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CO POVAŽUJI ZA DŮLEŽITÉ

ROZPOČET MČ PRAHA-TROJA NA ROK 2012
schválený na jednání zastupitelstva MČ Praha-Troja dne 15. 3. 2012
PŘÍJMY (v tisících Kč)
0000

1341

poplatek ze psů

0000

1342

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

200,00

0000

1343

poplatek za užívání veřejného prostranství

800,00

0000

1344

poplatek ze vstupného

0000

1345

poplatek z ubytovací kapacity

40,00

0000

1361

správní poplatky

60,00

0000

1511

daň z nemovitosti

0000

4111

neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR

0000

4112

neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV

Zastupitelstvo naší městské části na svém
březnovém zasedání odsouhlasilo rozpočet
na rok 2012.
V průběhu dubna bude mezi lávkou
a Trojským koněm, podél cyklotrasy u Vltavy, realizována pokládka kabelu vysokého
napětí pro ÚČOV. Prosím vás o trpělivost
s drobnými omezeními po dobu stavebních prací, které by měly být ukončeny
do 3. května.

0000

4121

neinvestiční přijaté dotace od obcí

3 053,00

0000

4131

převody z vlast. fondu hospodářské (podnik.) činnosti

3 800,00

0000

8115

prostředky z minulých období

6310

2141

příjmy z úroků (část)

Stejně jako loni si dovoluji pozvat
ochotné sousedy a všechny dobrovolníky na sobotu 14. dubna od 13.00
hodin k jarnímu úklidu v prostoru
okolí přívozu v Podhoří. S sebou si
prosím vezměte pracovní rukavice,
zbytek zajistí městská část! Děkuji
vám předem za ochotu pomáhat pečovat o naše životní prostředí!

2212

Silnice celkem

3111

Předškolní zařízení celkem

3117

První stupeň základních škol

3119

Ostatní záležitosti předškol.výchovy - grant

3319

Kultura

3326

Zachování a obnova kulturních památek

18,00

3419

Ostatní tělovýchovná činnost celkem

85,00

3421, 3429 Využití volného času dětí a mládeže, ost.záj.činn.

28,00

3543

Pomoc zdravotně postiženým

14,00

3699

Ost. záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.plánu

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

3716

Monitoring ochrany ovzduší

40,00

ZE ZÁPISU
14. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA-TROJA

3722

Sběr a svoz komunál. odpadu celkem

80,00

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem

4357

Domovy

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek celkem

6112

Zastupitelstva obcí

1 419,00

6171

Činnost místní správy celkem

4 371,00

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

Vážení spoluobčané,

Přeji Vám i našim návštěvníkům pěkné jaro
v Troji!
Tomáš Drdácký, starosta

dne 15. 3. 2012
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja schválilo
rozpočet městské části na rok 2012 s objemem příjmů ve výši 9 433 000 Kč a s objemem výdajů ve výši 9 603 000 Kč, přičemž
rozdíl mezi příjmy a výdaji 170 000 Kč je
kryt zapojením finančních zdrojů vytvořených v minulých letech. Dále ZMČ schválilo rozpočet hospodářské činnosti MČ Praha-Troja na rok 2012 s objemem výnosů ve
výši 14 455 000 Kč, s objemem nákladů ve
výši 5 000 000 Kč a hospodářský výsledek
ve výši 9 455 000 Kč a systemizovaný počet
pracovníků Městské části Praha-Troja 14,5.
■ Úplný zápis z 14. zasedání zastupitelstva
MČ Praha-Troja je na www.mctroja.cz.
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35,00

20,00

1 150,00
0,00
255,00

170,00
20,00

Příjmy celkem

9 603,00
VÝDAJE (v tisících Kč)
kapitálové výdaje

Výdaje celkem

80,00

běžné výdaje
33,00
800,00

50,00

815,00
10,00
1 051,00

439,50

16,50
160,00
60,00
4,00

29,00
130,00

9 473,00

9 603,00
K ROZPOČTU Rozpočet MČ Praha-Troja na rok 2012 je vzhledem k nižšímu zapojení
prostředků vytvořených v minulých letech oproti roku 2010 a 2011 nižší jak na stránce příjmové, tak na stránce výdajové. Je snaha uspořit prostředky určené především na běžné
výdaje (kultura, školství, veřejná správa). Investiční prostředky jsou rozpočtovány v minimální výši, ale městská část podala několik přihlášek do grantových a dotačních řízení,
kde požaduje na rozvoj a zachování majetku městské části především investiční prostředky. Dále bude MČ v letošním roce hospodařit se zbývající částí investiční dotace určenou
na rozvojové projekty v rámci geoparku (dům u přívozu v Podhoří, dětské hřiště Sádky,
mobiliář apod.).
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

CO PROJEDNÁVALA KOMISE
PRO VÝSTAVBU A DOPRAVU
29. 2. 2012

TROJSKOÚHELNÍK O.S., TROJSKÉ GYMNÁZIUM,
MČ PRAHA-TROJA A SPOLEČNOST EAST SILVER
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

JARNÍ
■ Stavba č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m.
FILMOVÝ FESTIVAL
Prahy etapa 0007 Troja část 14 a 20 – Ochrana staveb u městského okruhu – vyjádření k dokumentaci protihlukových
opatření v areálu stavební část – dodatek
■ Dělení pozemku parcelní číslo 65 k. ú. Troja a návrh zástavby (vzneseny připomínky)
■ Nový RD na pozemcích parc. č. 1237, 1236, 1235/1,4,
1234/2, 1233, 1232 a 1231 k. ú. Troja, při ul. Pod HavránVE ŠKOLE SV. ČECHA
kou – doplnění řezů, pohledů a návrhů příjezdové cesty
■ Areál Trojského zámku, dům zahradníka – úpravy dvora
V PÁTEK 13. 4. 2012
a umístění novostavby skladu zahradního a údržbářského vybavení
od 16.00 animovaný ﬁlm
■ Žádost o stanovisko k územnímu řízení „Přístavba výtaTintinova dobrodružství,
hu a hospodářské části k RD Povltavská 298/3, Praha
(určen zejména mladším divákům)
7, Troja“
oﬁ
ciální zahájení v 18.00
■ Novostavba v zahradnictví Bambusárium, Na Farv aule školy
kách – doplnění řezu terénem
■ Restaurace Afrika – Zoologická zahrada hl. m. PraProgram:
hy – doplnění severovýchodní fasády
■ RD Pod Havránkou 33, Praha 7 – doplnění pohleAULA
dů na oplocení
16.00 Tintinova dobrodružství
■ Park vodních sportů Praha – varianty A a B
18.15 Crazy Stupid Love
■ Informace o uzavírce komunikací pro výstavbu
nové tramvajové trati Pod lisem – Povltavská –
20.15 Soul Surfer
informace níže
22.10 Limitless

PROJEKCE ZDARMA

FILMOVÁ
(PŮL)NOC

Podrobný zápis je k dispozici na Úřadě MČ Praha-Troja
Karel Novotný, tajemník komise

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
DOMOVNÍ ODPAD
V SOBOTU A NEDĚLI
28. A 29. 4. 2012
na obvyklých stanovištích:
■ dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/211
■ Sádky, u stání na separovaný
odpad
■ Pod Salabkou x Trojská
■ Pod Havránkou u čp. 28
■ Na Pazderce proti čp. 213
■ V Podhoří proti čp. 280
(bývalá Octárna)

Konec v 23.55

HORRORY
18.15 Pátek třináctého
19.55 Vřískot 4
22.10 Halloween
Konec v 23.40

INDIE/KLUBOVÉ FILMY
18.50 50/50
20.05 Začátky
22.10 Drive
Konec v 23.50

MALÁ TĚLOCVIČNA – DOKUMENTY
18.15 Muž, který sázel stromy
18.45 Green
19.50 HG Sport
Konec ve 22.00
Na všechny účastníky čeká drobný suvenýr
a možnost zapojit se do doprovodných soutěží.

ÚŘAD MČ INFORMUJE
Městská část Praha-Troja
má od března svůj profil
na facebooku.
Stránky najdete na adrese:
facebook.com/MCTroja
TROJSKÝ KALENDÁŘ
MČ PRAHA-TROJA
POŘÁDÁ

12. ROČNÍK
PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE

PLÁNOVANÝ UZÁVĚR KOMUNIKACÍ
(Informace ze schůzky na odboru dopravy ÚMČ Praha 7)

Březen 2012 – překop vozovky Povltavská u EZÚ pro položení
chrániček PRE, a. s., odstranění stožáru VO – v ulicích K Bohnicím, K Pazderkám, V Holešovičkách a na mostě Barikádníků umístěny dopravní značky
IP 22 s A 15
■ Od července 2012 při uzavírce části ul. Povltavská bude vybudovaná náhradní cesta do obl. Rybářů a zajištěny vjezdy do EZÚ a k zařízením metra.

24. 5. 2012
Na zahradě úřadu MČ a MŠ
Trojská 230/96
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ŽIVOT V TROJJI

PRACOVNÍ SETKÁNÍ O PŘÍRODNÍM PARKU
DRAHAŇ – TROJA
Dne 13. 3. 2012 se v příjemném
prostředí restaurace TJ Sokol
Troja konalo První setkání o přírodním parku Drahaň – Troja, které iniciovala Městská část Praha-Troja a Česká zemědělská univerzita v rámci projektu Periurban Parks.
a setkání se sešli zástupci jak z řad obyvatel Troje,
tak i organizací, které působí na území přírodního
parku. Po krátkém uvítání panem starostou Ing. arch.
Tomášem Drdáckým byl paní Ing. Ivanou Galuškovou
krátce představen projekt Periurban Parks.
Pan Ing. Štěpán Špoula následně řekl pár slov ke stavu přírodního parku Drahaň – Troja rozkládajícím se
na území Troje a uvedl také několik dobrých příkladů
řešení problémů v zahraničních přírodních parcích.
V následné diskuzi se zúčastnění z řad zástupců
rům příorganizací a široké veřejnosti vyjádřili ke kladům a záporům
rodního parku. Mezi klady přítomní zařadili např. vysokou h
hustotu zvláště chráněných území, kvalitní a výjimečné stepní biotopy,
vysokou rekreační hodnotu, historické památky, síť historických
cest, výjimečné výhledy, kvalitní bydlení, zachovaný krajinný ráz
a mnoho dalších. Mezi aktuálními problémy v přírodním parku se
objevily například neřešená dopravní situace, fragmentace krajiny
liniovými stavbami, rychlost degradace kvalitních biotopů z důvodu chybějící péče, nedostatečné povědomí obyvatel a investorů
o přírodním parku, nevhodné vymezení hranic přírodního parku,
nevyrovnanost investic a nepoměr mezi množstvím návštěvníků
a investicemi do infrastruktury a mnoho dalších návrhů.
V druhé části setkání proběhla diskuze o dalších aktivitách,
které je možné v parku uskutečnit a o nedostatcích, které je možné zlepšit. Padly zde návrhy například na zónování a péči o park
v rámci těchto zón, využití územního plánu pro péči o park nebo
způsob využívání zanedbaných ploch. Podklady získané během
diskuze budou panem Ing. Štěpánem Špoulou a paní Ing. Hanou
Bernardovou použity při zpracování SWOT analýzy (analýza slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb přírodního parku).
Ve SWOT analýze bude zhodnocena otázka správy a řízení parku
a může být využita k jejímu ujednocení. Tímto všem zúčastněným
děkujeme za jejich cenné připomínky a náměty.

Foto © J. Kavan jr.

N

Na závěr
N
á ě pan starosta
t
t iinformoval
f
lok
konkrétních
k ét í h aktivitách,
kti itá h kt
které se v Troji uskuteční v roce 2012. Plánována je například pastva
stáda ovcí a koz ve svahu nad ulicí Nad Kazankou, pořádání exkurze „Ptáci a jejich ochrana“ 13. 4. 2012, Jarní brigáda 14. 4. 2012,
Den Země na náplavce u řeky 3. 5. 2012, exkurze „Obojživelníci
a plazi“ 12. 5. 2012, nebo Trojský den 9. 6. 2012 a mnoho dalších
zajímavých akcí.
Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

TIP NA VÝLET
Hlávka žateckého chmele

CHMEL, MAJÁK, ORLOJ A HOMOLUPULOVÉ

M

ilí čtenáři a turisté, v centru sympatického Žatce najdete sice 5 náměstí a asi 500 staveb
různých slohů, ale architektura
nebude naším hlavním cílem. Vypravíme se za žateckým chmelem.
V roce 2007 bylo označení Žatecký chmel zapsáno do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných
označení. V rámci EU se dokonce jednalo o první udělené
označení týkající se chmele.
Už v minulosti jste si na zdejším náměstí mohli prohlédnout údajně nejmenší chmelničku na světě (je tu dodnes).
150 DUBEN 2012

(Humulus lupulus)
(H

b
ě
j centrum s tématikou
Chloubou
města
je
chmelařství Chrám Chmele a Piva na náměstí Prokopa Velikého. Uvidíte zde
40 m vysoký Chmelový maják (nahoru se
vyvezete výtahem), v jeho těsné blízkosti
stojí starý sklad chmele a v něm Labyrint
z chmelových žoků, dílna alchymisty či metrový model chmelové šišky. Erbovní síň je
zdobená erby všech obcí, kde se žatecký
chmel pěstuje. Také uvidíte Chmelový orloj se stylovými motivy, který odbíjí každou
celou hodinu. Místo apoštolů se v okénku
ukazují mariášové karty. Na ochutnávku
zajděte do Minipivovaru U Orloje. Navštivte také Chmelařské muzeum, kde se seznámíte s vývojem chmelařství od středověku do současnosti a kde se dozvíte, proč
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TROJSKÝ KALLENDÁŘ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SALVIA –
SDRUŽENÍ PRO OCHRANU PŘÍRODY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA EXKURZI

PTÁCI A JEJICH OCHRANA
V PÁTEK 13. 4. 2012 V 9.30 h.

DEN
ZEMĚ
VEŘEJNOU OSVĚTOVOU AKCI
O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ, OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU AJ.

na zastávce autobusů č. 102, 144
Na Pazderce (směr Sídliště Bohnice)
START

VE ČTVRTEK 3. KVĚTNA 2012

Salabka
LESOPARK

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
VÁS ZVE NA

Havránka

10 – 18 HODIN
NA NÁPLAVCE U LÁVKY
NA TROJSKÉ STRANĚ

Exkurze zaměřená na ochranu ptáků a možnosti jejich
ochrany ve městě se uskuteční
po přírodním parku Drahaň –
Troja (lesopark pod bohnickým
sídlištěm, přírodní památky
a evropsky významná lokalita
Havránka a Salabka).
Průvodcem bude Martin Sládeček, člen České společnosti
ornitologické. Součástí exkurze

bude také ukázka kroužkování
ptáků (způsoby odchytu, metody kroužkování), které ukáže
Jaroslav Kubíček – zaměstnanec
Záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Praze – Jinonicích.
Doporučujeme pevnou turistickou obuv a dalekohled. Délka
exkurze je přibližně tři hodiny.
Vstup je volný.

■ DOZVÍTE SE VÍCE
o systému třídění, recyklaci a následném využívání odpadů
v Praze
o pražských lesích a chráněných územích
■ pro děti je připraveno mnoho soutěží a aktivit s ekologickou
tématikou – životní cyklus výrobků, historie obalových
materiálů, modelové třídění, doba rozkladu a recyklované
výrobky
■ ukázky sběrných nádob a svozové techniky
■ zdarma informace o přírodě, třídění odpadu a dalších
tématech včetně informačních materiálů.
■ těšit se můžete také na ukázky elektromobilů a další atrakce.
pořádá Městská část Praha-Troja
ve spolupráci s odborem ochrany prostředí
Magistrátu hl. m. Prahy.
Ing. Daniela Smolová, referent životního prostředí

se právě na Žatecku sklízí nejlepší chmel na světě a proč se již
od středověku musel chránit před nekvalitními napodobeninami.
Najdete zde i česací stroj, který si zahrál ve filmu Starci na chmelu. Recesisticky laděné Muzeum Homolupulů, umístěné v bývalé
středověké hradební baště, připomíná „zásluhy zvláštního národa,
který před mnoha a mnoha lety obýval zdejší chmelařský region a již tehdy rozpoznal zázračnou léčivou moc chmele“. Můžete se i předem objednat na prohlídku Žateckého pivovaru na Žižkově náměstí 81,
který je v provozu od r. 1801 nebo si alespoň zakoupit v prodejně
u vstupu některé z 8 druhů piv (v sobotu mají jen od 9 do 11.30
hod.).
Žatec je oblíbeným místem filmařů (Oliver Twist, Doktor Živago, Bídníci, Edith Piaf, Holky z porcelánu, Mladý Indiana Jones,
Pusinky, Červený bedrník, Yentl a další, seriály Náměstíčko, Náves,
Příkopy či třetí série Nemocnice na kraji města). 7. května 2012 se
ve městě koná Májový Chmelfest.
Dostanete se sem např. vlakem z Masarykova nádraží (sobota
9.02 hod. s přestupem v Lužné u Rakovníka, odjezd 10.24) a zpět
v 16.43 opět s přestupem v Lužné na „Pražák“. Doma budete před
19. hodinou. Anebo najděte obětavého řidiče, který dokáže odolat
žateckým nástrahám ...
info na www.chchp.cz, upravený text a foto z www.kudyznudy.cz Renata Zajícová
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O NÁS BEZ NÁS, ANEB
JAK TO ZASE PROGAUČUJEME
■ Historie touto větou v našem národě zakořenila jedno z traumat,
které však i nadále ovlivňuje naše životy, chování, přístup ke společnosti a k budování veřejného prostoru. Přitom mohlo být dávno
překonáno, pokud bychom měli zájem o dění kolem. Je tedy na každém z nás, aby jej vyvrátil, popřel, roztrhal na kusy a nenechal se
jím dále zaklínat jako smolným pátkem třináctého (mimochodem
já sama se v pátek 13. narodila a mým rodičům nikdy nic zlého toto
datum nepřineslo). Znamená to samozřejmě každodenní kritický
a realistický pohled na aktuální události, trvalý zájem o veřejné
dění, nebát se vystoupit s názorem a hájit jej. To obnáší část svého
volného času věnovat aktivitám, které přinášejí „pouze“ dvě odměny a bohužel žádný finanční profit. Jednou odměnou je dobrý pocit spojený s klidným spaním, druhou je spolupodíl na prostředí,
ve kterém se vám i ostatním dobře žije. ■ V polovině března zastupitelstvo MČ Troja schválilo rozpočet na rok 2012. Téměř nikdo
neuplatnil připomínky, ačkoliv jako každoročně byl návrh rozpočtu zveřejněn na webových stránkách úřadu. Jako zastupitelka bych
mohla být pyšná a samozřejmě kolegové také, jakou důvěru ve své
zvolené máte, ale obávám se, že tento důvod tu není. Rozpočet
městské části slouží občanům obce a nejedná se o něco nepředstavitelně nedostižného v podobě státního rozpočtu, o kterém pouze
s hrůzou mluvíme a sledujeme jeho rostoucí deficit. Včasná invektiva ze strany občanů by posloužila lépe než ona „bezmezná důvěra“. ■ Další téma hodné veřejné diskuze a zájmu je skutečnost, že
BZP bude provádět v lesoparku probírku vzrostlých stromů v počtu
150 ks. Na místo toho bude stát vyhlídková restaurace. Je to záležitost pouze BZP nebo nás občanů Troje, kterých se to dotkne? Troja
je nejenom očima mýma a paní režisérky Chytilové MĚSTO V ZELENI, vnímají to tak všichni – občané, kteří tu žijí a vychovávají
děti, podnikají, pracují, nebo lidé, kteří tu „jen“ relaxují a sportují.
Je s podivem, že postup BZP je v tomto případě proti rázu krajiny
existující mnoho desítek let. Líbí se nám to? Myslím, že ne. ■ Jedním z dalších témat hodných naší pozornosti je připravované výběrové řízení na ředitele BZP. Vzhledem k propojení tohoto subjektu s naší městskou částí soudím, že zájem minimálně o informace
z naší strany by měl být samozřejmý. Může někdo namítat: „Vždyť se
nás to netýká!“ Má odpověď je blesková: Ale ano, týká! Vždyť šéfové významných institucí na území Troje budou spoluutvářet ducha
a prostředí, v jakém žijeme a jednou budou žít další generace Trojáků. Pokud v tomto prostoru nebude interakce, pak se staneme
čtvrtí, kde jsou její obyvatelé na hromádce s nějakými institucemi,
vzájemně si nevycházejí vstříc a jsou si spíše přítěží a ohyzdnou bradavicí, než znaménky krásy, které lidi spojí v zajímavé projekty. Kdo
na takovém místě chce bydlet? ■ Před několika dny pořádal starosta MČ Troja veřejné setkání k přírodnímu parku Draháň – Troja,
Trojáci – starousedlíci jsme tam byli čtyři. Jde o projekt, ve kterém
by se mohl (a měl) aktivně účastnit každý z nás, kdo zde bydlí a žije
a záleží mu na tom, jak bude Troja vypadat. Nebo už je to jedno,
stejně je to rozhodnuto? ■ Třešinku na dort pro vás mám schovanou. Je jím citát francouzského spisovatele Marcela Pagnola: V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Za mě tedy: Neseďme a nedržme…! Jinak se tento citát naplní a my
budeme jen mlčky z gauče přihlížet nezvratným změnám a tiše se
vztekat, že jsme to progaučovali.
Krásné jarní dny Vám přeje Květa Čadská

ZNAČNÝ ZÁJEM
O TROJSKOU HISTORII

Na pravidelné setkání Klubu
trojské historie ve čtvrtek 15. 3.
v klubovně Domu spokojeného
stáří zřejmě přilákalo milovníky
trojské historie jarní sluníčko.

Klubovna velkému počtu zájemců téměř nestačila. Kromě
vzpomínek několika přímých
účastníků na obsazení Prahy
německou armádou přesně
před 73 lety (jejím důsledkem
bylo obsazení nové trojské školy wehrmachtem a stěhování
trojských školáků opět do staré
školy – dnes Dům spokojeného
stáří) se vzpomínalo na dnes již
legendární trojské učitele. Příští schůzka se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna od 17 hodin opět
v klubovně Domu spokojeného
Text a foto bok
stáří.

INFORMACE Z ČINNOSTI SPCCH
21. února proběhla členská schůze Svazu postižených civilizačními chorobami v Praze 7 v jídelně Základní školy Fr. Plamínkové.
Schůze se zúčastnilo sedmdesát pět členů, z toho bylo deset členů
z Troje. Jako hosté byly přítomny: za ÚMČ Praha-Troja zástupkyně
starosty Ing. O. Stavovčíková a za Pečovatelské centrum Praha 7
hlavní koordinátorka paní Z. Koněrzová. Pozvána byla též radní
ÚMČ Prahy 7 Mgr. M. Justová, ale nedostavila se. Po příspěvcích
hostů, byli přítomní seznámeni s hospodařením organizace za rok
2011 a přehledem akcí v uplynulém roce. V roce 2012 jsou připraveny následující pobyty:
■ jarní ozdravný pobyt ve Zlenicích u Čerčan od 28. 4. do 8. 5.
v hotelu Hláska
■ podzimní rekondiční pobyt v Albrechticích nad Vltavou od 7. 9.
do 18. 9. v rekreačním středisku Nová Louka
■ druhý podzimní ozdravný pobyt v Poděbradech od 22. 10. do
28. 10. v penzionu Máj
Na uvedené pobyty i další společné akce se již všichni těšíme.
J. Tůma

MÁTE CHUŤ ROZHÝBAT TĚLO?
Náš Trojský spolek aktivního
stáří pořádá různé druhy aktivit. Navzdory věku se udržujeme v kondici a každou neděli,
i když nám počasí vždy nepřeje, vyrážíme s holemi ,,Nordic
Walking“ do terénu. Členové
našeho spolku mají za téměř
čtyři roky jeho působení mnoho oblíbených míst naší metropole, jak historických, tak moderních. Samozřejmě navštěvujeme krásné přírodní kouty
Prahy jako například Lysolaje,
Klecany, Divokou Šárku, Prokopské údolí a mnoho dalších
zajímavých míst.

Činnost našeho spolku již vešla
v Troji do obecného podvědomí. Naše pochody nejsou samoúčelnými procházkami, ale
vždy směřují do cílů poznání
kulturních, ale i přírodních lokalit města a okolí. Nenáročná
chůze se speciálními holemi
,,Nordic Walking“ je nejpřirozenější pohyb člověka, proto
bude vašemu tělu a především
zdraví jedině prospěšný.
V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat na tel. č.
723 798 938, zaručeně se vám
budou naše nedělní výlety líbit.
Helena Klíčová

Inzerce

PSACÍ STROJE, KALKULAČKY
OPRAVY, PRODEJ
www.psacistroje.cz
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tel. 241 412 507

PRODÁM RODINNÝ DŮM 3 + 1
V TURNOVĚ V MÍSTNÍ ČÁSTI MALÝ ROHOZEC
napojen na inženýrské sítě, plynovod na hranici pozemku, ústřední
vytápění el. kotlem nebo na pevná paliva. Garáž, dílna, sauna MHD
100 m, les 400 m, rychlostní komunikace R 10 cca 5 min. od domu
(Praha 75 km). Zahrada 490 m2.
Bližší info na tel.: 603 542 384, 602 699 912

Foto © B. Kudera

7

Výstava Vivat graﬁka
zahájena!
Za přítomnosti autorky, četného publika,
a v neposlední řadě
starosty a vedoucího
trojské galerie, začala za veselých tónů
akordeonu v Galerii
u lávky jedinečná výstava graﬁckých listů
Evy Haškové, Ak. mal.

TJ SOKOL INFORMUJE

Letošní dětský karneval byl opět velmi zdařilý. Na téma „Večerníčkový maškarní bál“ se
sešlo hodně masek. Děti dostaly večerníčkové čepice, balonky a různé malé dárečky.
Nakonec si zatančily na známou večerníčkovou písničku. ■ Na jubilejní 15. všesokolský
slet nacvičujeme skladbu „Nebe nad hlavou“,
nácvik vedou Kateřina a Jana Šrámkovy.
■ Jarní autobusový zájezd připravujeme
do středních Čech, na sobotu 14. dubna
2012, zámek Jemniště, Vlašim a hora Blaník. Přihlášky přijímá Filipová – vedoucí
zájezdu na číslech: mob: 736 283 882, tel.:
233 556 187. ■ Na podzim plánujeme zájezd do západočeských lázní. Filipová Alžběta

Foto © K. Šrámková

SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
TROJSKÝ KALENDÁŘ

VIVAT GRAFIKA
Zveme vás na výstavu barevných leptů
v kombinaci s akvatintou ve velkých i drobnějších provedeních. Výstava grafik s tématem architektury prolnuté se vzletnými
křivkami tónů je prodejní a trvá do 6. 5.,
otevřeno v pátek 13 –17 h, v sobotu a neděli 10 –18 h.

Inzerce
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

BZ
PŘIPRAVILA
www.botanicka.cz
27. 4.

28. 4.

1.–13. 5.
12.–20. 5.

Venezuelská Amazonie
Skleník Fata Morgana
mimo pondělí 9–18 h
Generálka
na Čarodějnice
Zaparkujte
své koště
na Venkovní expozici
plné kouzel 16–19 h
Burza fialek
Zásobní skleník,
13–17 h
Výstava saintpaulií
africké fialky
Mezinárodní
výstava bonsají

ZOO PŘIPRAVILA

www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha
Otevřeno denně, v dubnu od 9.00 do 18.00 h.
do 31. 4.

1. 4.

5., 6. 4.

Pomáháme jim přežít –
Hadí klenot z Trojské kotliny.
Výstava o in-situ projektu
na ochranu užovky podplamaté
před Vzdělávacím centrem.
Apríl v zoo Dokážete odhalit
všechny jmenovky zvířat
s aprílovým obsahem?
Zooškola Jednodenní kurzy
pro mladé zoology na téma
„Na statku je živo“ a „Zvířata
nejsou jen ve výbězích“.
Více na www.zoopraha.cz.

8. 4.

Velikonoční dílny Vyrobte si
pomlázku nebo si omalujte
kraslici (+ tradiční jarní hry).

9. 4.

Velikonoce v zoo Jak prožívají
Velikonoční pondělí zvířata
v zoo?

14. 4.

Velbloudí den Jepe, samec
velblouda dvouhrbého a tvář
kampaně „Seznamte se!“,
slaví 10. narozeniny!

21. 4.

22. 4.

28. 4.

Dětský den s Egmontem
Soutěžte s nakladatelstvím
Egmont.
Na svatého Jiří vylézají hadi
a štíři – Víte, jaké plazy
a obojživelníky můžete potkat
v zoo?
Mezinárodní den tapírů –
Popřejte k svátku našim
nosatým chovancům!

Happy Mondays Každé dubnové
pondělí vstup za korunu pro
adoptivní rodiče šelem.
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TIP PRO VÁS

HVĚZDNÝ PRACH ZAALPSKÉ RENESANCE
Jaro – lásky čas, ověřte sami, kolik je pravdy například na pověsti, že letohrádek Hvězdu
nechal zbudovat /dle vlastního návrhu*/ Ferdinand – Tyrolský, coby poctu své tajné choti
Filipíně. Seznámili se na maškarním plese v roce 1555. (Štuková výzdoba renesančního
skvostu je svými nevázanými motivy z mytologie karnevalovému veselí blízko).
Centrální stavba na půdorysu šesticípé hvězdy stála během pár let (1555-1557). Více
se můžete dozvědět uvnitř – otevřeno od úterý do neděle 10–17 h. Z Troje přívozem P2
/Podhoří – Podbaba/ + bus a z Vítězného náměstí buď tramvaj č. 2 na konečnou stanici
PETŘINY /pozor jede pondělí-pátek/ nebo bus 180 do zastávky VYPICH /denně v patnáctiminutových intervalech: 8.08, 23, 38, 53 atd./. Cyklistům (ale i např. pro pěší návrat) se
nabízí trasa přírodní scenérií Šáreckého údolí. Viz mapa cyklostezek /k dispozici na ÚMČ
spa
Praha-Troja/.
* což není pověst, ale fakt, stavbu – dle návrhu císařského místodržícího v Čechách provedli dvorní stavitelé
G. M. Aostalli a G. Luchese pod vedením architekta H. Tirola a poté B. Wohlmuta. Současná podoba je dílem
architekta P. Janáka z roku 1951
Svatovítská

3.–29. 4.

Liboc

BUS
180

PETŘINY
TRAM
2

TRAM
2

VÍTĚZNÉ
NÁMĚSTÍ

Evropská

OBORA HVĚZDA
(naučná stezka)
směr
Podbaba
q

VYPICH
BUS
180

NOVÁ CYKLOMAPA PRAHOU NA KOLE
PrahouNaKole je informačním i asistenčním centrem všem, kdo se
pohybují po Praze na kole nebo by s tím chtěli začít. Dozvíte se zde
o novinkách ze světa městské cyklistiky, můžete si snadno najít svou
trasu v podrobné cyklomapě nebo si ji nechat poradit. Nová mapa
je uložena v celosvětové wikimapě OpenStreetMap, vzhled mapy
byl speciálně upraven tak, aby vznikla opět pokud možno co nejkvalitnější a nejpřehlednější webová cyklistická mapa. PrahouNaKole vzniká ve spolupráci s občanským sdružením Auto*Mat. Další
informace a mapu najdete na stránkách Prahou na kole:
http://www.prahounakole.cz/2011/12/nova-cyklomapa-prahou-na-kole/
TIP PRO VÁS
Vás srdečně zve
na cyklus
přednášek
Historické zahrady, jak je neznáte
25. 04. Barokní zahrady II. (4. část)
Valdštejnská zahrada, zahrady
pod Pražským hradem, Květná zahrada
O následujících přednáškách zde budete

průběžně včas a detailněji informováni
02. 05. Zahrada rokoková a anglo-čínská
13. 06. Zahrada krajinářská I.
Přednáší: Ing. Zdeněk Novák, generální
ředitel Národního zemědělského muzea,
pořádá NZM ve spolupráci
s Českým národním komitétem ICOMOS.
Začátek v 18.00 v budově NZM,
Kostelní 44, Praha 7,
(tramvaj Letenské nám.)
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