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ÚŘAD MČ INFORMUJESLOVO STAROSTY

Vážení trojští sousedé,
na úřad Městské části Prahy 7 bylo z inicia-
tivy pana starosty Prahy 7 Jana Čižinského
svolané jednání o stavu Libeňského mos-
tu, Hlávkova mostu a také o situaci okolo
náhradních řešení v souvislosti s propoje-
ním Císařského ostrova a Troje. Tohoto
jednání se zúčastnili kromě mě a pana sta-
rosty Čižinského náměstkyně primátorky 
Petra Kolínská, náměstek primátorky Petr 
Dolínek, místostarosta Prahy 7 Ondřej
Mirovský, radní Prahy 7 Lenka Burgero-
vá, dále představitelé společností TSK,
Povodí Vltavy a ROPID, omluvil se pouze
pan starosta Prahy 8 Roman Petrus.

K problematice náhradního propoje-
ní mezi Císařským ostrovem a Trojou po
prosincovém zřícení Trojské lávky bylo
na tomto jednání konstatováno, že kapa-
cita stávajícího přívozu je a nadále bude
nedostatečná a město proto zadá výrobu
velkokapacitní lodě, která může naráz
přepravit až dvě stovky pasažérů. Bohu-
žel při tomto jednání nebylo jasné, při
jak vysoké hladině vody bude moci tento
přívoz fungovat a otázkou je i při jak níz-
ké hladině vody v letních měsících bude
moci být přívoz v provozu.

Další náhradní řešení této složité situ-
ace, a to umístění pontonového mostu do
koryta řeky, se ukázalo z mnoha důvodů
jako nereálné.

Jako jediná možná náhrada spadlé láv-
ky se v tomto okamžiku jeví umístění pro-
vizorní lávky. Bohužel legislativní proces
umístění této lávky bude trvat jeden rok 
a až poté bude možné zahájit její výstav-
bu, která potrvá minimálně čtyři měsí-
ce. Reálně tak můžeme očekávat, že po
nové provizorní lávce (jejíž životnost však 
může být až 30 let), přejdeme bohužel až
v létě příštího roku.

Současně město vypíše architektonic-
kou soutěž na podobu nové lávky, která 
by měla propojit Císařský ostrov v místě
nové linky ÚČOV s Trojou v místě jižního
vstupu do ZOO. Termíny k realizaci této
nové lávky však nebyly upřesněny.

Milí trojští a podhořští sousedé, užijte
si po ledových únorových dnech zvolna 
přicházející jaro do Trojské kotliny.o do Trojské kotliny.

ryknarTomáš Br

Ze zápisu z 21. zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha -Troja
Bod 1 – Návrh na přidělení dotací z rozpočtu MČ Praha -Troja na rok 2018
Do grantového řízení bylo podáno ve stanoveném termínu patnáct žádostí do šesti oblastí 
v celkové výši požadované částky 742 065 Kč. Dne 19. 2. byla podána ještě jedna žádost – 
členové zastupitelstva souhlasí se zařazením této žádosti do dotačního řízení. Celková 
požadovaná částka je 779 789 Kč. Vyčleněné prostředky na tento program jsou ve výši 
500 000 Kč. Členové zastupitelstva diskutují o snížení navržených částek tak, aby přidělené 
dotace nepřekročily částku stanovenou v Programu.

Zastupitelstvo městské části Praha -Troja schvaluje přidělení účelových dotací z rozpočtu MČ e
Praha -Troja v rámci programu „Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnos-
ti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru Trojské kotliny pro rok 2018“ jednotlivým “
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 500 000 Kč formou nein-0
vestiční dotace, schvaluje přidělení finančních prostředků v oblasti podpore y vzdělávání 
v rámci programu „Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, 
služeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 2018“ pro Základní školu, “
Praha 7, Trojská 110 ve výši 53 000 Kč formou zvýšení neinvestičního příspěvku v roce 2018, 
schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MČ Praha -Troja na e
rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 138 bylo schváleno 6 hlasy.
Bod 2 – Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funk-
ce neuvolněným členům ZMČ Praha – Troja, kteří jsou podnikající fyzickou osobou 
nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost

Paní Marková seznámila členy zastupitelstva s novelou zákona o hlavním městě Praze, á
která městské části ukládá poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou pod-
nikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, 
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s účastí člena zastupitelstva městské části na jednání 
zastupitelstva městské části, výboru ZMČ, komise MČ, na pracovní cestě nebo školení. Dis-
kutuje se o výši paušální hodinové částky a o nejvyšší měsíční částce, kterou lze poskytnout 
vzhledem k četnosti k konání komisí, výborů a jednání zastupitelstva.

Zastupitelstvo městské části Praha -Troja stanovuje s účinností od 1. 3. 2018 v souladu s § 89 
odst. 1 písm. o) ve spojení s § 52 odst. 5 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, paušální hodinovou částku pro poskytování náhrady výdělku ušlého v souvis-
losti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha -Troja, který je podnikající fyzickou osobou 
nebo osobou provozující samostatnou výdělečnou činnost, ve výši 200 Kč, maximálně však do výše 
2 000 Kč v jednom kalendářním měsíci. Usnesení č. 139 bylo schváleno 6 hlasy.
Bod 3 – Informace k rozpočtovým opatřením MČ Praha -Troja za prosinec 2017
Bod 4 – Informace starosty • Pan starosta zve členy zastupitelstva na Trojský bál dne a
3. 3. 2018 a informuje o jednání na Praze 7 k nové Trojské lávce.
Bod 5 – Diskuze, závěr • Pan Kavan vznesl dotaz k dopravě v ranních hodinách. n Pan sta-
rosta informuje o stanovisku Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP, které zamítá a
světelnou křižovatku K Pazderkám x Lodžská. MČ přesto bude na světelné křižovatce 
trvat. Pan Sirotek upozorňuje na nebezpečnou křižovatku Nová Trojská x Trojská. Navr-k
huje snížení dvou jízdních pruhů na jeden, v jednom pruhu by byla možnost parkování 
a tím zklidnění provozu. Pan starosta informuje o návrhu vedoucího dopravy ÚMČ P7 Ing. a
Kovaříka, aby se před obchod umístily mobilní bloky, aby tam auta neparkovala. Také 
proběhlo jednání s vedoucím prodejny Na Kovárně, aby auta při zásobování neparkovala 
na přechodu. V ulici Pod Havránkou by měla být značka pro zásobování. V serpenti-
ně k Bohnicím pan Kovařík prosazuje úsekové měření 30 km/hod., když budeme chtít, 
může být pro celou Troju. Totéž chce MČ P8 v Trojské ulici podél tramvajových kolejí 
po rekonstrukci. Paní Stavovčíková upozorňuje, že by v Troji policie měla častěji měřit á
rychlost. Pan Petkov upozorňuje, že před poštou opět není možno parkovat. v Pan starosta – a
mohu se opět sejít s majitelem pizzerie. Plné znění zápisu: www.mctroja.cz

Elektroplavidlo s kapacitou dvaceti cestujících jezdí 
mezi Císařským ostrovem a Trojou denně. V pra-
covních dnech 7–19 h, o víkendech 8–19 h. interval 
je dvacet minut, v prac. dny mezi sedmou a devá-
tou a od 15 do 18 h vyplouvá po deseti minutách.

P8

Pozvánka NA 2. VEŘEJNÉ PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ
K PROJEKTU DOMU PŘEVOZNÍKA V PODHOŘÍ

Starosta městské části Ing. Tomáš Bryknar zve trojské obyvatele Troje a Podhoří na 
projektové setkání v pondělí 19. března od 18.00 hodin
do společenské místnosti ve Staré škole, Povltavská 21 (Dům spokojeného stáří).
Program: 1. Úvodní slovo a harmonogram projektu – starosta Ing. Tomáš Bryknar
2. Představení upraveného projektu architektem – Doc. Akad. Arch. Roman Brychta 
3. Diskuze a připomínky a náměty občanů a spolků 4. Shrnutí rozpravy a formu-
lace závěrů – výběr varianty pro dopracování projektu k územnímu rozhodnutí –
Ing. Arch. Tomáš Drdácký 5. Diskuze k dalším aktuálním tématům, závěr
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Chovatelé, nezapomeňte na své povinnosti: 
n ohlásit vznik poplatkové povinnosti správci poplatku 
do 15ti dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za 
následek vznik povinnosti platit poplatek; ohlašovací po-
vinnost je povinen splnit i poplatník, který bude uplatňo-
vat zákonnou možnost osvobození od poplatku
n oznámit správci poplatku změnu údajů uvedených 
v ohlášení do 15ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala 
(např. úhyn psa, změna chovatele) 
n přihlásit psa do evidence chovatelů psů u Magistrátu
hl. m. Prahy do 30ti dnů od označení čipem nebo tetováním
n odhlásit psa z evidence chovatelů do 30ti dnů od data 
ukončení chovu nebo uhynutí psa (dokládá se potvrzením 
od zvěrolékaře)

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE ÚŘAD MČ INFORMUJE

Pokud vám není lhostejná pomoc 
lidem v nouzi, neváhejte probrat své 
šatníky a darovat teplé oblečení.

Kontejner POTEX s. r. o. v ul. Na Kazance, 
přehled dalších na www.potex.cz.

Velkoobjemové 
KONTEJNERY
v sobotu 10. 3. 13–16 h
n na křižovatce Trojská x Pod Salabkou
Sobota 24. 3. 13–16 h
n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21 
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá octárna) 
Neděle 25. 3. 13–16 h
n Pod Salabkou x Trojská 

BIOODPAD

Zastupitestvo městské části Praha -Troja rozdělilo na svém zasedání
22. 2. 2018 v programu „Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občan-
ské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru Trojské
kotliny pro rok 2018“ částku 500 tis. Kč mezi patnáct žadatelů.

Žadatel Název projektu, obsah projektu

Částka 
požadova-
ná žadate-
lem v Kč

Částka 
přidělená 

v Kč

1 FOKUS Praha 
z.ú.

Zelená kotlina – pravidelná údržba ploch v pro-
lukách, Na Pazderce, v okolí přívozu, u venkov-
ní posilovny a dalších pozemcích, sekání, pletí, 
ořez keřů, hrabání listí, nákup vybavení

100 000 100 000

2 Vědomý dotek 
z.s. Feřtekova 
557, Praha 8

Pomozme mlokovi přežít v Praze čištění a vy-
tváření tůní v Podhořském potoku včetně úkli-
du okolí potoka pro reprodukci a přezimování 
mloka skvrnitého, odborné přednášky, dohled 
nad stavem okolí potoka

34 565 15 000

4 TJ Sokol Troja 
z.s.

Podpora kulturních a společenských akcí 
pořádaných TJ Sokol Troja pro veřejnost – dva t
autobusové zájezdy, Mikulášská besídka, Kar-
neval, Strašidýlková cesta, Drakiáda, Trojská 
buchta, výlet parníkem

71 500 55 000

5 Ekocentrum
Podhoubí
a Ekoškolka 
Rozárka z.ú.
Pod Havrán-
kou 12/

Akce v Ekoškolce Rozárce Masopust, Letní 
slavnost, Vinobraní, Posvícení, Uspávání brouč-
ků

43 700 20 000

6 TJ Sokol Troja 
z.s.

Podpora sportovních akcí pořádaných TJ 
Sokol Troja – turnaje ve stol. tenisu, Trojský a
orienťák, koloběžky, turnaj v kopané st. přípr., 
cyklovýlety, předvánoč. cvičení, kurs lyžování, 
telemark. lyžování

94 500 65 000

7 SaBaT 
PRAHA z.s.

Podpora činnosti sportovního klubu SaBaT 80 000 37 000

8 TJ Sokol Troja 
z.s.

Podpora činnosti sportovních oddílů TJ Sokol 
Troja

100 000 35 000

9 Trojské gym-
názium s.r.o.

Upevnění sportovních aktivit dětí a mládeže 
Sportovní turnaje ve futsalu, Sportovní den 
dětí a mládeže, Florbalový turnaj OPEN Flor-
bal Troja, sportovní aktivity předvánočního 
týdne

21 500 15 000

10 Lesní klub 
Troja, z.s.

Příměstské tábory nejméně dva turnusy 
letních táborů s polytechnickou výchovou

6 000 5 000

11 SPCCH v ČR 
z.s. Obvodní 
organizace 
Praha 7

„Ozdravný pobyt členů organizace v Lázních 
Poděbrady“, pro členy bydlící v Troji

25 000 25 000

12 Základní ško-
la, Trojská 110

EDISON osm zahraničních studentů seznámí 
žáky se zemí původu a jejich kulturou v ang-
ličtině

18 700 16 000

13 Základní ško-
la, Trojská 110

Čtenářský klub podpora čtenářství pro děti 
1.–5. třídy

51 600 37 000

14 Trojské
gymnázium
s.r.o.

Poznáváme kulturu, tradice a životní podmín-
ky jiných zemí Projekt „Edison“ a II. část pro-
jektu „Le Mans – Collègge Le Ronceray“ pro
studenty Trojského gymnázia

25 000 20 000

15 Jan Zobal
Nad Kazankou
192/21, Praha-
-Troja

„UNDERGROUND CLUB TROJA kroužky 
mladých techniků a vědců“ rozvoj manuálních 
a technických dovedností1x týdně pět hod., 
možnost rozšíření ve spolupráci s Trojským
gymnáziem

70 000 35 000

16 Otakar Dou-
bek Povltavská k
21/42, Praha-
-Troja

Nástěnný kalendář – Troja na historických po-ř
hledech závěsný, dvanácti stránkový kalendář 
se zvětšenými reprodukcemi pohlednic

37 724 20 000

500 000

Přidělené dotace Místní poplatky 
ze psů 2018

pozorňujeme všechny držitele psů starších tří 
měsíců na splatnost místního poplatku ze psů 
ke dni 31. 3. 2018. Sazba poplatku činí ročně 

za jednoho psa 1500 Kč, za druhého a každého dalšího 
psa 2250 Kč. Sazba poplatku za psy chované v rodin-
ném domě činí ročně za jednoho psa 300 Kč, za dru-
hého a každého dalšího psa téhož držitele 600 Kč. 
Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího dů-
chodu, činí sazba poplatku 200 Kč ročně za jednoho 
psa a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele. n Poplatek je možné uhradit v hotovosti t
v pokladně Úřadu městské části Praha-Troja, Trojská 
230/96 nebo bezhotovostním převodem na bankovní
účet č. 2000725369/0800. Pro sdělení variabilního 
symbolu či v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů 
týkajících se místního poplatku ze psů a možné úlevy 
či osvobození kontaktujte paní Romanu Konrádovou, 
ekonomické oddělení, telefon: 284 686 104.
n Adresa správce poplatku: ÚMČ Praha-Troja, ekonomické
oddělení, Trojská 230/96, Praha-Troja, tel: 284 686 104
n Adresa evidence chovatelů psů: Magistrát hlavního města 
Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní, Jungmannova 
35/29, Praha 1. Vedením evidence je pověřena paní Helena 
Tichá, telefon: 236 002 392, e-mail: helena.ticha@praha.eu, 
kancelář č. 234 ve 2. patře Škodova 
paláce. Návštěvní doba: pondělí 
12.00–17.00, středa 8.00–18.00. 
Registrační kartu chovatele 
psa, odhlášení z evidence, 
změnu adresy majitele apod. lze 
zaslat poštou nebo e-mailem, příp
prostřednictvím datové schránky 
Hlavního města Prahy č. 48ia97h.

Romana Konrádová, vedou
ekonomického oddělen

a 

. 

cí 
ní 

Chovatelé, 

nezapomeňte na své 

další povinnosti:

U
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

POZDRAV Z PLANTÁŽE

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

T
ábořiště trojského oddílu Stopa 
(zal. 1986) je veřejnosti známo 
díky letním táborům pro děti. 

Modřínová plantáž v lesích České Kana-
dy ožívá ale různými akcemi jak je rok 
dlouhý. Jednou z nich je Noční pochod na 
plantáž (NPP). Počasí letošnímu roční-ž
ku přálo, síla ledu i sněhové podmínky 
povaze akce, oblíbené zejména zkuše-
nějšími členy oddílu, vyhovovaly.

Ze zápisu z jednání komise
pro vy�stavbu a dopravu dne 21. 2. 2018

1. Studie – RD Trojská 136/166
Stavebník představil členům komise upravenou
studii RD. Došlo ke změně zádveří a okenních
otvorů. Komise nemá ke studii zásadní námitky 
a doporučuje obnovit původní fasádu a nereali-
zovat přístavbu do ulice přes dvě podlaží.

2.  Trojská, č. akce 999365, Praha 8 (DUR 
v úseku Pod Lisem – Nad Kazankou)

Komise nesouhlasí s předloženým řešením pře-
chodu jednotlivých povrchů vozovek, chodní-
ků a vodících pásů na styku ulic Na Dlážděnce
x Trojská. Navrhujeme řešení zjednodušit a his-
torickou křemencovou dlažbu např. dotáhnout 
až k obrubě vozovky v Trojské ulici.

3.  Rekonstrukce komunikace Pod 
Hrachovkou, etapa 0002 Podhoří

Komise požaduje omezit kácení stromů, které
přímo nezasahují do stavby s cílem zachovat 
co nejvíce vzrostlých stromů podél upravované
komunikace. Komise považuje za vhodnější na 
místo sázení nových stromů zachování letité
hrušně v místě otočky autobusu MHD. Komise
doporučuje náhradu mlatové plochy za pro-
vvozně praktičtější kamennou dlažbu. Kolem
stromů ve zpevněné ploše požadujeme mříže
a zábrany proti zhutnění, doporučujeme do-
plnit osvětlení veřejné plochy nižšími svítidly 
(případně spodními).

4.  Stavba č. 6963 Celková přestavba 
a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, 
etapa 0005 Nátokový labyrint – pravý 
břeh

Komise požaduje doplnit výkresy o kóty terénu.
Z výkresů není jasné, v jaké hloubce jsou sta-
vvební objekty pod terénem nebo zda vystupují
nad terén.

5.  Stavba č. 6963 Celková přestavba 
a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, 
etapa 0009 Retenční nádrž – pravý břeh

Komise požaduje doplnit výkres nadzemních
objektů (VZT, montážní otvory) o řezy a po-
hledy. Ve výkresech označit ochranná pásma.
Popsat jaké limity se na objekt retenční nádrže
vvztahují. Jaké jsou požadavky na manipulač-
ní plochy. V Technické zprávě je uvedeno, že
stavba nevyžaduje stanovisko EIA ani zjišťova-
cí řízení. Stavba je součástí Celkové přestavby 
a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 
0009. Tato stavba svým rozsahem a synergií do-
padů jednotlivých etap a částí posouzení EIA 
vvyžaduje. Požadujeme předložit závěry z posu-
zování EIA. Stavba je navržena v ÚP definova-
ném Velkém rozvojovém území (VRÚ Troja)

s platnou stavební uzávěrou. Její odejmutí je 
možné pouze za vzniku koncepční studie celé-
ho území, které stanoví limity využití nejen pro 
technickou infrastrukturu tak, aby v budoucnu 
neblokovala urbanistické a krajinářské dokon-
čení centrální veřejné plochy v registrované 
Vesnické památkové zóně Rybáře. Požadujeme 
dát této studii prioritu v rámci Akčního plánu dát této studii prioritu v rámci Akčního plánu 
Celkové koncepce Císařského ostrova a jeho 
širšího okolí a koordinovat postup mezi OSI, 
PVK, IPR a MČ Praha -Troja.

6.  Propojení vinice sv. Kláry s Orientální 
zahradou Komise s upraveným 
návrhem nesouhlasí.

7.  Vyjádření ke stanovisku MČ TR 
01653/2017,

-Stavba RD na pozemku parc. č. 148/4 k. ú. Tro-
ja (ul. Nádvorní). Stavebník se ohradil proti 
stanovisku MČ Praha -Troja. Ve vyjádření ze 
dne 27. 1. 2018 je městskou částí uvedeno, že 

-předložený projekt svými parametry neodpoví-
-dá původně předložené studii (zastavěná plo-
acha, výška atiky). Ve studii byla výška atiky na 

kótě 228,55 m. n. m v předložené dokumentaci 
DSP je výška atiky na kótě 229,41 m.n.m. Rozdíl 
0,86 m. Ve studii bylo 3. ustupující NP menší 

-než v předložené PD. Objekt garáže není prů-
hledný, tak jak byl nakreslen ve studii. Komise 

apotvrdila správnost stanoviska MČ Praha -Troja 
TR 01653/2017.

8. Úpravy RD Trojská 47
Z předložených výkresů je zřejmé, že dochází 
k navýšení domu, rozšíření a dalším stavebním 

-úpravám. Předložená dokumentace nemá nále-
-žitosti dokumentace pro sloužené územní a sta-

vební řízení. Chybí výkresy oplocení, zakreslení 
-navrhovaných změn do výkresu původního sta-

vu, řezy, koordinační situace atd. Po doplnění 
bude vydáno závazné stanovisko.
9.  Dopis trojského občana k plánované 

Expozici Botanické zahrady Středomoří
-Stavební komisi byl předložen výkres s okótova-
-nými odstupy staveb od hranic pozemků. Na-
ývržený skleník je hmotově i plošně redukovaný 
-oproti původnímu záměru BZ z roku 2011. Sta-

novisko nebylo přijato.
10.  Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100 m, 

Letiště Praha/Ruzyně.
Hlukové pásmo území Troji nezasahuje. 
Ochranné pásmo vzletových a přistávacích 
prostorů, kuželové a přechodné plochy, vnější 

aa vnitřní vodorovné plochy nově zasahují na 
území Troje. Stanovisko nebylo přijato.

Zapsal: Karel Novotný tajemník komise; kráceno ý TD

Bylo to super!

n uvolněný byt v Domě spokojeného 
stáří (DSS) – 1. p. tzv. ubytovna

n návrh nového domovního řádu – Dům 
integrované pomoci (DIP)

n info, různé

V
prvním patře DSS se po masérce 
uvolnila bytová jednotka se společ-
ným soc. zařízením – zatím se 

shromažďují žádosti zájemců
– diskutovalo se o nutnosti zastupitel-
nosti správce DSS a DIP a o možnostech 
postavení altánu před DSS (u zdi k sou-
sednímu domu) a druhého za domem
– 21. 2. provedou kontrolní návštěvu 
v DIP předsedkyně s tajemnicí komise
– byl předložen návrh na změnu Domov-
ního řádu, je připraven k podpisu (změ-
ny se týkají chovu zvířat, dodržování 
nočního klidu atd.)
– předsedkyně komise informovala pří-
tomné o uvolněném bytě v MŠ. Došlo již 
několik žádostí o pronájem, vzhledem 
k členitosti byt není vhodný pro seniory

zkrácený zápis tajemnice komise R. Zajícová

O čem jednala 
Komise sociální 
a péče o seniory

Když se trojská škola vracela z hor, na 
trojském mostě je v protisměru mi-
nul zvláštní náklaďák. Na korbě vezl 
půl tuctu žiraf, na každé seděl tukan,

jeden byl 
na bočnici 
všichni ptáci 
ěli v zobáku 

řech. Zkuste 
hádnout ko-
k žiraf, tuka-
ů a ořechů 

jelo do troj-
ské zoo.

Žádný, auto potkalo
děti v protisměru – 
takže směřovalo 
z Troje.
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ŠKOLA HROU

ŽIVOT V TROJI

březen
Ekoškolka
Rozárka 
a Ekocentrum 
Podhoubí
Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja
www.podhoubi.cz
V Rozárce se už těšíme na jaro, které 
společně přivítáme při odpolední akci 
s rodiči ve středu 21. března. Chcete 
být u toho? Podrobnosti najdete na na-
šem webu. Rádi vás přivítáme také na 
Dni otevřených dveří ve školce:

Den otevřeny�ch 
dveří v Ekoškolce 
Rozárce út 27. 3. 
9–11 h.
Hledáte pro své děti bezpečné místo, 
kde budou spokojené a šťastné? Přijď-
te se podívat, jak to u nás funguje. Ve 
zkratce: pobyt venku, respektující pří-
stup k sobě navzájem i přírodě, program 
Začít spolu, zdravé jídlo a dostatek času 
pro hru. Jsme tu pro děti od 2 do 7 let.
Adresa: Ekoškolka Rozárka,
Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja.
Kontakt: eva.surova@podhoubi.cz,
tel: 777 123 690, www.podhoubi.cz

Zahraniční stážisti na Trojském
gymnáziu – po dvou letech

EDISON – EDUCATION DRIVE INTERNATIONALITY STUDEENTS 
OPPORTUNITY NETWORK (vzdělání, řízení, rozmanitost národnosttí, stu-
denti, příležitost, síť) – už není na našich trojských školách (ZŠ a gymnnáziu) 
žádnou novinkou.

Letos zamířilo do Troje osm vysokoškolských studentů z Indonésie, Číny, Kolumbie, ÁÁzer-
bajdžánu, Tchaj -wanu, Indie, Tuniska a Gruzie. V roli lektorů se představili ve třídácch od 
sekundy po septimu v týdnu od 5. do 9. 2. 2018. S našimi studenty komunikovali výhrradně 
v angličtině. Každý den od pondělí do čtvrtku proběhlo vždy deset dvouhodinových bbloků 
výuky s výměnou informací mezi lektory a našimi studenty. Pátek patří u projektu EDIISON 
tradičně globální vesnici, na které tentokrát nechyběla ani česká přehlídka typických pokkrmů 
a suvenýrů. Následovaly velice pečlivě připravené prezentace trojských studentů, od zahrranič-
ních lektorů i ostatních spolužáků za ně sklidili zasloužený potlesk.

Trojsky� masopust 20. 2. 2018
BŘEZBŘEZBŘEZBŘEZBŘEZŘEZŘEZŘŘEZŘŘŘŘEZŘEZBŘEZBŘEZBŘEZŘEZŘŘEZEZŘEŘEZBŘEZŘEZEEŘEZEZZENEEENENENENENENEN 2EN 2N 22EENNEN 2N 2ENEENEENEENE 0101018018 0118 18 18 18 0 8018011818180  22122122122221221221221221222122221221222222122222222

A pak přišlo překvapení na závěr – všichni účastníci se ve 13 hodin přesunuli do velkéé tělo-
cvičny a zde pod vedením studentek – profesionálních tanečnic z kvarty – proběhl hrommadný 
nácvik a následné zatančení české polky. Místy pravda panoval pořádný chaos, ale díky trpě-
livosti tanečních mistryň a dokonalému kaučování hlavní protagonistky projektu Mgr. Petry 
Průchové, angličtinářky Trojského gymnázia, se dílo nakonec vcelku vydařilo a krátce před ř d
čtrnáctou hodinou si všichni zahopsali v rytmu oblíbeného českého tance. Příjemné navíc 
bylo, že po společném ukončení zajímavého týdne nastaly pro studenty Trojského gymnázia 
jarní prázdniny. Tak snad zase za rok. Žákům základní školy a jejich učitelům přejeme, ať se 
jim letos EDISON vydaří minimálně stejně dobře, jako na gymnáziu. Děkujeme také za pod-
poru MČ Praha -Troja v rámci dotačního programu na rok 2018.

Mgr. Radim Jendřejas, Trojské gymnázium

Mateřská škola Nad Kazankou
a Trojský divadelní spolek 
srdečně zve děti s rodiči na

VÍTÁNÍ JARA
ve středu 21. 3. 2018 od 15.45 h
na zahradě Brabcovy vily

■ předání žezla Jaru
■ kulturní pásmo s básničkami 

a písničkami
■ jarní dílničky
■ vystoupení Trojského 

divadelního spolku
■ seznámení s průběhem 

rekonstrukce zahrady

vstupné 50 Kč/dítě
Výtěžek ze vstupného bude použit na 
rekonstrukci školní zahrady. 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Moc se na Vás těšíme!
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Sulueta Praha předvedla několik artistických prvků

Ukázka standardních tanců manželů Brichových

Porota bedlivě sledovala nejen taneční výkony Na zaplněném parketu se v rytmu tance se setkávali starousedlíci i nové tváře městské části

A zde se chystá starosta poblahopřát šťastné majitelce nejkrásnější róby večera
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7

O humorné chvíle nouze nebyla… … o čemž svědčí i úsměv na tváři

Nejlepší taneční pár večera přebírá ocenění z rukou starosty

Jedenáctý ročník bálu měl i svou plesovou královnu – a zde ji máte
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ŽIVOT V TROJI

TIP PRO VÁS

Základní škola se představuje

Sousední panel připravilo Trojské gymnázium

Historie kotliny ožila ve sbírce p. Doubka

Série komentovaných prohlídek ve svižném tempu si získala oblibu mezi obyvateli

Jan Zobal

Průvodce Jan z Lesního klubu

představuje výstavu
VIDĚNO RUKAMA
Sochařské dílo Marie
Leontovyčové (*1927)
reprezentativní výběr sochařky, 
restaurátorky a medailérky 
s tématikou drobné plastiky zvířat
Malá výst. síň do 20. 5.
doprovodný program:
Odlijte si svého slona
(odlévání ze sádry
a modelování z hlíny)
Otevřeno celoročně:
středa až neděle 10–18 hodin
Vstupné – výstavy: dospělí 30/20,
děti 20/15, rodinné 80/50 Kč

Interaktivní výstava
BAREVNÝ SVĚT
… kouzlo barev v přírodě 
i lidské společnosti do 8. 7.

Zoo v muzeu

autobus 340, 350 ze zast. V Podbabě
(od přívozu P2 Podhoří–Podbaba)
nebo např. z Dejvické (Metro A),
vlak linka S4, linka S41, pěšky, 
na kole, autem (GPS 50.158066N,
14.397617E), přívozem Klecánky

vce hřivnatáOv
výška: 28 cmcín, vý

1954

JEN

DO 11. 3.

2018
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Cyklotrasa s výhledem
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Pan ředitel BZ Bohumil Černý Referentka život. prostř. ÚMČ Ing. Z. Havránková Marek Kundrata, IPR

JEDENÁCTÝ ROČNÍK VÝSTAVY ZÁMĚRŮ A PLÁNŮ V TROJSKÉ KOTLINĚ

V GALERII U LÁVKY: PÁTEK 13–17, SOBOTA A NEDĚLE 10–17 H, DO 11. 3.

2018
Dne 8. února proběhla v Galerii u lávky 
vernisáž výstavy Trojské plány XI. Zahájil 
ji tradičně akademický malíř Jan Kavan, 
dále následovalo úvodní slovo starosty 
a místostarosty městské části Praha -Troja.

oté představili prezentaci i ostatní 
aktéři výstavy: Botanická zahrada 
Troja, Magistrát hl. města Prahy, 

UMPRUM, ZOO Praha, Základní škola 
a Gymnázium v Troji, odbor životního 
prostředí, Mateřská škola nad Kazan-
kou, Lesní klub Havránek a Under-
ground club Troja UCT.

Výstavu obohatila i vzpomínka na 
dávno zašlé časy prostřednictvím foto-
grafií pana Doubka.

Roztomile působila vsuvka Lesního 
klubu Havránek, a to konkrétně zapalo-
vání svíčky na dětmi vyrobeném přírod-
ním artefaktu, vyzařujícím odhodlání 
a pozitivum.

Velmi podnětně, mnohdy i nadčaso-
vě vyhlížejí návrhy studentů UMPRUM, 
reagující na urychlenou výstavbu nové 
provizorní lávky jako náhradu za nedáv-
no spadnuvší. Je jim oprávněně věnován 
velký, samostatný prostor. Kdo z vás vý-
stavu ještě nenavštívil, máte poslední 
příležitost do 11. března 2018. Popl

P

Pohlednice od sousedů
ze sbírky p. Otakara Doubka

Koncepce celkového
Krajinářského řešení
Císařského ostrova
a jeho širšího okolí
Institut plánování a rozvoje, 2018

Vstup do Bz přes Vinici sv. Kláry
Ladislav Lábus AA, Architektonický ateliér

Undeground Club Troja
J. Zobal

Publikační činnost MČ

Vstup do Bz 
a Expozice
Středomoří
Areál JIH
AND, spol. s r.o

Stromy
za Blanku
MČ Praha-Troja

Rekonstrukce
komunikace

Pod Hrachovkou
2. etapa AND, spol. s r.o.

Expozice Arktida
pol. s r.o.Zoo hl. m. P., AND, sp

Expozice Australská fauna AND, spol. s r.o.

Obnova Vackova sadu MČ Praha-Troja

Dům převozníka Projektil Architekti, s.r.o.

Vracíme se do „Staré školy“ ZŠ Trojská

V Trojské kotlině jako v rodině
Trojské gymnázium, s.r.o.

Cesty vzdělávání MŠ Nad Kazankou

Regenerace zahrady MŠ MŠ Nad Kazankou, MČ Praha-Troja, Nadace Proměny

Činnost Ekocentra Podhoubí Ekoškolka Rozárka

Plánované investice SaBaT Praha

Lesní klub
Havránek

Park
vodních
sportů
Praha
Architekti

Headhand,

s.r.o.

NQS
Troja –
město v zeleni
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STŘÍPKY Z HISTORIE

Inzerce

Vladislav Kaska
Malíř a grafik Vladislav Kaska měl vysta-
vovat v naší galerii v loni. Připravovanou 
vernisáž však předešla zpráva o autorově 
úmrtí. Po roce tedy splácíme svůj dluh.

Vladislav Kaska se narodil v Plzni 
27. 6. 1945. V letech 1960 až 1964 navště-
voval Střední školu uměleckých řemesel 
v Brně (pedagog Jan Brukner). n Od 
roku 1964 studoval na pražské VŠUP 
u profesora A. Strnadela. Po absolutoriu 
v roce 1969 žil v Praze jako samostatný 
výtvarný umělec. n V roce 1994 se s man-
želkou Olgou usadil v malé vesničce Slav-
kov u Olbramovic a své aktivity rozšířil 
o pedagogické působení na základních 
výtvarných školách ve votickém regionu. 
n Způsob jeho tvorby je nejčastěji ozna-
čován jako magický realizmus. Patří do 
okruhu J. Pilečka, J. Součka a H. Kiszi, 
s nimiž ho spojovalo nejen osobní přá-
telství, ale i svébytně prožívaný pohled 
na přírodu, krajinu i svět lidí. Výstava 
Vladislav Kaska a jeho svět bude zahá-
jena v Galerii u zřícené lávky 15. března 
v 17 hodin a potrvá do 6. května 2018.

Mám dlouholeté zkušenosti od ko-
jenců až po pomoc s úkoly a přípra-
vou na gymnázium a doprovod na 
kroužky. Troja a okolí. L.  Mašlejová

tel. 603 965 441

POTŘEBUJETE POHLÍDAT
VAŠE DÍTĚ, DĚTI?

ÍSAŘSKY� OSTROV 
se svou polohou těšil 
vždy velkému zájmu 

armády. Již za Rakouska-
-Uherska byl používán 
ke cvičení vojska, hlavně 
ženijního. Na ostrově byla 
i vojenská posádka. Dále 
za I. republiky tu cvičily 
vojenské skupiny z růz-
ných koutů vlasti.

Dokument o vojen-
ském cvičení na Císař-
ském ostrově je zachycen 
ve Čtrnáctideníku SVĚ-
TOZOR, který vydával 
nakladatel J. Otto spol. 
s r.o. v Praze. V Ročníku 
XXIV z 25. října 1923 
vyšlo zvláštní dvojčíslo 
(3. a 4.) u příležitosti prv-
ního pětiletí Českoslo-
venské republiky. Na str. 
90 najdeme dokumenty 
ze „Cvičení technických rot 
československého pěšího 
vojska na Vltavě u Troje“. 
Pěší pluk č. 33 – Cheb – 
Hraničáři, Pěší pluk č. 
46 – Chomutov, Pěší pluk 
č. 18 – Plzeň. Vojáci budu-
jí most v místech bývalého 
přívozu a spadlé lávky.

František Malý

C

Schůzka Klu-
bu trojské his-

torie se uskuteční 
ve středu 21. břez-
na 2018 od 17 hodin 
v Domě spokojené-
ho stáří. FM

Historie zahradní architektury
Národní zemědělské muzeum, malý přednáškový sál vždy od 17 do 19 hodin
Přednáší Ing. Zdeněk Novák, státní tajemník na Ministerstvu kultury,
odborník v oblasti památkové péče, ochrany kulturního dědictví, kultur-
ní krajiny a historie zahradního a krajinářského umění.
13. března  Zahrada krajinářská I. (Muskau, Podzámecká zahrada v Kroměříži, 

Červený Dvůr)
20. března  Zahrada krajinářská II. (Průhonice a Lednicko -valtický areál)
27. března  Zahrady První republiky (zahrady Pražského hradu, zahrada Loosovy 

vily, a vil Stiassny a Tugendhat) Vstup na přednášky je zdarma.

STŘÍPKY Z HISTORIE

Vážení, posílám vám foto 
pontonu, který spojoval Tro-
ju se Stromovkou v roce 1963. 
Snad by stál jako zajímavá 
„aktualita“ za uveřejnění. “
Autorem snímku je můj strýc 
RNDr. Zdeněk Lochmann.

Zdraví Zdeněk Lochmann
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V Galerii Kooperativy, Pobřežní 
665/21 Praha 8 – Karlín vysta-
vuje Jaromír RYBÁK (*1952) – 
sklářský výtvarník (VŠUP, ateliér 
prof. Libenského). Retrospektiv-
ní instalace (1979–2017) desítek 
skleněných plastik je doplněna 
malbami. Expozice je v prvním 
patře a sousedí s cukrárnou. 
Otevřeno: út–ne 10–18 h, vstup 
zdarma, do 30. 3. 2018.

STOLNÍ TENIS
Druhý turnaj ve dvouhrách ze Seriálu turnajů ve stol-
ním tenise proběhl v neděli 25. 2. ve velké tělocvičně 
ZŠ Svatopluka Čecha. Vzhledem ke chřipkovému období
a závěrečnému dni zimní olympiády přišlo jedenáct hrá-
čů. Hráli jsme tedy v jediné skupině každý s každým na 
dva vítězné sety. Bez porážky se neobešel nikdo, s jednou 
prohrou zvítězil Vladimír PUKLICKY�, druhý František YY
KVĚTOŇ prohrál jen s vítězem a třetí – dvě prohry skončil
Zděněk KYPR. Nejlepší ze Sokola Troja Petr HOUF – čtvrtéF
místo. Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Srdečně zveme na příští turnaje:
11. 3. od 9.00 – čtyřhry, 8. 4.–dvouhry

J. Radnicová, F. Květoň

H. Chmelařová, J. Pozníček

4. 3. 2018 proběhl v tělocvičně ZŠ dětský karneval na 
téma cirkus. Zúčastnilo se třicet dětí s téměř čtyřiceti ro-

diči a prarodiči. Děti přišly jako klauni, zvířátka, artisti apod. a vyzkoušely si různé
cirkusové dovednosti. Petr Filip

Pozdrav 
z PECE

pod Sněžkou
Je to už nějaký ten čas zpátky, co
jsem poprvé zkusila sjet kopec
na lyžích. Bylo mi tenkrát sedm
let a poprvé jsem byla na lyžař-
ském kurzu v Boudě u Studánky.
Prakticky jsem tam tenkrát ni-
koho neznala, ale za ten týden
jsem si to tam zamilovala na to-
lik, že od té doby jezdím každý 
rok už devět let. Každý rok byl
něčím zvláštní, přesto byl ten
letošní pobyt nejvíce odlišný od
těch předchozích. Tou hlavní
změnou bylo to, že jsme nejezdi-
li na sjezdovce u chalupy, ale na 
velkých sjezdovkách dole v Peci.
Takže jsme každý den dvakrát 
sjížděli lesem a po silnici dolů
a pak se zase lesem vraceli zpát-
ky do chalupy. Tyhle cesty byly 

celkem vzrušující, ale ani zdaleka tak zábavné jako lyžo-
vání na krásně dlouhých a širokých sjezdovkách, na které
jsme dřív jezdili jen dvakrát za celý pobyt. Tato možnost 
myslím také přispěla ke zlepšení nás všech v lyžařském
umění. Nejvýraznějším faktorem našich pokroků pak 
byli samotní instruktoři a kvalita jejich výuky. Cely týden 
jsme zakončili závodem.

Po týdnu života na Studánce jsem nechtěla zpátky do 
Prahy. Po roce jsem zase potkala lidi, které mám ráda 
a zase jsem se s většinou z nich měla na rok rozloučit. Ale
co mi zbývá? Snad jen se těšit na příští rok.

Markéta Kühnová

Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! 
Nabízíme sportovní a kulturní vyžití pro 
všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

Kancelář:  Trojská 171a,
Praha-Troja (Sokolovna)

úřední hodiny starosty, pokladna, ná-
vštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h. vchod 
do Sokolovny z Trojské ulice a zvonit 
u vchodových dveří do Sokolovny.

TJ Sokol-TrojaTJ
zve na CVIČENÍ

O
d počátku roku cvičíme a trénujeme 
v tělocvičně ZŠ. Probíhá nácvik sleto-
vých skladeb – Rodiče a děti a i Siluety. 

Navíc v únoru 2018 vyjely děti na lyžařský 
výcvik do Krkonoš na chatu Na Studánce 
(viz informace vlevo), probíhaly turnaje ve 
stolním tenise a 4. 3. se děti i rodiče vyřádi-
li na karnevalu v tělocvičně ZŠ (informace 
a foto níže). Oddíl kopané se připravuje na 
zimních turnajích muži A na Kyjích – tři 
výhry, jedna prohra ve skupině B a starší 
přípravka na Loko Vltavín z pěti zápasů de-
vět bodů a postup do bojů o konečné vítěz-
ství) a kondičním běháním ve Stromovce. 
Orientační běžci se účastnili Jizerské 50.
Připravujeme:
22. 3. Valná hromada jednoty v restauraci y
vv Sokolovně od 19 hodin.
1. 4. Kopaná muži A – první domácí utkání A
od 16.30 h s Uhříněvsí
8. 4. Kopaná muži B – doma od 16.30 h 
s Čakovicemi
22. 4. Kopaná žáci první zápasy doma 
od 17 h s Admirou
21. 4. Naučný autobusový zájezd - do Bene-

-šova nad Ploučnicí a okolí. Přihlášky a in-
formace Vendula Filipová, tel.: 602 889 717
30. 5. Trojský orienťák, vloni se účastnilo 
tohoto závodu 608 běžců
VV květnu – aTradiční cyklistický výlet na 
Okoř -, termín bude upřesněn v dalším časo-
pise a na stránkách www.tj-sokoltroja.cz, 
informace Jana Krejčová
n Průběžně pracujeme na přípravě dal-
ších úprav a oprav budovy Sokolovny. Plá-yy
nujeme rekonstrukci sociálních zařízení 
a vybudování sauny v přízemí Sokolovny. 
Podrobnější informace sdělíme v dalších 
číslech trojského časopisu.
n rOddíl kopané provádí stále nábor 
dětí ročníků narození 2011, 2010, 2009, 
2008 a. V případě zájmu volejte Petra Filipa 
728 213 254.

Za TJ Sokol Troja Petr FILIPa
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

ZOO pro vás
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v březnu 9–17 h
Komentovaná krmení a setkání 
o víkendech a st. svátcích na čtrnácti 
místech. Venkovní program probíhá 
jen za hezkého počasí.
Happy Mondays – každé pondělí
děti 3–15 let, důchodci a studenti 
vstup za 50 Kč. Držitelé průkazek 
ZTP, ZTP/P za 1 Kč.
každý pátek a sobotu Večerní pro-
hlídky s průvodcem od 18 h, objed-
nejte na novakovak@zoopraha.cz
denně Krmení velbloudů od 13.30 h 
rezervace: novakovak@zoopraha.cz
Cestovatelské přednášky Vzdělávací

centrum u hlavního vchodu v 18 h,
vstupné na přednášku 50 Kč
13. 3. Kyrgyzstán Šmídová
20. 3. Huascarán + nejvyšší hory 

Peru a Bolívie Bém, Švaříček
27. 3. Afghánistán Švaříček, Podaná
Výstavy: Štíři v zoo (od 10. 3.) 
Galerie Gočárovy domy, Pomáháme

jim přežít: Sajgy 
mongolské Jurta
18. 3. Otevření roz-
hledny Obora
18. 3. Kijivu pětadva-
cetiletá Oslava naroze-á
nin gorilí samice Kijivu
31. 3. Zahájení 87. se-
zony den plný zábavyy
Změna programu vyhrazena

BZ připravila
www.botanicka.cz

Otevírací doba v březnu:
Skleník Fata Morgana út–ne 9–17 h,
venkovní expozice denně 9–17 h
Přednáškový cyklus ve čtvrtek od 
17.30 h rostlinné bistro, vstupné 50 Kč.
8. 3. Zahrady Kjóta Eduard Chvosta
15. 3. Za zdmi plaského kláštera, klášter-
ní zahrady jako objekt mezioborového výzkumu
Jarmila Skružná
22. 3. Na Madagaskar nejen za rostli-
nami Eva Smržová
do 24. 3. Džungle, která nespí
Skleník Fata Morgana pá a so od 18 h, 
rezervace: www.botanicka.cz
do 25. 3. Orchideje Fata Morgana, zá-
sobní skleník, výstavní sál út–ne, 9–18 h

Na romantickou pražskou Cibulku
ilí čtenáři, turisté, vyrazíme na pěknou zimní vycházku na pražskou Cibulku. 
Nabízí se možnost dojet do Košíř metrem a tramvají, ale zvolíme vláček z hlavní-
ho nádraží buď dopoledne nebo po obědě (sobota 9:54, 10:54, 13:54, 14:54) směr 

Zličín – Rudná u Prahy. Samotná cesta přes Žvahov a Jinonice s výhledem na Pražský 
semmering je zážitkem. Můžeme zvolit delší variantu a vystoupit v další zastávce Stodůlky.
Popojdeme kupředu a po chvíli vlevo tunelem podejdeme trať a dál se budeme 
držet zpevněné cesty vlevo a vracet se zpět. Podél trati dojdeme až k přechodu přes 
trať, tu přejdeme a už jsme v parku Na Cibulkách. Park prošel nedávno revitalizací. 
Dáme se upravenou cestou doprava k soše Diany, ke studánce a rybníčku a pak k ro-
mantické umělé zřícenině – vyhlídkové věži. Patří k nejstarším v Praze. Z cimbuří je 
překvapivě pěkný výhled. Poblíž věže uvidíte romantickou budovu hájovny s gotizu-
jícími prvky. Pod věží jsou terasovitě umístěné zbytky „gotických“ zdí porostlé břeč-
ťanem, známé jako Dantovo peklo. Pod nimi je schovaná socha zvaná Škrtič. Od 
věže doporučuji vrátit se zpět na hlavní cestu, odkud jsme přišli a pokračovat kolem 
hřiště k poustevně (přesná kopie stavby ze saského Meiningenu). Poustevnu obývaly 
dvě figuríny mnichů, jeden byl ležící, druhý seděl a četl bibli, při vstupu návštěvník 
sešlápl skrytý mechanismus, v tu chvíli mnich povstal a požehnal příchozímu. Na 
zřícenině se zjevovala figurína rytíře, která děsila návštěvníky řinčením brnění… 
Jdeme dál dolů k památnému dubu. Níže vlevo na louce stojí bůh počasí Zeus, 
ale my půjdeme vpravo k usedlosti Cibulka a čínskému pavilonu. Obě stavby jsou 
v havarijním stavu. Dříve byla na vrcholu střechy pavilonu měděná figura Číňana 
s deštníkem a zvonečky (nyní uložena v Muzeu hl. m. Prahy) a při větrném počasí 
spolu s harfou zavěšenou v koruně stromu vnášely do svého okolí zvonění a hudbu. 
Dv oukřídlé dveře se žaluziemi, zrcadla, lustry z perel jsou minulost…

Z historie víme, že v r. 1817 usedlost Cibulka s pozemky zakoupil pasovský biskup 
Leopold Leonhard Raymund hrabě Joseph Thun -Hohenstein. Usedlost získala po-
dobu empírového zámečku a byl vybudován anglický park a lesopark, umělá zříceni-
na – věž, Čínský pavilon, novogotická hájovna, poustevna, sochy. Na realizaci areálu 
se podíleli např. malíř Josef Bergler, sochař Václav Prachner, Václav Nedoma, Josef 
Malínský. Když hrabě Thun r. 1826 zemřel, byl podle svého přání pochován na 
Malostranském hřbitově. Cibulka začala chátrat. Pak ji vlastnil statkář Josef Hyross, 
který ji r. 1922 odprodal Praze. Zámeček se rozpadal, některé sochy byly ukradeny, 
poškozovány. Město pak Cibulku r. 1987 prodalo České spořitelně, další vlastník 
byl Autoturist, později ÚAMK, pak a.s. Autotour (1989), od roku 1996 změněn na 
Cibulka a.s. Vlastník údajně nemá na opravu finance…

M
Od usedlosti se vydáme dolů ven z areálu kolem sochy 
Jana Nepomuckého z r. 1822. Po stranách sochy se 
nacházejí kamenná modlitební klekátka. Zákoutí je 
obklopeno kamennými točitými schůdky, které vedly 
až k Čínskému pavilonu. Na Plzeňské ul. půjdeme do-
leva a po chvíli uvidíme Trabant muzeum (9–17 h.), 
kde můžeme náš výlet zakončit. Pokud bychom chtěli 
jet domů zase vlakem, můžeme se vrátit areálem zpět 
do zastávky Cibulka (vždy v celou + 43 min.) a dojet 
na hlavní nádraží nebo se z Plzeňské vrátit tramvají 
č. 9 k Národnímu divadlu a odtud č. 17 až domů.

text a foto Renata Zajícová, wikipedia.cz

1 Diana 2 rozhledna 3 poustevna 4 Chronos 5 Čínský pavilon
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