného času dětí a mládeže  65,00

3543 Pomoc zdravotně postiženým 15,00

3631 Veřejné osvětlení 30,00

3699 Ost. záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.plánu 6 120,00 807,50

3716 Monitoring ochrany ovzduší 50,00

3722 Sběr a svoz komunál. odpadu celkem  100,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů  280,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem  320,00

4357 Domovy  60,50

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem  4,00

6112 Zastupitelstva obcí 1 450,20

6171 Činnost místní správy celkem 150,00 4 637,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované  27,00

 

 Výdaje celkem 10 432,00 11 553,40

21 985,40

Úplné znění zápisu naleznete na www.mctroja.cz

Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja schválilo 
na březnovém zasedání rozpočet městské 
části na rok 2009. Schválení předcházela 
dlouhodobá otevřená diskuze o našich zá-
měrech, prioritách a samozřejmě možnos-
tech. Jsem rád, že letošní rozpočet umož-
ňuje pokračovat v zahájených projektech 
a stavbách a zahrnuje i přípravu akcí, které 
budou realizovány v příštím roce nebo do-
konce přesahují do dalšího volebního ob-
dobí. Zveřejněná tabulka příjmů a výdajů 
nezahrnuje příspěvek z rezervy hlavního 
města, ve výši 13ti milionů korun, který 
byl poskytnut naší městské části na rekon-
strukci části ulice Trojská a rozšíření zá-
kladní školy a byl schválen Zastupitelstvem 
hl. m. Prahy před týdnem. Letos je naše 
pozornost věnována doplnění chybějící 
infrastruktury – dokončení kanalizace Na 
Farkách, projektové přípravě kanalizace 
Na Pazderkách, zlepšení stavu místních ko-
munikací, rekonstrukci základní školy, ko-
rejské rezidence, úpravám veřejných pro-
stranství, čistotě a údržbě zeleně. Opět se 
podařilo rezervovat nemalé prostředky na 
zajištění kulturních a společenských akcí,  
k navýšení došlo i v oblasti grantů městské 
části. O průběhu příprav a realizace jed-
notlivých projektů, vás budeme průběžně 
informovat v časopise Troja a na webových 
stránkách naší městské části.

Souběžně s investicemi městské části 
probíhají v Troji stavby hlavního města a 
zejména protipovodňová stěna a val zís-
kávají určitější podobu. Naším úkolem 
bude zajistit aby toto potřebné opatření 
provozně neoddělilo zastavěnou část obce 
od oblíbeného prostoru řeky. Řešení pro-
tipovodňové stěny se nám podařilo ovliv-
nit pouze částečně, navrženou kombinací 
s mobilním hrazením v prostoru u lávky. 
Další začlenění do trojské krajiny bude zá-
vislé také na řešení zeleně nebo cest pro 
pěší a cyklisty. 

Těší mne, že se podařilo zprovoznit 
půjčovnu bruslí a koloběžek, která je pro-
jektem našeho nového souseda Martina 
Rubáčka a první částí konceptu alternativ-
ního dopravního propojení přívozu v Pod-
hoří se Zoo.

Za důležité považuji postupné naplňo-
vání smlouvy mezi MČ Praha-Troja a hlav-
ním městem Prahou. S řešením dopravy 
souvisí naší městské části svěřený poze-
mek č. p. 60 (naproti tenisové hale), umož-
ní pěší propojení Stezky Quido Schwanka 
s cestou pod vinicí Salabka a zřízení nové 
zastávky linky 236 v blízkosti Zoo a bota-
nické zahrady.

Příprava Free Festu Troja 2009 je v pl-
ném proudu, těším se s vámi na viděnou 
16. května u řeky!

tomáš drdácký, drdacky@mctroja.cz
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ŽiVot V troji 

Vážení občané, dovoluji si vás 
jménem Římskokatolické far-
nosti při kostele sv. Antonína  
v Praze 7 Holešovicích pozvat 
na mši svatou, která bude slou-
žena v sobotu 6. června 2009 
v 18 hodin v kapli trojského 
zámku.                                                                                         Za farnost jiří Beran

Začátek sezóny znamená i opětovné fungování bezplatné auto-
busové dopravy ze stanice Nádraží Holešovice do pražské zoo – 
tzv. zoobusu zdarma, který provozuje pražská zoo ve spolupráci 
s Dopravními podniky. n Citybus s typickými reklamními motivy 
ala MADe IN NATuRe a se dvěma LCD monitory, na nichž běží 
reklamní spoty Zoo Praha, jezdí každých 10 minut a jede přímo 
z Holešovic až k branám zoologické zahrady. n Pražská zoo do-
poručuje svým návštěvníkům využívat tento spoj, fungující o ví-
kendech a o svátcích, a nechat svůj automobil doma. Dopravní 
situace v Troji je velmi komplikovaná, letos navíc i vzhledem ke 
stavebním akcím a dopravním omezením.

ing. Vít kahle, tiskový mluvčí Zoo Praha

sPeciální 
linka 
zřízená 
Pražskou zoo
opět v provozu

velkoobjeMové konTejnery
Městská část Praha-Troja ve spolupráci s firmou IPODeC 
zajišťuje přistavení velkoobjemových kontejnerů ve dnech 
16. – 17. 5. 2009 
Kontejnery budou přistaveny na obvyklých stanovištích: 
n nad kazankou – ve dvoře ZŠ Trojská
n sádky – vyhrazené místo pro pojízdnou knihovnu
n Pod salabkou – křižovatka s Trojskou
n Pod havránkou – před zahradou domu čp. 28
n na Pazderce – naproti domu č. 213
n V Podhoří – naproti domu čp. 280 – BZ u opěrné zídky
Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány pro občany 
(nikoliv pro právnické osoby či podnikatele). 
Co do nich patří a co nikoliv: sPráVně: starý nábytek, koberce 
a linolea, staré lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla a 
WC mísy; ŠPatně: lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky 
a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady.

Všechny druhy odpadů můžete odevzdat ve sběrném dvoře hl. 
m. Prahy, Voctářova ulice, Praha 8-Libeň. Odděleně je možno 
odevzdat kovy železné a neželezné, stavební suť, elektrotechnic-
ký odpad, odpad z údržby zeleně, dřevěný odpad, pneumatiky. 
Podrobné informace k nakládání s odpady najdete na adrese 
www.envis.praha-mesto.cz.

mč Praha – troja Pořádá 

9. ročník Pekařské soutěŽe 

Ve čTVRTek 21.  5. 2009 
od 17 hodin

NA ZAHRADě ÚŘADu MČ A MŠ
TROJSKá 230/96

Soutěžit se bude opět 
v těchto kategoriích:

l sladké (pečené, nepečené),
„buchta klasik“ l slané

výrobky i s recepty můžete nosit 
do soutěže mezi 14. a 16. hodinou 

na úřad

Všichni jste srdečně zváni!

volby do evroPského ParlaMenTu 2009
Volby do eP se konají v pátek 5. 6. od 14–22 hod. a v sobotu 6. 6. 2009 od 8–14 hod.
Právo volit má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a také občan 
jiného státu eu, který je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel a o zápis do seznamu 
voličů pro tyto volby požádál nejpozději do 26. 4. 2009 do 16 hod. 

Voliči si mohou požádat již nyní o vydání voličského průkazu, nejpozději však do 21. 5. 2009 
do 16 hod. písemně (žádost zaslaná poštou musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voli-
če) nebo osobně vyplnit na zdejším úřadě. Žádost je ke stažení na stránkách www.mctroja.cz 
nebo je k dispozici v hale úřadu MČ Praha-Troja. Cizincům je rovněž k dispozici brožura „Informace  
o základních zásadách hlasování ve volbách do eP na území ČR“ včetně žádosti o zápis do seznamu 
voličů v několika světových jazycích. Voličské průkazy budou vydávány od čtvrtka 21. 5. 2009 na 
úřadě MČ Praha-Troja. Volič může ze zdravotních důvodů požádat komisi o hlasování do přenosné 
volební schránky (tel.: 284 686 103 nebo 284 686 104). Podrobnosti o volbách do eP a o podmínkách 
hlasování občanů z jiných členských států eu najdete na stránkách Ministerstva vnitra 
www.mvcr.cz (ikonka v pravé části textu dole). za evidenci obyvatel ÚMČ Praha-Troja r. Zajícová

Zveme vás na tradiční
Sportovní odpoledne 
při příležitosti MDD
ve čtvrtek 4. 6. 2009 

od 16:30 h.
na hřišti u sokolovny
za sokolskou všestrannost filipová

Trojský den u řeky
Z organizačních důvodů se termín 
konání svátečního trojského dne 
přesouvá  na sobotu 6. června 2009 
od 10 do 20 hodin. Letos se uskuteční 
v prostoru mezi lávkou a vodáckým 
kanálem – na louce a v okolí nové ga-

lerie trojský kůň. Podrobnosti nalez-
nete v příštím vydání měsíčníku Troja. 
Prozradíme jen, že letos bude kultur-
ní a sportovní program opravdu pro 
všechny věkové kategorie, trojské  
i přespolní příznivce. 

trojský kaLendář
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PůjčTe si kolečka!
Půjčovna in-line bruslí, koloběžek a dalších zajímavých sportov-
ních pomůcek se objevila na trojské cyklostezce vedle parkoviště 
zoologické zahrady poblíž rezidence Trojský mlýn. Je v provozu  
o víkendech a v případě pěkného počasí je o ni docela slušný 
zájem. Například dětské brusle lze půjčit za 40 Kč za hodinu, 
140 Kč stojí půjčení na celý den, půjčit si brusle pro dospělé 
stojí 60 Kč za hodinu a 200 Kč na celý den. Koloběžku na den 
pořídíte za 300 Kč. Pokud se rozhodnete půjčovnu využít, ne-
zapomeňte na vratnou zálohu. u bruslí je to 500 až 1000 Kč, 
v případě koloběžky 2000 Kč. A už se můžete prohánět mezi 
ostatními sportovci po pěkném povrchu cyklostezky.

 Text a foto bok

koledníci v Troji 
Velikonoce v Troji se opravdu vydařily, a to nejen díky 
počasí, ale i díky stoupající tradici „koledování“, na 
kterou se už každoročně těšíme. eva novotná 

zoo Praha bilancovala
Posledního března letošního roku vystoupil ředitel Zoo Praha Petr 
Fejk na tiskové konferenci v zoologické zahradě, zhodnotil uplynulý 
rok a nastínil plány zoo na letošní rok. Zoo Praha byla v roce 2008 vy-
hlášena 7. nejlepší zoo světa (podle magazínu Forbes, uSA). Bylo docí-
leno 3. nejvyšší návštěvnosti v dějinách Zoo Praha – celkem 1 197 000 
návštěvníků. (Zoo Praha patří mezi 15 zoo v evropě s návštěvností 
vyšší než 1 milion.) Zoo Praha obdržela eAZA Platinum Award, nej-
vyšší evropské ocenění za podporu ochrany přírody v podmínkách 
zoo. Mimo jiné byl zřízen Zoobus zdarma jako příspěvek pražské 
zoo k řešení krizové dopravní situace v Troji. Senioři nad 70 let měli 
vstup zdarma, fungovala Trojská karta a další zvýhodnění a bonusy 
pro návštěvníky. Během letošní sezóny 2009 se v Zoo Praha otevře-
la Kavárnička Černohouska, zrekonstruovaný památkově chráněný 
objekt ze 17. století – viniční domek, který byl ve své době výraznou 
dominantou tyčící se nad trojskými vinicemi, proměněný na kavárnu 
a cukrárnu pro rodiče s dětmi, s vyhlídkovou terasou, s krásným vý-
hledem na Prahu a dětským hřištěm. Otevřela se také nová expozice 
papoušků – 8 nových voliér se zimními ubikacemi na vyhlídkové ces-
tě mezi expozicí ledních medvědů a horní stanicí lanovky. u kavárny 
Černohouska byla vybudována unikátní průchozí voliéra papoušků 
s možností vstupu návštěvníků přímo mezi papoušky. V květnu bude 
otevřena nová expozice lachtanů, bude to expozice roku! V červnu 
pak dojde k otevření rozhledny Obora – po petřínské rozhledně 
druhé rozhledny v Praze, vybudované na nejvyšším místě areálu zoo 
vedle občerstvení Obora, s unikátním výhledem na koryto řeky Vlta-
vy, na Prahu 6, 7 a 8 a na areál Zoo Praha, a to z výšky 18,5 metrů. Jde 
o věrnou kopii dnes již neexistující dřevěné rozhledny z vrchu Smrk 
v Jizerských horách, postavené v roce 1892 a zničené v padesátých le-
tech minulého století. Vybudováno nákladem 4 milionů Kč. Petr Fejk 

na závěr upozornil, že z důvodu probíhající vý-
stavby protipovodňových opatření v Troji bude 
po celou sezonu 2009 snížena kapacita parkovišť 
Zoo Praha o 300 míst! Text a foto bok

Dne 1. dubna 2009 hlídka 
MO Policie ČR Výstaviště Pra-
ha 7 prověřovala oznámení 
o vloupání do chatky v za-
hrádkářské kolonii Strachův 
sad v Troji (tzv. Třešňovka). 
Při ohledání okolí bylo v křoví 
nalezeno vozidlo FIAT DuCA-

sPáT v auTě se nevyPlácí
TO, které bylo 30. 3. 2009 od-
cizeno v Praze 8. Při prohlídce 
vozu byli nalezeni dva spící 
muži. Po chvíli k vozidlu při-
šla žena, u které bylo lustra-
cí zjištěno, že je na ni vydán 
souhlas se zadržením a že se 
jedná o osobu v celostátním 
pátrání. Muži byli převezeni 
na MO Výstaviště, žena byla 
předána kolegům z Obvodní-
ho ředitelství Praha 4. Vozidlo 
bylo vráceno spokojenému 
majiteli. (redakčně kráceno) 

komisař npor. Bc. jaroslav fiala, 
vedoucí oddělení PČR-MOP 

Výstaviště, Praha 7 

herec jan Potměšil, radní hmP marie kousalíková
lyžařka Šárka Záhrobská a starosta tomáš drdácký při zahájení 

78. sezony v Zoo Praha

ŽiVot V troji

Foto © Archiv Zoo
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ŽiVot V troji

založen 
klub Trojské 
hisTorie
Ve středu 15. dubna se v klu-
bu v Café Lávka uskutečnilo 
další setkání se zastupitelem 
Františkem Malým. Bylo hojně 
navštíveno především zájemci  
o historii Troje. Přítomní pa-
mětníci měli možnost komen-
tovat pohlednice a fotografie 
z historických sbírek pánů 
Doubka a Malého a obnovo-
vali si tak své vzpomínky na 

lidi a stavby dnes již téměř za-
pomenuté. Počasí bylo vynika-
jící, sedělo se venku a účastníci 
setkání se shodli, že nastal čas 
setkávat se každý měsíc v rám-
ci Klubu trojské historie.

První setkání klubu bude 
v Café Lávka ve čtvrtek 14. 
května v 17 hodin a všichni 
pamětníci a zájemci o historii 
Troje jsou srdečně zváni. Dal-
ší schůzky by se měly konat 
vždy první čtvrtek v měsíci od 
17 hodin. A další dobrá zprá-
va: po úspěšném vydání sešitu 
historických pohlednic ze sbí-
rek O. Doubka pod názvem 
Pozdrav z Troje již brzy vyjde 
další díl, tentokrát to budou 
pohlednice O. Doubka i F. Ma-
lého. Vydání financuje Nadace 
Q. Schwanka a MČ Praha-Tro-
ja. určitě je na co se těšit!

Text a foto bok

V úterý 7. dubna se v 18 
hodin sešli členové i příz-
nivci občanského sdruže-
ní Troja Trojou v aule Zá-
kladní školy a Gymnázia 
Svatopluka Čecha. Vyhod-
notili činnost občanského 
sdružení v roce 2008. Na 
schůzi byl i starosta MČ 
Praha-Troja Tomáš Drdác-
ký, účastníci schůze využili 
jeho přítomnosti k mnoha 
dotazům na současné pro-
blémy, týkající se jak dopravní 
situace v Troji, tak i veřejné-
ho pořádku a stavební aktivi-
ty v obci. Občanské sdružení 
v uplynulém roce bylo účastno 
několika řízení při vydávání 

Troja Trojou Měla schůzi

územních rozhodnutí. Nejži-
vější diskuze se rozvinula okolo 
neúnosné dopravní situace při 
zahájení sezóny v Zoo Praha o 
víkendu 4. a 5. dubna, kdy do-
prava do zoo zkolabovala. 

Text a foto bok

úterý 7. dubna v 18 hodin

Turnaj v Ping-Pongu 
o Pohár ods Troja
Dovoluji si vás pozvat jménem místního sdružení ODS Troja na 
každoroční tradiční jarní turnaj v ping-pongu, který se koná v so-
botu 16. 5. 2009 od 14 hodin v tělocvičně základní školy Svatoplu-
ka Čecha v Troji. Našeho turnaje v ping-pongu se vždy zúčastňují 
nejen všechny věkové kategorie od dětí až po seniory, ale i řada 
pozvaných hostů z politického, ale i ze společenského a kulturní-
ho prostředí. Doufáme, že v tento den bude nejen krásné počasí, 
ale že i vy přijdete pozitivně naladěni. Na turnaji tradičně panuje 
mezi spoluobčany velmi přátelská nálada.            ing. jiří kořenský  

Free FesT Troja 2009
V sobotu 16. května se uskuteční již druhý ročník hudebního fes-
tivalu Free Fest Troja. Počínaje 13. hodinou se na pravém bře-
hu Vltavy ve sportovním areálu Loděnice (Praha 7/Troja) vystří-
dají kapely propojující trendy elektronické a populární hudby, 
world-music a jazzu. Jak již název napovídá, festival bude „free“ 
a motem organizátorů je jak podpora umělců, kteří nerespektují 
hranice mezi žánry, tak volný vstup. Festival se koná v jediném 
dnu a nabídne návštěvníkům výhradně klenoty české hudby, 
které ocení  běžní hudební konzumenti i naprostí fajnšmekři. n 
Známý bubenický orchestr Tam-Tam butacada vede perkusio-
nista Miloš Vacík, jenž je mj. zakládající osobností legendárního 
Slunečního orchestru nebo Šum Svistu a vede Školu  samby. Hu-
debníci Tam-Tam Butacada interpretují rytmy z Afriky či Latin-
ské Ameriky a jsou synonymem exotiky, tance a temperamentu 
zemí, kde teplota neklesá pod třicet stupňů celsia. n Dalším 
lákadlem festivalu je kapela Sato-San To s trumpetistou Oska-
rem Törökem – mimochodem držitelem dvou Zlatých andělů 
v kategoriích jazz a world music. Sato-San To udivuje poslu-
chače živě hranými tanečními styly jungle a drum‘n‘bass, pod-
kládá je elektronickými zvuky a nadstavuje jazzem. Je jedním 
z mála bandů v Česku provozujících styl acid-jazz nebo nu-jazz. 
n Kvalitního beat-boxu je ve světě nedostatek, a proto bude 
ozdobou festivalu také vycházející beat-boxová hvězda – 
mladý talentovaný zpěvák en.dru. Je dvojnásobným mis-
trem ČR v této pozoruhodné hudební disciplíně, která spo-
čívá v imitaci veškerého zvuku kapel pouhými ústy. en.Dru 

vystoupí se svým souborem Mako Mako, kde kromě zvuků vy-
luzovaných ústy hraje roli také opravdová baskytara. n Pokud si 
někdo myslí, že Dan Bárta a jeho Ilustratosphere jsou jediní, kdo 
v Česku dokáží zahrát kvalitní pop-jazz, po poslechu uskupení 
Lanugo možná změní názor. Zpěvačka Markéta Foukalová své 
chytlavé melodie sama skládá a kapela složená ze současné české 
jazzové elity zajišťuje spolehlivě to, aby si posluchač nevšiml, že 
skladby Lanuga jsou mnohem delší, než obvykle známe z rádií. 
n Za speciálního hosta festivalu platí dechový funky sextet bu-
cinatores s neodolatelnými těžkými groovy na tubu, šťavnatým 
zvukem trombónů a omračující instrumentální virtuozitou. n  
u kapely Grape vás zasáhne minimalistické pojetí vlastních skla-
deb, energický groove, syrová kytara a podmanivý hlas zpěvačky.  
n V rámci afterparty v podobě nu-jazzového jam session se pak 
mohou návštěvníci těšit na veselé Tchendos dJs. Dýdžejské sety 
tak určí rytmus i náladu závěru večera společně s festivalovými 
aktéry, kteří se rozhodnou svůj hudební elán prodloužit i do poz-
dějších hodin. n Free Fest Troja je zajímavým tipem pro volnou 
květnovou sobotu. Nabízí atraktivní program všem, kteří mají rádi 
hudbu, a zároveň uspokojí nedočkavce těšící se na nadcházející 
letní festivalovou sezónu. Podrobnější informace o Free Festu Tro-
ja získáte na internetové adrese www.freefesttroja.cz.

                                                             Petr filip
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co váM To Tady 
rosTe, sousede?
Co je nového na našich pozemcích a na na-
šich oknech? Sekáme a pěstujeme již jen 
anglický trávník a nebo se objevují neob-
vyklé novinky, ať již v okrasné či užitkové 
části naší zahrady? V posledních letech 
hodně cestujeme, rozvíjí se obchod, zvy-
šuje se nabídka. Do globálního obchodu 
se zapojila celá, dříve uzavřená Čína, do 
evropy se denně letecky dovážejí růže 
z Kolumbie, zahradní centra překypují na-
bídkou holandských zahradníků a velkých 
zahradních firem. Co z toho uspělo na na-
šich záhonech a v zahradních zákoutích?

 V loňské sezóně jsme pěstovali „ačokču“. 
Je to rostlina původně z Mexika, je popína-
vá a z několika předpěstovaných semen se 
rozrostl docela slušný porost, bohatě ově-
šený plody, které jsou něco mezi paprikou 
a okurkou. Nepotřebuje žádnou zvláštní 
péči, seje se v dubnu a sklízí v září a plody 
se dají jíst syrové, přidávat do salátů a lze 
je na zimu zmrazit či na slunci usušit a pak 
třeba přidávat do polévky. Rostlina ačokča, 
Cyclanthera pedata L. je zřejmě v naší vlasti 
již populární, neboť na internetu lze nalézt 
velké množství odkazů s popisy pěstová-
ní, kuchyňskými recepty, nabídkou semen, 
fotografií a popisy zdravotní prospěšnosti 
(...Mladé, ještě ne plně zralé plody ačokči 
mají za syrova hráškovou chuť, naložené 
ve sladkokyselém nálevu chutnají jako 
okurky a plněné masem a rýží jako....). My 
jsme semena získali přímo od naší soused-
ky paní PaedDr. Libuše Kuderové a sami 
jsme ji zase překvapili čínskými pnoucími 
fazolkami, jejichž tenké lusky jsou až 50 
cm dlouhé a jejichž pravé jméno je vigna 
čínská, Vigna sinensis L. ssp. sesquipeda-
lis. V prodejně jsem již viděl semena pod-
zemnice olejné a na Vinohradech také sa-
zenice mrazuvzdorného banánu! Liliovník 
tulipánokvětý, Liriodendron tulipifera L. 
ozdoba zámeckých zahrad již třetí rok ros-
te uprostřed naší zahrady.

Máte také nové druhy či odrůdy rostlin 
a nové zkušenosti? Napište o nich do časo-
pisu Troja, můžeme vytvořit novou rubriku 
a ukázat, že zahradničení ba dokonce za-
hradní umění v Troji nezaniklo a že nejen 
v Botanické zahradě v Troji to umí.

Václav Valtr, zahradní lobby

oTvírání sTudánek

V neděli 29. března se na křižovatce na kovárně krátce před půl třetí odpoledne začali pomalu 
scházet trojští vodníci a víly. když se zdálo, že je skupina kompletní, spustil pan untermüller 
svou úvodní řeč a spolu s muzikanty pak vedl celou skupinu 
směrem k prameni potoka haltýř.

asi v polovině cesty na děti čekal vodník schovaný ve větvích stromů.
Vodník malé víly a vodníky pustil dál až po odříkání básničky, se kterou dětem pomohla i paní 
ředitelka mateřské školy.

Po chvíli již děti dorazily k víle střežící pramen potoka. 
Za další básničku víla dětem dovolila nabrat do hrnečků vodu z potoka.
Celý průvod se poté s plnými hrnečky vydal do trojského zámku. muzikanti pěkně hráli a tak si 
všichni zpívali, aby cesta lépe utíkala.

Pod vedením vodníka děti vylily vodu z hrnečků přímo do kašny na nádvoří trojského zámku. 
Z kašny díky dětem po dlouhé zimě opět začala stříkat voda. na závěr pak na všechny čekala 
slíbená pohádka divadla červený kohout.                                                           martina umlaufová

liliovník
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n V neděli 29. 3. 2009 proběhl další turnaj ze seriálu turnajů ve stolním tenise ve dvou-
hrách. Na to, že se právě přecházelo na letní čas, účast byla poměrně pěkná, přišlo 23 
hráčů. Zaslouženě zvítězil Štefan Pocz, který prošel turnajem bez porážky. Na druhém 
místě skončil Tomáš Turek, jenž prohrál pouze s vítězem a třetí byl Karel Beneš. 
Další turnaj proběhl 26. 4. 09.                                   hampel rudolf – vedoucí stolního tenisu

n Pro velký zájem žen o cvičení „Pilates“, jsme po dohodě se cvičenkami přidali ještě jednu 
hodinu týdně, ve středu od 20 do 21 hod. v malé tělocvičně počínaje 1. 4. 2009.

 jitka drdácká – cvičitelka

n Cyklistický výlet na hrad Okoř a okolí se koná v neděli 17. května 2009. Sraz je v 9,30 
hod. u lávky. Plakátky budou vyvěšeny na nástěnkách.      jana krejčová – vedoucí výletu 

n Rádi bychom uvítali větší účast žákyň na cvičení aerobiku ve středu od 18 do 19 hod. 
Zveme rodiče, aby se přišli na cvičení podívat. Nacvičujeme sestavu na veřejnou cvičební 
hodinu, kterou plánujeme uskutečnit na podzim, včas uveřejníme v časopisu Troja.

 jana Šrámková – cvičitelka aerobiku

n autobusový zájezd 23. května 2009 je zatím plně obsazen, pouze si znamenáme  
náhradníky, kdyby se někdo v posledních dnech před zájezdem odhlásil.

alžběta filipová – vedoucí zájezdu

trojský kaLendář

zPrávy Tj sokol Troja

Třicátého dubna se v Galerii u lávky bude ko-
nat vernisáž prací grafiků, kteří byli vybráni  
z množiny členů sdružení Hollar poměrně neob-
vyklým způsobem. Mistr Jan Maget je totiž za-
chytil na své olejomalbě při příležitosti udílení 
hollarovské plakety předsedovi tohoto sdružení 
Vladimíru Suchánkovi – klečící vpravo nahoře.  
Vystavovat tedy budou: eva Hašková, Jan Ka-
van, Anna Khunová, Alena Laufrová (není vi-
dět, protože stojí těsně mimo formát obrazu), 
Jan Maget, Petr Melan, Pavel Sivko, Vladimír 
Suchánek, Karel Zeman a možná i někdo z vy-
obrazených rodinných příslušníků a přátel.

oddíl orientačního běhu tj sokol 
troja ve spolupráci s MČ Praha-Troja
pořádá ve středu 6. 5. 2008
od 16:00 do 18:00 hodin

trojský orientační běh
Start od Campu TJ Sokol Troja
v Trojské ulici.

Restaurátorské práce, výroba  
zakázkového nábytku a dřevěného 
zařízení všeho druhu
Tel.: 777 157 469, kolda@kolda.cz

Jan Kolář

Trojské dáMy a nW 
Nordic Walking je zdravý a jednoduchý po-
hyb pro všechny bez rozdílu věku a fyzické 
zdatnosti. K provozování Nordic Walking 
vám stačí dvě věci – správné Nordic Wal-
king hole a chuť. To dobře vědí trojské 
dámy, které se pravidelně v neděli po obě-
dě scházejí s  holemi typickými pro toto 
sportovní odvětví. Po vydatné dávce spor-
tovní chůze po zajímavých pražských par-
cích většinou skončí v zahradní restauraci, 
aby doplnily chybějící tekutiny. Scházejí se 
rovněž jednou za čtrnáct dní v Domě spo-
kojeného stáří, kde mají svou neoficiální 
bázi. Krásný příklad toho, jak se dá aktivně 
využívat volný čas. Naše foto je z výletu do 
okolí Hostivařské přehrady.

Text a foto bok

TIP PRO VáS

zajíMá vás doPrava v Praze?
Minulost, přítomnost i budoucnost dopravy v Praze předvádí sou-
časná výstava Vize pro dopravu v Praze. Výstava je umístěna 
na Staroměstské radnici a potrvá do 14. června letošního roku. 
Otevřena je v pondělí od 11 do 17 hodin, od úterý do neděle od 
9 do 17 hodin v sále architektů ve 4. patře staroměstské radnice. 
Vstup na výstavu je zdarma. 
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zoo Pro vás PřiPravila
otevřeno denně, v květnu od 9 do 18 hodin
kVěten – měsíC ŠeLem 

 1. 5. den šelem – mayday i – Děti z pražských škol  
představují své projekty ke kampani na záchranu 
evropských šelem.

 2. 5. červenobílý den – víte jak se žije hluchoslepým?
 3. 5. Vlčí den – Vlčice Boja slaví 10. narozeniny,  

přijďte jí popřát!
 8. 5. den šelem – mayday ii – Děti z dalších pražských škol 

představují své projekty ke kampani na záchranu 
  evropských šelem.  
  slavnostní otevření nových expozic papoušků
 16. 5. útulný den v troji – den pro psí útulek
 23. 5. Lachtani v novém! slavnostní otevření expozice 

lachtanů jihoafrických
 30. 5. dětský den s kB – Oslavte jej spolu s Tatu, 
  který slaví již své 2. narozeniny! 

informační stánek ke kampani na záchranu evropských šelem 
„nechme šelmy žít“ (informace, hry a přírodniny s šelmí téma-
tikou, doplněno prodejem kampaňových předmětů) 
každou sobotu a neděli od 10 do 16 h u vzdělávacího centra 
každou sobotu a neděli, vždy za hezkého počasí, se 
na 16 místech v areálu zoo můžete na komentovaných 
setkáních dozvědět zajímavosti ze života našich zvířat.

bz Pro vás PřiPravila

Výběr akcí:                          Podrobnosti na www.botanicka.cz
 8. 5. – 17. 5. mezinárodní výstava bonsají
 8. 5. – 17. 5. svitky ze sbírek NG, suiseki ze sbírek BZ
 17. 5. v 17 h hudební toulky Pražské dechové kvinteto 
 21. 5. – 24. 5. trvalkové dny Pereny všude kam se podíváš... 
  Denně 9-19 h.
 24. 5. v 17 h hudební toulky Kaprovo kvarteto
 28. 5. seznamte se s BZ: Pivoňky a hajní rostliny 
  Pravidelný cyklus provázení Začátek v 16 h.
 29. 5. – 30. 5. dny pravěkých technologií 
  v Archeoparku Na Farkách
 30. 5. den dětí v BZ Zahrada (ne)jen pro nejmenší
 31. 5. v 17 h hudební toulky Ventova dechová harmonie

Botanická zahrada je v květnu otevřena denně 9–19 hodin. 
skleník Fata Morgana od úterý do neděle,
vinotéka na vinici sv. kláry 11–19 h.

rodilý mluvčí – kanaďan – nabízí

překlady z češtiny do angličtiny
Kvalita, profesionalita, rychlé zpracování 
za příznivé ceny   kent Christopher kasha
tel: +420 603 536 573, e-mail: kasha@terminal.cz 

www: http://kasha.magix.net/website

inzerce

úřad mč informuje

TROJA vychází jako měsíčník pravidelně ke konci měsíce a dosta-
ne se do rukou všem obyvatelům Troji a mohou si ji vyzvednout 
na několika místech v Troji i návštěvníci a turisté. 
Chcete-li je všechny oslovit, můžete si podat inzerát. 
Inzerovat můžete za těchto podmínek:
Za obsahovou stránku inzerátů ručí inzerent. Při vyšším počtu 
zájemců rozhoduje časové pořadí objednávek. Vydavatel může 
odmítnout přijmout objednávku inzerce bez udání důvodu. 
Formáty textu a obrázků jsou stejné jako u příspěvků a inzeráty 
se podávají na disketách, CD a DVD v sekretariátu Úřadu městské 
části nebo je můžete zaslat e-mailem na adresu info@mctroja.cz. 
Jednorázová platba za zveřejnění se platí předem.

tiP na VýLet

mč Praha-troje je plátcem dPh, proto se k uvedeným cenám připočte 
19% dPh.

SkAnzen ŘePoRA, dříve nazývaný TuLeŽIM, je skanzen středo-
věké vsi v okrajové části Prahy v řeporyjích, jen kousek od stanice 
metra stodůlky. můžeme nahlédnout do soudobé rekonstrukce stře-
dověké vesnice s kostelíkem a hřbitovem, krytou tržnicí, krčmou, tvrzí 
a hospodářskými budovami. dále je možné navštívit usedlost rych-
táře, kováře, rolníka, hrnčíře, bylinkářky a domkáře. k vidění je také 
studna, pranýř, posvátný strom, pohanské kultovní místo a šibeniční 
vršek. objekty jsou uspořádány kolem centrálního náměstí, které je 
obehnáno vodním a palisádovým opevněním se třemi branami. inte-
riéry jsou doplněny replikami historických nástrojů a náčiní. skanzen 
se snaží navodit co nejvěrnější obraz o životě a práci ve 14. století. 
Vznikl za použití původních stavebních technologií a materiálů, jako 
je dřevo, hlína, kámen a sláma. Lidé ze sdružení erbia, které je provo-
zovatelem skanzenu, čas od času městečko oživují svými kulturními 
akcemi. doprava: od metra B stodůlky, na jih a dál podle značení ze 
Šostakovičova náměstí hábovou ulicí na okraji sídliště pěšky po modré 
turistické značce přes jeremiášovu ulici (rušná silnice), dále po značce 
úzkou stezkou po okraji pole až ke skanzenu (cesta trvá asi 10 minut 

od východu z metra stodůlky) – v blízkosti skanzenu nelze parkovat 
(zákaz vjezdu); omezená možnost parkování je u stanice metra 
Stodůlky a v ulici Jeremiášova; vyhrazené parkoviště pro invalidy 
je na konci ulice Ve Výrech. otevřeno je mimo pondělí denně, od 10 
do 17 hod. Vstupné: dospělí – 120 kč, děti, studenti, senioři, držitele 
ZtP – 60 kč, děti do 6 let – zdarma 
kontaktní adresa: středověké městečko řepora – skanzen, mezi uli-
cemi jeremiášova a k třebonicům,  155 80 Praha 5-řeporyje, +420 
603 267 196, +420 326 907 002  vladimir.zenisek@villadreucici.net,
http://www.villadreucici.net


