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Co Považuji za důLežité

Rozšířené vydání

Ing. Jiří Rom specialista z Odboru 
ochrany prostředí MHMP provedl mezinárodní 
odborný tým projektu Periurban parks Přírod-
ním parkem Drahaň – Troja. Druhou skupinu 
vedl Ing. Štěpán Špoula. Děkujeme za dobrou 
reprezentaci města a kvalitní odborné exkurze!                                                                              
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Procházka po troji s kolegy pečujícími o evropské přírodní parky podpořila naše vidění 
troje: co je bohatstvím troje? Území v centru Prahy a zároveň na okraji – pestrá skladba 
krajinných prostorů s cennými geologickými útvary (velká skála), členitým reliéfem 
a mnoha typy jedinečných stanovišť. Přírodní park, ve kterém žijeme, zahrnuje dvě 
evropsky významné lokality natura 2000 (přírodní památka havránka a salabka, Přírodní 
rezervace Podhoří). z hlediska biodiverzity je území troje jedno z nejvýznamnějších 
v Praze. n kulturní krajina s historickými památkami v čele s dominantou barokního 
areálu trojského zámku. zámecký okrsek včetně obory (dnes zoo), vinice s kaplí (dnes 
ve správě Bz), hospodářského dvora (developerský záměr bytové výstavby) svým 
rozvrhem, významem a hodnotou sahá za hranice Prahy. díky velkorysosti původního 
majitele byla správa velké části historické trojské krajiny svěřena českému státu, později 
hlavnímu městu. dnes zapomínáme, že smyslem péče o naše dědictví není zlikvidovat 
hodnoty sídla a vytěžit z pozemků maximum, co povolí stavební úřad, nýbrž udržovat a 
kultivovat to, co dočasně vlastníme. n Pro budoucnost přírodního parku, který je součástí 
prostoru ochranného pásma pražské památkové rezervace a památky unesco, je klíčové 
uchránit troju od postupné zástavby banální městskou strukturou a developerskými 
projekty a spravovat a rozvíjet ji jako jedinečné a významné rekreační území hlavního 
města Prahy. to je odpovědnost vedení hlavního města, stavebního úřadu, místní 
samosprávy, organizací i soukromých majitelů trojských domů a zahrad! tak budeme  
i nadále spravovat a lépe udržovat prostředí v troji! 
Těším se s Vámi na viděnou při úklidu trojské louky u řeky!     tomáš drdácký, drdacky@mctroja.cz

Troja po zimě
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rozpočeT mč praha-Troja na rok 2011
schválený na jednání zastupitelstva mč Praha-troja dne 16. 3. 2011

bod č. 4 – Stanovisko MČ k aktuální situaci v bZ
K jednání se dostavil pan Oldřich Mikuš. Probíhá 
diskuze o rozhodnutí vydaném Městskou částí 
Praha 7, č. j. MČ P7 009955/2011/OdO/Kra. Pan 

ze zápisu z 5. zasedání zasTupiTelsTva 
měsTské čásTi praha-Troja   konaného 17. 3. 2011
Kromě rozpočtu na rok 2011 se zastupitelstvo zabývalo aktuální situací v Botanické zahradě

starosta mimo jiné informuje o skutečnosti, že ně-
které soukromé pozemky se po uzavření areálu bZ 
ocitly uvnitř tohoto areálu, kdy bZ k nim navrhuje 
přístup přes služební vchody. Zastupitelé formulují 

znění usnesení. To bude obsahovat také 4 přílohy. 
Zastupitelstvo po projednání nesouhlasí se zámě-
rem dokončit uzavření bZP dle stávajícího Genere-
lu s tím, že tento záměr je v rozporu s veřejným 
zájmem; požaduje, aby MČ byla účastníkem re-
vize generelu botanické zahrady přijatým Radou 
HMP dne 22.10.2002; a aby generel byl projednán 
s veřejností a té bylo umožněno podat připomín-
ky, které budou náležitě projednány; navrhuje 
ustanovit komisi na úrovni Rady města, která by 
řešila rozvoj ZOO a bZP za součinnosti s MČ Praha-
Troja (podkladem stanoviska je Krajinářské studie 
Troja); a konstatuje, že není možné uzavřít areál 
a následně řešit podmínky průchodu pro veřej-
nost. ZMČ kategoricky trvá na udržení veřejných 
cest mimo uzavřený areál bZP. Musí být zachována 
volná průchodnost krajinou ve stráni nad ulicí Pod 
Havránkou.
Zastupitelstvo ve věci uzavření veřejné přístupné 
účelové komunikace „Havránka“ mezi ulicí ná-
dvorní a ulicí Pod Havránkou nesouhlasí s Roz-
hodnutím Odboru dopravy ÚMČ Praha 7 č. j. MČ 
P7 009955/2011/OdO/Kra ze dne 9. 3. 2011, viz pří-
loha č. 1, kterým bylo botanické zahradě hlavního 
města Prahy, na její žádost, povoleno uzavření 
vrat na hranici pozemků parc. č. 1668/1 a 1255 a 
vrat na pozemku parc. č. 1254/1; a konstatuje, že 
cesta je veřejností používána od nepaměti (viz pří-
loha č. 2 – historická ortofoto mapa) a je pro Měst-
skou část Praha-Troja významným spojením dvou 
částí obce. Alternativou použití cesty pro pěší je 
chůze po ulici Trojská, kde je však u Trojského 
zámku chodník pouze na jedné straně vozovky a  
v nevyhovující šíři cca 60 cm. Tato alternativa je 
kvalitativně horší a nezaručuje bezpečný obou-
směrný průchod. ZMČ dále konstatuje, že zacho-
vání veřejné přístupnosti a sjízdnosti účelové ko-
munikace s veřejným přístupem mezi ulicí nádvor-
ní a ulicí Pod Havránkou, je ve veřejném zájmu; že 
cesta, mimo jiné, naplňuje nutnou komunikační 
potřebu majitelů 22 přilehlých nemovitostí uvede-
ných v příloze č. 3, jiná cesta v místě není (viz přílo-
ha č. 4 – vyjádření OdO ÚMČ P7); a že pro zajištění 
bezpečnosti v oblasti musí být cesta trvale veřejně 
přístupná a sjízdná pro rutinní průjezdy hlídek Po-
licie ČR jakož i pro záchrannou službu a hasiče.  
ZMČ pověřuje starostu MČ Praha-Troja, aby ve 
smyslu tohoto usnesení podal odvolání proti roz-
hodnutí MČ Prahy 7, a jednal s Radou HMP, bota-
nickou zahradou a Silničně správními úřady.

usnesení č. 25 schváleno 8 hlasy

bod č. 6 – Informace starosty
n Aktuální jednání – botanická zahrada (jednání 
s náměstkem primátora Mgr. Kabickým 22. břez-
na), Městský okruh (plánovaná schůzka pana sta-
rosty s náměstkem primátora Ing. březinou), ZZS 
HMP (proběhlo jednání s Mgr. Kabickým, proběh-
ne veřejná prezentace), Panský statek (plánováno 
jednání se zástupcem investora v pátek 18. 3.).

n V Troji prováděné a připravované stavby.

n V dubnu proběhne veřejná schůze ke křižovatce 
na Kovárně.

Zápis v plném znění je zveřejněn 
na www.mctroja.cz 

nebo k nahlédnutí na ÚMČ Praha-Troja.

1341 poplatek ze psů 30,00

1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 200,00

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 400,00

1344 poplatek ze vstupného 20,00

1345 poplatek z ubytovací kapacity 50,00

1361 správní poplatky 100,00

1511 daň z nemovitosti 1060,00

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

4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SdV 251,00

4121 neinvestiční přijaté dotace od obcí 3 010,00

4131 převody z vlast. fondu hospodářské (podnik.) činnosti 5 200,40

8115 prostředky z minulých období 638,00

2141 příjmy z úroků (část) 50,00

 Příjmy celkem        11 009,00

VÝdAJe (v tisících kč)

  kapitálové výdaje běžné výdaje

2212 Silnice celkem  300,00  33,00

3111 Předškolní zařízení celkem 1000,00

3117 První stupeň základních škol 1 110,00

3119 Ostatní záležitosti předškol. výchovy – grant 5,00

3319 Kultura 1 227,00

3326 Zachování a obnova kulturních památek     6,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost celkem  150,00

3421, 3429 Využití volného času dětí a mládeže, ost. zájm. čin.  65,00

3543 Pomoc zdravotně postiženým 20,00

3699 Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. plánu 150,00 417,00

3716 Monitoring ochrany ovzduší 40,00

3722 Sběr a svoz komunál. odpadu celkem  80,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů  250,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem  225,00

4357 domovy  70,00

5311 bezpečnost a veřejný pořádek celkem  4,00

6112 Zastupitelstva obcí 1 419,00

6171 Činnost místní správy celkem 4 395,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované  43,00

 

 výdaje celkem 450,00 10 559,40

11 009,00
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sBěr odpadu
Příští moBiLní sBěr 
neBezPečného odPadu   
ve středu  6. 4. 2011 
18.10–18.30 hod. 
n točna autobusu Podhoří

18.40–19.00 hod. 
n Trojská x Pod Havránkou

veLkooBjemové kontejnery 
(domovní odpad)
soBoty a neděLe
17.–18. dubna
n dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
n Sádky, u stání na separovaný odpad
n Pod Salabkou x Trojská
n Pod Havránkou u čp. 28
n na Pazderce proti čp. 213
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

veLkooBjemové kontejnery 
(bioodpad)
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, 
hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, 
čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec 

apod.)

SobotA  9. dubna
n ZŠ Trojská  9,00–12,00 hod.

n Pod Havránkou  13,00–16,00 hod.

neděle 10. dubna
n V Podhoří 9,00–12,00 hod.
n Pod Salabkou 13,00–16,00 hod.

výsledky ankeTy 

na téma výstavby obecního domu
Z názorů trojských občanů, které byly vyjádřeny 
v odpovědích na anketních lístcích se zcela 
jasně potvrdilo, že v Troji by mnoho občanů 
nejvíce uvítalo výstavbu klasického Obecního 
domu, protože velmi postrádají především 
základní občanské služby – lékárnu, místo pro 
setkávání občanů, prostory pro aktivity dětí, 
seniorů, mladých lidí, kino, čístírnu a prádelnu 
atd. Velký počet občanů by si rovněž přál, aby-
chom tu měli aspoň menší bazén k využití pro 
školy i pro občany, pro rehabilitaci seniorů, atp. 
Zatím zde nemáme žádný objekt, kde by bylo 
možno zajistit prostory pro tyto účely. To je 
důvod, proč se uvažuje o výstavbě tohoto pro 
nás co nejúčelněji koncipovaného obecního 
domu, který by reflektoval přání a potřeby 
nás všech, které odpovídají současnému kva-
litnímu životu.                                   

zastupitelstvo

sčíTání lidu, domů a ByTů 2011
V minulém čísle jsme vás informovali, že půlnoc z 25. na 26. 3. byla rozhodným okamži-
kem sčítání. od 26. 3. do 14. 4. je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Těm 
z vás, kteří ještě formuláře neodevzdali, připomínáme, že existují tři základní cesty: inter-
net, předání sčítacímu komisaři, odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv 
poště. K vyplnění formulářů je možné využít veřejně přístupný internet na trojském úřa-
dě. K dispozici pro informace o SLdb bude číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, 
které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email  
info@scitani.cz, kde najdete návod k vyplnění. V období od 19. do 30. 5. 2011 bude pro-
bíhat došetřování údajů v domácnostech, které neodevzdaly žádný vyplněný formulář, 
přestože je obdržely. 
     Při vyplňování elektronického formuláře budete potřebovat papírové formuláře obsahu-
jící vstupní kódy nutné k přihlášení k on-line formuláři a software Adobe Reader verze 9.0 
a vyšší , který je zdarma ke stažení. Po 26. 3. bude na adrese www.scitani.cz pod ikonkou 
„Chci vyplnit on-line“ zpřístupněn informační systém, kde budete moci formuláře vyplnit. Po 
zadání vstupních kódů si stáhněte soubor obsahující příslušný formulář, může být již předvy-
plněný. Pokud obdržíte formulář mimo své trvalé bydliště, budou identifikační údaje vyplně-
né na tištěném formuláři ručně – tyto údaje opište do el. formuláře. Po vyplnění a odeslání 
vyčkejte na potvrzovací zprávu o úspěšném odeslání. 

                                    r. zajícová, evidence obyvatel ÚMČ Praha-Troja

jarní úklid
V Sobotu 16. 4. 2011
se uskuteční sběr komunálního odpadu na pozemku parc.  
č. 1595 k. ú. Troja po zimní povodni. Úklid bude vlastně pří-
prava na využití trojské louky. Pozemek leží mezi protipo-
vodňovým valem a ul. Vodácká v sousedství Trojského koně. 
Sraz je v 9:00 hodin u náplavky pod lávkou na Císařský ostrov. 
V závěru na vás čeká občerstvení a hra. Vlastní rukavice a 
hrábě vítány, zbytek vybavení zajistí MČ Praha-Troja.    

Všechny dobrovolníky zve starosta Ing. arch. tomáš drdácký
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Vodácká

Trojská

další úspěch 
v odlovu divočáků
Známému trojskému myslivci panu Pavlu 
Soukupovi se podařil ulovit v pořadí třetího 
kance nad bývalou břežankou. Skolen byl  
16. 3. 2011 ve 23,30 hod. a vážil 65 kg. 
K překvapivé fotografii „končetiny“ divočá-
ka nám pan Soukup sdělil: „Myslivost pro-
vozuji čtyřicet let. Za tu dobu prošlo mýma 
rukama desítky divočáků, ale ještě jsem se 
nesetkal s takovým pasparkem, který má 
ulovený divočák. Levá strana pasparku je  
o hodně větší než pravá. Moje vysvětlení je, 
že v minulosti byl poraněn, což zapříčinilo 
další růst nebo je to hormonální porucha.“

upravila r. zajícová
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BiBlioBus v Troji 
do 30. 6. 2011 poskytuje své služby pojízdná 
knihovna Městské knihovny v Praze každý 
sudý čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin  
v ulici Sádky. Konkrétně přijede 
ve dnech 24. 3., 7. 4., 21. 4., 
5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6. 
a 30. 6. 2011.
Aktuálně na 
www.mlp.cz.

120
let
MK

v Praze

Trojská
louka

Filmová (půl)noc
hlavní pořadatel občanské sdružení trojsko-
úhelník ve spolupráci s trojským gymnáziem, 
Biografem u vody, east silver – společně pod 
hlavičkou trojského klubu filmových přátel – 
promítnou za podpory mč Praha-troja všem 
zájemcům filmy různých žánrů. tradiční akce 
v čechově škole bude mít v letošním roce 5 pro-
dukčních míst. hlavní sál – aula trojského gym-
názia – bude patřit animovanému filmu, kome-
dii a bestselleru roku 2010, malá sportovní hala 
obdobně jako loni dokumentárním filmům a  
3 učebny gymnázia (prima – i. patro, sexta a sep-
tima – přízemí) komiksům, oscarovým filmům a 
nově taky naučným filmům včetně cestopisů. 

vše vypukne v pátek 15. 4. 2011 v 17.30 
hodin v aule. Po slavnostním zahájení odstar-
tuje letošní filmový festival v 18:00 hodin ve 
všech promítacích sálech. v prostorách školní 
jídelny sodexo bude zajištěno malé občer-
stvení. Přehlídka filmů potrvá minimálně do 
půlnoci. zveme srdečně všechny občany, kteří 
se v tento páteční večer budou nacházet v blíz-
kosti čechovy školy, aby se nebáli a vstoupili 
na její půdu. kdo dorazí, určitě nebude litovat. 
nultý ročník se konal v roce 2008, od té doby 
získali hlavní pořadatelé nemalé zkušenosti a 
slibují kvalitu a dobrou podívanou! Produkce 
je zdarma.

za pořadatele radim jendřejas
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komise pro živoTní prosTředí a sTaveBní
nově vytvořená Komise pro životní prostředí 
v čele s předsedou panem miroslavem knittlem projednala

na schůzce 14. 3. 2011 tato témata:
n nepořádek na pozemku parc. č. 1589 k. ú. troja ve vlastnictví hl. m. Prahy 
n novou výsadbu stromů na pozemku 1680/1 při ul. Povltavská pod zámeckou zahradou
n následnou péči o nově vysazené stromy v rámci PPo hl. m. Prahy
n pozvání spoluobčanů na úklidu pozemku parc. č. 1595 
n úpravy, které umožní parkování u přívozu v Podhoří
stavební komise v čele s předsedou panem ing. arch. vítem duškem dne 16. 3. 2011
projednala:
n žádost o provedení gabionových stěn v ul. Pod havránkou 33
n dřevostavbu na pozemku 1624 – vodácká základna troja pro uskladnění lodí
n výstavbu sezonní cukrárny a kanceláře v ul. Povltavské u lávky
n stavbu bytového domu v ul.  nad kazankou
n návrh budovy záchranné služby
n návrh cesty ke kapli sv. václava v Podhoří
n změnu bytového domu na salabce
dne 30. 3. se uskuteční návštěva členů komise v areálu usedlosti salabka, aby se na 
základě nabídky ing. čermáka stavební komise seznámila s vývojem dalších projektů a 
staveb v lokalitě salabka. 

Podrobné zápisy z komisí jsou k dispozici na úřadě mč Praha-troja

Projednávaná témata

veřejná doprava 
vsTupuje do leTní 
sezony
Jako každoročně, i letos od jara do pod-
zimu, kdy návštěvnost naší městské čás-
ti stoupá, bude zvýšena intenzita provo-
zu linek hromadné dopravy. 
Od soboty 26. března došlo k zavedení let-
ního jízdního řádu na autobusové lince 112, 
což obnáší celotýdenně v denním období čas-
tější intervaly (v pracovní dny 6 minut, o ví-
kendech 5 minut). V případě nárazové po-
ptávky mezi Holešovicemi a Zoo budou letos 
opět připraveny i záložní autobusy. Zároveň 
budou k tomuto termínu uskutečněny i další 
zlepšení v jízdním řádu. Vzhledem k vysoké-
mu vytížení linky 112 v pracovní dny ráno po 
7 hod. (studenti Trojského gymnázia, pracu-
jící v MČ), bude v tomto období celoročně 
zkrácen interval z 8 na 6 minut. dále budou 

pro zachování koordinace s novým jízdním 
řádem linky 236 (viz dále) upraveny časové 
polohy spojů v Podhoří, přidán nový pár spo-
jů v pátek a sobotu po půlnoci, či zlepšena 
návaznost spojů, jednak na metro – zejména 
o víkendu a v podvečerních hodinách, a jed-
nak v pracovní dny ráno u ZOO při přestupu 
z linky 236 od Podhoří. 

Od stejného termínu bude také na zákla-
dě vyhodnocení provozu výrazně posílena 
midibusová linka 236. Mezi zastávkami Síd-
liště bohnice (kam budou nově také všechny 
spoje zajíždět) a Podhořím dojde k přidání 
nových spojů a tím zkrácení intervalu po 
celý týden na 30 minut. Za zmínku stojí též 
nové večerní spoje, tj. linka 236 bude v pro-
vozu celý týden od 5 do 23 hodin. V zastávce 
Krakov bude i možné, především ve směru 
z Troje, přestoupit na linku 202 směrem do 
Čimic a Čakovic, jejíž spoje zde budou do 
několika minut navazovat vždy v pracov-
ní dny dopoledne, po celý víkend a večer. 
Všechny spoje linky 236 budou i nadále bez-
bariérové.

nesmíme zapomenout na nejoblíbenější 
pražský přívoz P2 z Podhoří do Podbaby. Po 
zkušenosti s vysokým vytížením v loňském 
roce, budou letos oba břehy propojovat opět 
dvě plavidla. I doba provozu přívozu bude 
v pracovní dny prodloužena, první plavby 
budou již v cca 5:30 hod. Zlepší se tak do-
sažitelnost levého břehu Vltavy hlavně pro 
pracující.    

upravila ing. marková

příVoZ Z podhoří
do podbAby A Zpět
s dvěma PLavidLy

dne 24. a 25. února hostil velký sál trojské-
ho zámku meeting mezinárodního projektu 
s názvem PeriurBan Parks. Projekt patří 
do operačního programu meziregionální 
spolupráce interreG ivC, který je financo-
vaný z rozvojových fondů evropské unie 
a je zaměřen na meziregionální spolupráci  
v oblastech inovací, znalostní ekonomiky a 
ochranu životního prostředí jednotlivých re-
gionů. spolupráce probíhá prostřednictvím 
výměny zkušeností a osvědčených postupů 
mezi manažery příměstských parků po celé 
evropě.

Účastníci diskutovali o ochraně periur-
bánních, tzn. příměstských, ale také měst-
ských přírodních parků. na tyto lokality je 
z důvodů jejich strategického umístění na 
okraji měst často vyvíjen tlak kvůli nové 
zástavbě a vysoké návštěvnosti. tvorbou a 
podporou těchto parků v místech s vysokou 
hustotou populace se zachová zeleň v hustě 
zabydlených rezidenčních oblastech a díky 
tomu se zvyšuje kvalita života obyvatel. 
nová zástavba i nepřiměřeně vysoká ná-
vštěvnost vyvolává negativní dopad mimo 
jiné i na biodiverzitu a krajinný ráz. v rámci 
návštěvy si prohlédli i skleník Fata morgana 
v Botanické zahradě a prošli se exkurzí po 
přírodním parku draháň–troja.

PeriurBan Parks vznikl z iniciativy 
european Federation of natural and rural 
Parks in metropolitan and Periurban areas 
(Fedenatur, španělsko) a krajským úřa-
dem toskánska (regione toscana, itálie). 
na projektu spolupracuje 11 partnerských 
zemí, mezi které patří itálie, španělsko, 
Portugalsko, řecko, skotsko, Francie, čes-
ká republika, Bulharsko, maďarsko, slo-
vensko a Polsko. za českou stranu je pro-
jekt reprezentován českou zemědělskou 
univerzitou v Praze a městskou částí Pra-
ha–troja, na jejímž území se nachází pře-
vážná většina přírodního parku draháň-
troja, který je vhodnou oblastí splňující 
požadavky problematiky vedení a správy 
parků. Přínosem projektu je zhodnocení 
parku po stránce ekonomické, legislativní, 
sociální, ekologické na základě teritoriální 
analýzy, a také výměna zkušeností s part-
nerskými zeměmi, která by měla přispět ke 
zlepšení politiky řízení této přírodní oblas-
ti. díky vstřícnému přístupu vedení měst-
ské části se podařilo celý meeting úspěšně 
zorganizovat.

více informací o projektu najdete na 
www.periurbanparks.eu nebo na měst-
ském úřadě Praha-troja.

ing. Petra vokurková, ČZu

mezinárodní
projekT

život v troji
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Úřad mč inFormuje

c) plasty d) nápojové kartony e) objemný odpad f) nebezpečný od-
pad g) směsný odpad.
V Troji je v současné době 15 míst pro uložení separovaného odpadu, 
poslední bylo zřízeno v březnu tohoto roku ve Vodácké ulici u cyk-
lotrasy.

n O svozu nebezpečného odpadu, objemového odpadu velkoobje-
movými kontejnery a sběrných dvorech pravidelně informujeme na 
stránkách tohoto časopisu.

n odkládání odpadů mimo místa k tomu určená vyhláškou o odpa-
dech je zakázáno! Pokud fyzická osoba odloží odpad vedle sběrné 

péče o živoTní prosTředí
Před zahájením úklidu městské části po náročné zimě si dovolím při-
pomenout, jak funguje péče o veřejná prostranství a čistotu měst-
ské části. s tím nedílně souvisí i likvidace odpadů – černé skládky 
a tříděný sběr komunálního odpadu. Chceme postupně zlepšovat 
péči o zelené plochy, o čistotu chodníků a komunikací a tím o vzhled 
městské části. jako součást hl. m. Prahy musíme dbát na dodržová-
ní systému města, který je upraven obecně závaznými vyhláškami. 
a také sami realizujeme nebo máme připravená opatření, která by 
měla zvýšit pořádek a zlepšit vzhled městské části v návaznosti na 
zpracovanou krajinářskou studii Praha-troja. 

Hlavní město Praha vydalo některé vyhlášky a opatření na úseku 
čistoty města, se kterými Vás v tomto článku také seznámíme.
Od 1. července 2008 platí obecně závazná vyhláška č. 8/2008 Sb. 

hl. m. Prahy o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prosto-
rách (vyhláška o čistotě). veřejným prostranstvím se pro účely vyhláš-
ky rozumí: všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 
Vyhláška stanovuje zásady zajišťování udržování čistoty: kdo veřej-
né prostranství znečistí, bude povinen jej neprodleně uklidit. další 
povinnosti ukládá provozovatelům různých akcí, dopravcům Pražské 
integrované dopravy, vlastníkům uličních stromořadí atd.
n dodržování vyhlášky kontrolují městští strážníci v rámci své běžné 
činnosti. Za porušení lze uložit na místě blokovou pokutu až 1 000 
korun, v případném přestupkovém řízení může postih za přestupek 
dosáhnout 1000 až 30 000 korun (podle zákona o přestupcích). Až 
jeden milion korun ale může hrozit podle zákona o hl. m. Praze práv-
nické osobě nebo podnikateli, který při výkonu své podnikatelské 
činnosti znečistí veřejné prostranství.

n čistota na chodnících. Městská část zajišťuje jednorázový úklid 
chodníků včetně odstranění náletů a trávy, o pravidelný úklid se sta-
rá fi. IPOdeC – Čisté město, a. s.  Samozřejmý by měl být úklid chodní-
ku pro majitele přilehlé nemovitosti po záboru chodníku, ať již kvůli 
své stavební činnosti nebo z jiného osobního důvodu.

n Péče o zeleň. V letošním roce jsme v rámci grantového řízení opět 
zadali péči o plochy proluk spojujících ulice Trojská a nad Kazan-
kou a u tramvajové a autobusové zastávky Trojská firmě FOKuS Pra-
ha, o.p.s..  Údržbu zbylých ploch, které jsou nám svěřeny do správy 
a ostatních ploch ve správě převážně TSK hl. m. Prahy např. podél 
komunikace nová Trojská, stezky Quido Schwanka, zadáváme. Ko-
munikujeme i s ostatními vlastníky pozemků – Povodí hl. m. Prahy, 
TSK, botanická zahrada Praha, ZOO, soukromí vlastníci – kteří nám 
pomáhají při zajišťování čistoty a péče o zeleň. Přestože hl. m. Praha 
zajišťuje likvidaci černých skládek na pozemcích hl. m. Prahy, zůstá-
vají na našem území lokality, které jsou zanedbané. městská část 
může podle §29 zákona č. 131/2000 sb. o hlavním městě Praze fy-
zické osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který 
užívá nebo vlastní, uložit pokutu až 100 000 kč, právnické osobě až 
1 000 000 kč. Zatím jsme vlastníky pozemků k odstranění nepořádku 
pouze vyzývali, pokud nedojde k nápravě, přistoupíme k sankcím.

n Proto touto cestou vyzýváme všechny majitele pozemků, ze kterých 
vzrostlá zeleň zasahuje do chodníků a komunikací a brání volnému 
průchodu, průjezdu nebo dobré viditelnosti, aby tuto zeleň ostříhali 
a dále dbali na její údržbu. zvláště apelujeme na majitele rozsáhlých 
zanedbaných neoplocených pozemků u lisu, u velké skály, na Pusté 
vinici, na Farkách apod., aby svůj majetek udržovali tak, aby nekazil 
vzhled městské části.

n 1. 7. 2007 nabyla účinnosti další obecně závazná vyhláška č. 5/2007 
Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se 
stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). Komunální odpad (dále 
jen „odpad”) se třídí na následující složky: a) papír a lepenka b) sklo  

nádoby (kontejneru), není původcem takto odloženého odpadu 
hlavní město Praha a nelze zajistit jeho odklizení na náklady města 
nebo svozové společnosti (Pražské služby, a. s., IPOdeC – Čisté město, 
a. s., AVe CZ odpadové hospodářství s.r.o., KOMVAG, podnik čistoty 
a údržby města, a. s.). 

n Každé porušení povinností stanovené pro fyzickou osobu vyhláš-
kou o odpadech (odložení odpadu mimo místa určená) je přestup-
kem dle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů a může jí být úřadem městské části 
Prahy 1 – 57 uložena pokuta až do výše 30 000,– Kč. Fyzické osoby 
oprávněné k podnikání a právnické osoby jsou také původci odpa-
dů a jsou povinny zajistit řádné nakládání se všemi druhy odpadů, 
které produkují a ani uzavření smlouvy s hl. m. Prahou nebo zpro-
středkování prostřednictvím vlastníka objektu nezbavuje původce 
povinnosti plnit všechny povinnosti uložené původcům odpadů 
v § 16 zákona o odpadech – tedy zejména vést průběžnou evidenci 
odpadů a plnit ohlašovací povinnost, zajistit přednostní využití od-
padů, odpady převádět do vlastnictví pouze osobám oprávněným 
k jejich převzetí dle zákona, shromažďovat odpady utříděné dle dru-
hů a kategorií, zabezpečit odpady před jejich nežádoucím únikem, 
nakládat s nebezpečnými odpady pouze se souhlasem OŽP MHMP, 
pokud již nemá na tuto činnost souhlas dle § 14 zákona. Při porušení 
povinností původce může uložit orgán obce v přenesené působnosti 
fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která 
využívá systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem 
bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití 
nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem, pokutu do výše 
300 000 kč (§ 66 odst. 1 zákona).

n Likvidace bioodpadu. na základě kladných výsledků sběru bio-
odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů v minulých letech je 
i v roce 2011 zajištěna hl. m. Prahou služba odevzdání objemnějšího 
bioodpadu z údržby zahrad do velkoobjemových kontejnerů. Kon-
tejnery označené cedulí „bioodpad“ budou poprvé letos přistaveny 
9. a 10. 4. 2011 – jak informujeme na straně 3.

n Pražské služby, a. s. nabízí občanům hl. m. Prahy sběr a odvoz bio-
odpadu 1 x za 14 dní v době vegetačního období od 1. 4. do 30. 11. 
formou speciálních nádob – kompostejnerů. Roční poplatek za tuto 
službu je 600 kč za 120 l kompostejner nebo 960,- kč za 240 l kom-
postejner. Podrobnější informace na www.psas.cz.

n další informace týkající se životního prostředí můžete získat na in-
ternetových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy http://envis.praha-
mesto.cz.                                                         ing. irena marková, tajemnice
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5. 4.–1. 5. 
tropičtí motýli
skleník Fata 
morgana

Bz*

9. 4. 
turnaj žáků 
odpal 
z nahazovacího 
stroje

saBat Praha

10. 4. 
turnaj kadetů
odpal
z nahazovacího 
stroje

saBat Praha

11. 4. 
turnaj ve 
stolním tenise

tj sokol troja

15. 4.
Filmová půlnoc
škola 
svatopluka čecha

tGsč, trojskoúhelník, o.s., 
mč Praha-troja, Biograf u vody, 
east silver

16. 4. 
tvůrčí odpoledne
Chráněná dílna 
trojský vršek

Fokus Praha, o.s.

23.–24. 4. 
skokové závody 
koně – Pony 
jezdecký areál 
Císařský ostrov

jezdecká společnost 
Císařský ostrov

29. 4.
j. L. dusík
(alena hönigová
ortepiano) 

trojský zámek

1. 5.
may day

zoo*

4. 5.
motivační 
seminář oPPa
skleník Fata 
morgana,

zoo, tGsč tGsč, Bz, zoo

5. 5.–26. 6.
milada othová 
bronzy
Galerie u Lávky

jan kavan

7. 5.
Free Fest
troja 2010

Petr Filip

11. 5. 
trojský
orienťák

žaket
tj sokol troja

14. 5. 
skokové závody
jezdecký areál 
Císařský ostrov

jezdecká společnost Císařský 
ostrov

14.–15. 5. 
čs. pohár ve 
vodním slalomu
Loděnice Ftvs 

usk Praha

15. 5.–25. 9.
hudební 
procházky
nádvoří trojského 
zámku
www.ghmp.cz
GhmP*

19. 5. 
trojská buchta
zahrada Úmč 

mč Praha-troja, 
tj sokol troja

21. 5. 
tvůrčí
odpoledne
Chráněná dílna 
trojský vršek

Fokus Praha, o.s

21.–22. 5. 
čs. pohár 
v raftingu
Loděnice Ftvs 

raft klub troja

22. 5.
turnaj ve stol. 
tenise – dvouhry 

tj sokol troja

2. 6.
noc snů

zoo*

3. 6.
amčr – vodní 
slalom a sjezd
Loděnice Ftvs

čvut Praha

4.–5. 6. 
víkend pro děti

Bz*

5. 6.
turnaj ve stolním 
tenise – čtyřhry 

tj sokol troja

11. 6. 
trojský den
Louka 
u trojského 
koně
mč Praha-troja, 
tj sokol troja, Ftvs uk, zš, tGsč

19. 6. 
skokové závody
jezdecký areál 
Císařský ostrov

jezdecká společnost Císařský 
ostrov

22. 6. 
olympijský den 
mládeže
trojská louka
a okolí
tGsč, trojskoúhelník, o.s., 
mč Praha-troja, tj sokol troja, 
čov, Ftvs uk Praha

16. 4.
autobusový 
výlet do města 
tábora 

tj sokol-troja

Trojský kalendář 2011
jednotlivé akce jsou uváděny v pořadí: datum, název, mís-
to konání a pořadatel. Pro upřesnění a doplnění sledujte 
prosím vývěsky mč Praha-troja, pravidelné informace  
v tomto měsíčníku, případně více na www.mctroja.cz
Kompletní přehled akcí vyjde tento měsíc.

29. 4.–1. 5.
zahájení sezony
trojská 
vodácká základna

hG sportcentrum troja
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24. 6. 
svatojánská noc 

Bz*

25. 6.
tvůrčí
odpoledne
Chráněná dílna 
trojský vršek

Fokus Praha, o.s.

29. 6.
zahradní 
slavnost
 

tGsč

30. 6.–28. 8.
jindřich ulrich – 
miniatury
Galerie u Lávky 

jan kavan

10. 7.
skokové závody
jezdecký areál 
Císařský ostrov

jezdecká společnost Císařský 
ostrov

26.–30. 7. 
mezinárodní 
turnaj juniorek 

saBat Praha

2. 8.
den otců

zoo*

8.–14. 8.
světový pohár 
ve vodním 
slalomu – finále
Loděnice Ftvs 

usk Praha

13.–14. 8. 
skokové závody
jezdecký areál 
Císařský ostrov 

jk všemily

14. 8.
Posvícení

Bz*

20.–21. 8. 
český pohár 
v rodeu
Loděnice Ftvs

CnaWr

1. 9.–23. 10.
alzbieta 
Grosseová
plastiky 
Galerie u Lávky 

jan kavan

3.–4. 9.
PraGue 
interCuP
jezdecký areál 
Císařský ostrov
jezdecká společnost Císařský 
ostrov

10.–18. 9. 
dny evropského 
dědictví 2011 

shs čms

11. 9.
turnaj ve 
stolním tenise – 
dvouhry

tj sokol troja

11. 9.
trojské 
vinobraní
trojský zámek 

mč Praha-troja

17. 9.
tvůrčí odpoledne
Chráněná dílna 
trojský vršek

Fokus Praha, o.s.

24. 9.
Parníkem do zoo 

zoo*

15. 10.
skokové závody
jezdecký areál 
Císařský ostrov 

jezdecká společnost Císařský 
ostrov

23. 10.
turnaj ve 
stolním tenise – 
čtyřhry

tj sokol troja

28. 10.
slavnostní 
koncert

mč Praha-troja

28. 10.–07. 1. 
výroční galerie –
foto a video
dokumenty
 

jan kavan
Galerie u Lávky

5.–6. 11. 
oPen Florbal 
troja 2011
velká sportovní 
hala
tGsč, trojskoúhelník, o.s., 
sdružení soukromých škol čms

6. 11.
turnaj ve stolním 
tenise – dvouhry 

tj sokol troja

11. 11. 
svatomartinské 
víno

Bz*

12. 11.
skokové závody
jezdecký areál 
Císařský ostrov 

jezdecká společnost Císařský 
ostrov

19.–20. 11. 
Grand Prix troja
tělocvična zš

jan zobal

18. 12.
turnaj 
ve stolním
tenise – ceny, 
čtyřhry

tj sokol troja

20. 12. 
vánoční 
florbalový turnaj 
velká sportovní 
hala

tGsč

20.–21. 12.
zpívání
u vánočního 
stromu
mč Praha-troja,

zš, tGsč

25.–26. 12. 
vánoční koncert 

mč Praha-troja



Letos, jako již každoročně, rozvlnily parket Areálu vodních sportů 
Troja a přilehlou restauraci Loděnice taneční rytmy. Tombola měla 
úspěch (hlavní výhrou byla lovecká trofej – viz foto) a mikrobusová 
doprava nad ránem jen potvrdila kvality organizované akce.čtvrtý
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přísTupnosT a průchodnosT Bzp
V lednu 2011 uzavřela bZP své prostory včetně lesoparku a vyhlídkové stráně, které byly vyu-
žívány občany Prahy a ostatními návštěvníky bZP a Troje k relaxaci, rekreaci a sportu. Údajně 
dočasně z důvodu pěstebních opatření. Ale ve skutečnosti má být od 1. 4. 2011celý areál trvale 
uzavřen a zpřístupněn pouze za poplatek v otevírací době bZP. Tímto opatřením by došlo k ne-
smyslnému rozdělení Troje na dvě části, k nemožnosti tolik využívaného průchodu z bohnic do 
Troje s pokračováním do dalších částí Prahy, k zabránění denním procházkám, které jsou jedním 
z hlavních důvodů, proč v Troji žijeme. Proto občanská sdružení TROJA TROJOu, IuS nATuRA- 
LIS, 3 duby a na Rybárně iniciovala petici na záchranu zachování přístupnosti a průchodnosti bZP. 
Pokud chcete podpořit tuto občanskou iniciativu, můžete podepsat petici v Troji v obchodě 
Žabka na Kovárně, v kavárničce Povltavská 20/44, v ulici Vodácká „u Trojského koně“ nebo 
na www.trojatrojou.cz.                                                                                       os troja trojou

občanské sdružení troja trojou svolává 

veřejnou členskou schůzi 
na ČtVrteK 28. 4. 2011 od 17:00 do kavárničky Povltavská 20/44. 
na programu je přehled činnosti a hospodaření za rok 2010
a plán činnosti na rok 2011.

o
zn

ám
en

í

návšTěva zasTupiTelů v peTrovicích

ze života v troji

Pošmourné počasí a občasný 
deštík nevadily dobré náladě 
při již tradičním Otvírání studá-
nek v Troji. V sobotu 26. března 
se vydal společný průvod dětí a 
jejich rodičů i prarodičů s vodou 
nabranou z Haltýřského poto-
ka ke kašně Trojského zámku. 
děti doprovázel i vodník a vodní 
víla. Voda vylitá do kašny zámku 
způsobila, že se poprvé v letoš-
ním roce spustila fontána. dě-
tem rozdala Martina umlaufová 
z úřadu MČ Praha-Troja malé 
občerstvení a divadlo na rozhra-
ní pro ně připravilo v Konírně 
zámku představení. 

Text a foto bok

oTvírání sTudánek 2011
ohlasy na výsTavu 

IV.

Paní starostka JUDr. Olga Hromasová nám 
osobně představila nový Obecní dům Měst-
ské části Praha-Petrovice. Zahrnuje úřad, 
informační centrum s knihovnou, restaura-
ci, víceúčelový sál a tři patra bytů. Prohlédli 
jsme si dále dvě hřiště realizovaná díky gran-
tu z evropských fondů. Velice děkuji paní 
starostce, panu Doc. Otto Semeckému, zá-
stupci starostky i kolegům z úřadu za dobré 
přijetí a trpělivé zodpovídání všech dotazů 
našich zastupitelů i paní tajemnice. Těším se, 
že nám petrovičtí budou moci brzy návštěvu 
oplatit!                                                 T. Drdácký 

(výběr ze zápisů v návštěvní knize)

Hezké a velké plány

Fandíme kvalitním projektům!

Velmi nás zaujaly
návrhy „Troja Marina“, 

„Vodní sportovní areál“ a 
„Vinice Na Salabce“. 

Méně aut, více zeleně!

Praha by si měla zachovávat místa, 
kde je ještě možno načerpat

duševní sílu pro náročný a 
uspěchaný život ve městě. Troja

mi toto zatím ještě nabízí a budu 
ráda, pokud i naše děti budou moci

chodit do těchto míst odpočívat.

Bohužel,  

jakási neschopnost architektů 

akceptovat přírodu a sžít se s ní – jinak

by ani nevznikla ta spousta projektů, 

neustále řešících co kde postavit, aniž

by byla veřejná poptávka po takových 

stavbách. Ale ptám se: Co se

starým vltavským kanálem po výstavbě 

nového kanoistického areálu?

Vltava nemá dost vody pro elektrárnu, 

zdymadlo Podbaba, nový

kanoistický kanál a ještě starý. Průtok 

bude zastaven a stane se z něj

smetiště jako z každého mrtvého 

ramene Vltavy? Dál se ptám, proč

krajinářská studie Praha Troja úzkostlivě 

ignoruje řešení úzkého

pozemku (veřejný prostor ve vlastnictví 

Prahy) pod parcelami jižně

od Trojské ulice mezi EZÚ a Sokolem? 

Vše ostatní řeší detailně, 

zdá se, že je zatím nějaký záměr 

zadavatele studie, který má zůstat skryt

veřejnosti.

Jinak děkuji za snahu řešit život v Troji 

otevřeně s jejich obyvateli,

 jen bych rád, aby byly názory také 

respektovány.
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život v troji

maškarní BuBlina
Je to velká novina, nafoukla se bublina… 
Tuto básničku zná v Troji skoro každé dítě, které 
chodí cvičit do Sokola, a nyní i ti, kteří zavítali na 
dětský karneval. Ten se uskutečnil ve čtvrtek 24. 
února a byl plný bublin, míčů i míčků a legrace.

děti dorazily v doprovodu svých rodičů a byly 
přestrojeny za nápadité a hezké masky. největ-
ší zastoupení měly princezny, ale nechyběli ani 
klauni, indiáni, supermani či různá zvířátka. na 
děti čekalo 10 úkolů, které během programu 
splnily, zatančily si i zasoutěžily a shlédly vy-
stoupení aerobiku mladších žákyň. Mimo jiného 
mohly vidět několik obrovských bublin a stovky 
malých.
bublinkové odpoledne bylo završeno „balónko-
vým tancem“ a rozdáním bublifuků i sladkostí, 
které si všichni zasloužili. Pro organizátory byly 
odměnou úsměvy a zářící dětské oči.

kateřina šrámková

zprávy z Tj sokol Troja
V neděli 27. 2. 2011 se ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha konal první turnaj nové-
ho ročníku seriálu turnajů ve stolním tenise, tentokrát ve čtyřhrách. Účast byla pěkná – 
15 párů, hráli jsme v jedné velké skupině na dva vítězné sety a hra měla dobrý spád. 

Suverénními vítězi se stali otec se synem Poczovi, na druhém místě skončili s jedinou prohrou To-
máš Turek s Lukášem Forejtem a třetí byli Martin novotný se Zdeňkem Kyprem.

rudolf hampel, ved. stol. tenisu

9. března se konala valná hromada sokolské všestrannosti. Zpráva o činnosti a hospodaření obsa-
hovala všechny akce konané v r. 2010 s výsledky naší bohaté práce. Ve zprávě o plánu činnosti na 
rok 2011 byly opět stejné nebo podobné akce. Členové dostali zprávu o hospodaření. n sokolská 
všestrannost eviduje k 1. 1. 2011 342 členů, z toho 100 dětí, 9 dorostu, 154 žen, 79 mužů. Cvičební 
hodiny zajištuje 19 kvalifikovaných cvičitelů. skupiny jsou: rodiče s dětmi (32 párů), rozdělené 
do dvou hodin. Předškolních dětí je 39. Když dosáhnou školního věku, ztrácíme je. Zřejmě mají 
jiné aktivity a různé kroužky. Pro žákyně a žáky máme hodinu sportovní gymnastiky t.j. cvičení na 
nářadí, akrobacie na žíněnkách a různé hry, ale účast je malá asi 10 dětí. budeme se snažit přilá-
kat více žactva zpestřením programů hodiny. Většímu zájmu se těší aerobik pro žákyně, kterých 
chodí někdy až 18. Ženy navštěvují 3 druhy cvičení: aerobik, Pilates, zdravotní cvičení spojené s 
jógou, 2x týdně. Muži a ženy sportují v míčových hrách: odbíjené jsou 3 skupiny, košíková, sálová 
kopaná a stolní tenis. Přispívajících členů máme 32. Všichni, kteří jsou zařazeni do jednotlivých 
skupin mohou chodit i do jiné skupiny, což využívají hlavně ženy. Za zmínku stojí, že máme ve 
všech skupinách 48 členů v důchodovém věku. Protože někteří z nich mají ze zdravotních důvodů 
omezený pohyb např. po operacích kyčlí a kolen a jiné, chceme nabídnout ještě jedno zdravotní 
cvičení na židlích, u žebřin a s gumami, vhodné pro všechny, kteří by měli zájem si toto cvičení bez 
lehů na zádech a na břiše vyzkoušet. n Zahájení bude 1. dubna 2011 v malé tělocvičně, bohužel v 
pátek od 18-19hod. pravidelně, jindy není volná tělocvična. Zatím zkusíme jaký bude zájem. Každý 
pohyb je zdravý a cvičení v kolektivu je zábavné a kamarádské. Velmi dobré jsou také pěší výlety 
po Praze a okolí, které organizuje naše členka Helena Klíčová, neboť chůze je nejzdravější pohyb. 
Proto přijďte mezi nás! Těšíme se na vás i na setkání na autobusových zájezdech po krásách naší 
vlasti. nyní pořádáme jarní zájezd do Tábora, 16. dubna 2011.                                     Filipová  alžběta

Oddíl orientačního běhu ve spolupráci s MČ Praha-Troja

VáS ZVe nA     Trojský orienťák
ve středu 11. 5. odpoledne v lese nad Trojou
prezentace od 16:00 do 18:00 hod. v areálu tj sokol (camp, Troj-
ská 171a), zde účastníci obdrží potřebné informace. Závod je ur-
čen všem, kteří se rádi projdou či proběhnou s mapou v ruce v pří-
rodě (všechny věkové kategorie, děti mohou jít spolu s rodiči). 
délka připravených tratí je od 1,5 do 5 km, a každý si může vybrat 
dle svých podmínek a možností.                    Za oddíl Ob urban tahotný

oddíl KopAné tJ SoKol troJA 
hledá hráČe Ve VěKu 6–10 let
Po tříleté odmlce budeme obnovovat činnost přípravek. 

tréniny probíhají každou středu a pátek od 16.00 hodin na hřišti v troji. 
další informace sekretář jaroslav Fliegl 602 150 374, 

tj-sokol-troja@volny.cz  

Gočárovy domky 
opěT v Gala
Gočárovy domky v Zoo Praha jsou po bezmála 
roční rekonstrukci umístěny v trojské zoo na no-
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vém místě, bezpečně před eventuální povodní. dekorativní zdobení domků, 
připomínající perníkovou chaloupku, čerpalo inspiraci v západoslovanském 
folklóru. Josef Gočár domky v zoo navrhl v letech 1919 až 1920 pro správu 
letiště ve Kbelích. V sedmdesátých letech minulého století na letišti domkům 
hrozila demolice. Zachránil je tehdejší ředitel Zoo Praha prof. Z. Veselovský, 
který domky nechal přemístit do Troje. další ránu domkům zasadila povodeň 
v roce 2002. Chátraly až do loňského jara, kdy zoo získala příspěvek z evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj na jejich rekonstrukci. V původním hostinci 
je opět restaurace, v druhém domku laboratoř pro děti navštěvující zoologic-
ké kroužky, galerie a reprezentativní prodejní koutek knih a suvenýrů. dom-
ky byly zpřístupněny veřejnosti při slavnostním zahájení sezóny 2011 v sobotu 
26. března.                                                                                                              bok

sokolšTí ochoTníci v salesiánském divadle
V sobotu 19. 3. 2011 se skupina 15 trojských sokolů různého věkového složení zúčastnila netra-
dičně tradiční sokolské akce – ochotnického divadelního představení v Salesiánském divadle v Ko-
bylisích. na programu byla lidová hra se zpěvy a tanci Prodaná nevěsta. Představení nastudovalo 
sokolské divadlo z Lázní Toušeň a ochotnický spolek  Sokola Pyšely společně s členy národopisné-
ho souboru Formani ze Sokola Slatiňany a členy smíšeného pěveckého souboru Gaudium Praha ze 
Sokola Královské Vinohrady pod režijním vedením bohumila Gondíka. Tato hra byla nastudovaná 
čtyřmi sokolskými soubory jako společná práce s cílem uvedení na XV. Všesokolském sletu, který se 
bude konat v Praze v roce 2012 u příležitosti oslav 150. výročí vzniku Sokola. na tomto představení 
nebylo snad jediné volné místo a všichni diváci byli netradičním provedením Prodané nevěsty bez-
mezně nadšeni. Závěrečný potlesk nebral konce, dokonce si všichni společně s pěveckým soubo-
rem zazpívali Proč bychom se netěšili. nadšení diváci zažili velmi příjemný večer za velmi příznivou 
cenu. Jistě nechyběl obdiv k tomu, co sokolské soubory dokázaly a jaké se dopracovaly úrovně. 
Snad jen Jeník si získal srdce přítomných více svým milým vzhledem a příjemným úsměvem.
Všichni jsme zažili velmi příjemný večer.                                                                                  B. králová
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Ve čtvrtek 3. března proběhla vernisáž vý-
stavy Jana ungráda pod názvem Grafika 
užitá i neužitá a různé jiné obrázky. Mi-
lým zpestřením vernisáže bylo vystoupení 
Saxofonového kvarteta. Zajímavou výstavu 
je možno navštívit každý pátek od 13 do 17 
hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin 
až do 25. dubna.                          Text a foto bok

Březnové seTkání

tiP Pro vás

Zajímá vás jaká je
patagonie?

Chcete poznat 
nejjižnější město 
na zemi?
Přijďte ve čtvrtek

28. dubna 2011
v 17 hodin

do auly školy
svatopluka čecha

žár i mráz jižní ameriky
vám přiblíží trojský občan 
a cestovatel
jan Lipský osobně
a budete se moci 
na všechno zeptat.

Vážení (nejen) zahrádkáři, výstava staroegyptské zahrady – flóra a fauna v říši faraonů (pří-
stupná od 22. 4. do 7. 8. 2011, út-ne 10-18 hodin – Landesmuseum für Vorgeschichte dresden 
v Japonském paláci) může být jedním ze „zahradních“ lákadel v těsném příhraničí našich 
severních sousedů. dalším je více než dvěstěpadesát let stará kamélie (stálezelený čajovník) 
Camelia Japonica v zahradách zámku Pillnitz. Každoročně, od února do poloviny dubna, roz-
kvétá tisíci karmínově rudých květů. O tom, že jste v kraji zahrádkářů se můžete přesvědčit  
i v městečku Königstein – pod stejnojmennou skalní pevností. Tamní zahrada biblických rost-
lin je volně přístupná. u zmíněných destinací naleznete informace v češtině. Kdo bude mít 
čas a chuť na alpinium a rostliny asie, severní ameriky, sousedních regionů včetně saského 
švýcarska, má je mít: zahrada v bad Schandau je otevřena od března do října 8–19 h, vstupné 
2 euro. www.schloesser-dresden.de, www.bad-schandau.de                                    cd

J. l. dusík 
SKlAdby pro fortepIAno 
pátek 29. dubna 
v 19 hodin trojský zámek 
alena hönigová – fortepiano 
na koncertě budou uvedena některá dosud 
nenahraná díla Jana Ladislava dusíka 
(1760–1812) a po koncertě bude následovat 
malé občerstvení se symbolickým křestem Cd. 
Tento koncert, jakož i Cd, by měl upozornit 
na nejvýznamnějšího českého hudebního 
skladatele tohoto období (dvousté výročí 
jeho úmrtí nás čeká příští rok) i jeho osobní 
angažmá na vývoji klavíru. na koncertě zazní 
historický klavír broadwood z pol. 19. stol.,
s jehož výrobcem dusík osobně spolupracoval. 
vstupenky je možné zarezervovat na 
777 644 737 nebo na 
prahahudebni@hotmail.com, případně 
zakoupit večer u pokladny před 
koncertem. Vstupné 200 Kč, 
důchodci a studenti 100Kč. 

JApAnISCheS
pAlAIS
l

zámek
a Park
PiLLnitzl

dresden

Hřensko

lbibel –
pflanzengarten

Pravidelná březnová schůzka klubu trojských 
historiků se uskutečnila ve stejném místě a 
čase, kdy v Galerii u lávky probíhala verni-
sáž výstavy Jana ungráda. Stačit se však dalo 
obojí, aniž by si návštěvníci obou akcí nějak 
vadili. na setkání klubu se objevily další his-
torické fotografie, na kterých se přítomní 
pokoušeli poznat své dávné kamarády a 
známé. další schůzka Klubu trojské historie 
se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna v kavárně  
u lávky.                                        Text a foto bok

dobrá zpráva pro všechny příznivce hudby pod 
širým nebem. začátek května bude letos patřit 
Free Festu troja a nejzajímavějším umělcům, 
které přinesla hudební současnost. návštěvníci 
festivalu se mohou opět těšit na známá jmé-
na i na zajímavé a dosud neokoukané talenty. 
V minulosti se takto setkali třeba s tehdy málo 
známou kapelou Sato-San To, která v poslední 
době hýbe současnou hudební scénou nebo 
se zpěvákem a dnes též mladým moderáto-
rem České televize Ondřejem Havlíkem, jenž 
má umělecký pseudonym en.dru. Konkrétní 
program organizátoři zatím tají, jedno je však 
jisté: datum konání letos připadá na sváteční 
sobotu 7. května 2011. 

jan unGrád u lávky
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Bz připravila

tiP na výLet

zoo připravila
otevřeno denně, 
v dubnu 9.00–18.00 h
www.zoopraha.cz

Slavíme 80 let Zoo praha
Osmdesátou sezonu Zoo Praha jsme 
zahájili v sobotu 26. března slavnostním 
otevřením galerie a občerstvení ve 
zrekonstruovaných Gočárových domech.
Kulaté jubileum si ale budeme připomínat 
po celý rok – přichystané jsou programy 
pro veřejnost, výstavy, publikace a další 
aktivity:

poslední divoký kůň − výstava 
o koních Převalského. 
Po celý měsíc ve vzdělávacím centru.

 1. 4. Volejte hrochovi – zavolejte 
aprílovou linku 296 112 300. 

 2. 4. Za ptačím voláním – 
ornitologická procházka.

 9. 4. den želv – poradna a odborné 
přednášky proběhnou ve 
Vzdělávacím centru Zoo Praha.

16. 4. Šumné Gočáry – v doprovodu 
architekta davida Vávry.

24. 4. Kiburi slaví 1. narozeniny – 
kampaň eAZA na záchranu lidoopů.

25. 4. Velikonoční pondělí – soutěžte 
s námi o pštrosí vejce!

30. 4. den zvířecích párů – seznamte se 
slavnými zvířecími páry v zoo. 

www.zoopraha.cz a
www.facebook.com/zoopraha

1.–30. 4. Výstava o proutí
5. –1. 5. tropičtí motýli

út–ne 9–18 h, Skleník Fata Morgana
23.–24. 4. den Země

23. 4. Stopování dinosaura
10–18 h, venkovní expozice

30. 4. Slet čarodějnic W.I.t.Ch.
11–17 h, venkovní expozice 

30. 4. burza pěstitelů afrických fialek
13–17 h, zásobní skleník

naučné sTezky – praha kou tématikou a dendrologickou 
stezku doplněnou geologickou 
expozicí. Trasa není značená, 
stačí se prostě procházet po par-
ku s hezkým výhledem na Libeň. 
Ve spodní části parku je geo-
logická expozice – 10 balvanů 
jednotlivých hornin vystavených 
podél parkové cesty, doplněných 
informacemi o každé hornině. 

V blízkém okolí narazíme na 
dvě zajímavé kulturní památky 
od stejných autorů, architekta 
i stavitele: budovu sokola Li-
beň (Zenklova 37) a kostel sv. 
vojtěcha. Rozlehlá sokolovna 
podle návrhu architekta emila 
Králíčka byla provedena v letech 
1909-1910 firmou Matěje blechy 
ve stylu geometrické secese. Ka-
tolický kostel sv. Vojtěcha stavěl 
podle projektu téhož architekta 
tentýž stavitel v roce 1904 na 
pozemku, jemuž se říkalo Ko-
šinka. Stavba byla dokončena 
na jaře 1905 jako provizorium, 
které mělo sloužit 6 let, slouží 
však dodnes. Kostel je pozoru-
hodný svým systémem zděných 
svislých konstrukcí a dřevěných, 
složitě tvarovaných střešních vaz-
níků s dřevěnou šestibokou věží. 
Zajímavostí kostela je i konání 
pravidelných nedělních mší pro 
bezdomovce. O historii Libně se 
dozvíte víc na www.praha8.cz 
nebo historielibne.blogspot.
com. 

upravila r. zajícová

Milí čtenáři, tentokrát se vydáme na výlet „za humna“. 
než se jaro přihlásí a bude inspirací pro delší výlety, mů-
žete zkusit  naučnou stezku košinka v sousední městské 
části Praha 8. dostanete se sem např. tramvají č. 14 a 17, 
na Stírce přestoupíte na č. 10, 24, 25 a pojedete do za-
stávky Vosmíkových). Stezka se nachází v parku Pod Ko-
rábem, ohraničeném ulicemi Krejčího, Konšelská, Primá-

torská, Kandertova a Korábskými schody. Stezka vznikla 
v červnu 2010 a měří 1 km. Začíná na Kašparově náměstí 
u Základní školy bohumila Hrabala na počátku parkové 
cesty klesající ke Korábským schodům. Panel 1. zastávky 
je asi 30 metrů od náměstí hned za koncem plotu prv-
ní zahrady na levé straně. nS má dvě části – s ekologic-

Tvůrčí kurzy 2011
16. 4. mozaika ze skla I. na skleněný svícínek si vytvoříme mozaiku ze 

sklíček, obrázek na dřevěném  podkladě a jiné, také si můžete donést svůj vlastní svícen 
či jiný předmět, který si sami mozaikou ozdobíte, např. květináč či jinou nádobku 21. 5. 
malba na sklo vytvoříme si malované svícínky na čajové svíčky pomocí barev na sklo, 
případně jiné malované doplňky 25. 6. plstění za sucha vytvoříme si pomocí barevné 
ovčí vlny náušnice, přívěsek, náramek nebo brož, zdobené korálky 17. 9. mozaika ze 
skla II. vytvoříme si hezkou šperkovnici pomocí mozaikových sklíček 
15. 10. výroba glycerinového mýdla budeme tvořit mýdla různých tvarů a barev  
z průhledné a neprůhledné glycerinové hmoty
Místo konání kurzů: Trojský domeček u zahradníků, Trojská 152, cena kurzu: 120.-, 
max. počet osob: 8, doba kurzu: 10–14 hod., lektor: Andrea Rázová, 
přihlášky e-mail: razgova@fokus-praha.cz, tel.: 777 080 392
Všichni jste srdečně zváni!

trojský kaLendář

inzerce

Doufám, že
po nás uklízíte
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