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Trojský bál slavil desáté narozeniny
STRANA 6–7

Masopustní průvod 
se přelil přes 
protipovodňovou hráz



měsíc březen bude na úřadě v Troji ve znamení příprav, připomínko-
vání a následného schvalování rozpočtu na letošní rok. Pokud máte ně-
jaké náměty či připomínky, obraťte se prosím na své zastupitele nebo 
přímo na mne a my se pokusíme vaše návrhy projednat v komisích a za-
hrnout je do rozpočtu. Současně bude začátkem března zasedat gran-
tová komise, která podané žádosti o podporu akcí a činnosti jednotli-
vých žadatelů v Troji podrobně prostuduje a předloží do zastupitelstva 
své doporučení na výši příspěvků. I přes letošní dlouhou zimu probíhá 
na hřišti mateřské školy rekonstrukce opukových opěrných zdí a násled-
ně by v letních měsících měla být zahájena i celková rekonstrukce hřiště
mateřské školy.

Vážení trojští sousedé, dovolte mi na závěr vzpomenout na paní 
MUDr. Sylvu Kajdošovou, která nás začátkem února navždy opustila. 
Byla to dětská lékařka, která prakticky celý svůj profesní život pracovala 
na Praze 7, a mnozí z nás jsme se s ní jako děti setkávali. Byla to také 
zapálená a věrná sokolka, která se do hnutí Sokola po sametové revoluci 
znovu aktivně zapojila. Vzdejme čest její památce.

SLOVO STAROSTY

ZASTUUUPPITELSTVO INFORMUJE
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Tomáš BryknarT áš B k

Milí trojští sousedé, 

Z jednání Komise pro výstavbu a dopravu MČ Praha-Troja 15. 2. 2017

Účastníci: Ing. arch. Tomáš Drdácký, Ing. arch. Vít Dušek, Jiří Kotek, Ing. arch. Sylva Loucká, Ing. Stanislav Marek,
Karel Novotný, Jiří Přáda, Ing. arch. Václav Valtr, Omluveni: Bohumil Černý, Ing. Eduard Chvosta, Ing. arch. Jan Fousek
Hosté: Mgr. Kateřina Tůmová, Ing. arch. Ondřej Tuček

K jednotlivým bodům jednání: 
1. Novostavba RD s mateřskou ško-
lou ul. Trojská (Trojská labuť)
Komise zhodnotila celý průběh pro-
jednávání a trvá na svém stanovisku,
že stavební program, míra zastavě-
nosti pozemku i rozměry domu jsou
vzhledem k velikosti pozemku a ur-
banistickému kontextu předimenzo-
vané a neúměrné.

2. Generel ZOO
Ing. arch. Ondřej Tuček seznámil čle-
ny komise s obsahem generelu ZOO.
Po krátké diskuzi k jednotlivým navr-
hovaným projektům bylo dohodnuto,

že zpracovatel zašle obsah dokumentace 
generelu v elektronické podobě na Úřad 
MČ Praha-Troja. Generel bude následně 
rozeslán členům komise. Po prostudová-
ní bude na dalším jednání zpracováno 
stanovisko komise k tomuto dokumen-
tu. Komise zároveň doporučuje zpra-
covateli uskutečnit veřejné představení 
generelu trojským občanům za účasti 
autora a vedení zahrady.

3. Opukové zdi ÚMČ + MŠ
Členové komise byli seznámeni s pro-
jektem, rozsahem oprav a mírou re-
konstrukce opěrných zdí na hřišti ma-
teřské školy. Akce je v realizaci, pláno-

vaný termín dokončení 30. června 
tohoto roku.

4. Prohlídka výstavy Trojské plány X.
Předseda komise představil členům
koncepci výstavy a jednotlivé panely.
Architekt Vít Dušek prezentoval plá-
nované úpravy bezbariérového vstu-
pu do střediska v Sádkách, architekt 
Ondřej Tuček představil vystavenou
část Generelu Zoo a architekt Václav 
Valtr stůl s publikacemi a fotografie-
mi Klubu trojské historie a Nadace
Quido Schwanka.

Zapsal: Karel Novotný, tajemník komise 
Ověřil: Ing. arch. Tomáš Drdácký, předseda 

Komise pro výstavbu a dopravu 

Pan starosta

Ing. Tomáš Bryknar 

zve občany na

veřejné projednání

návrhu změnyu
dopravního režimu
v oblasti Salabky 
(ulice Jiřího Jandy,

Pod Salabkou, Trojská,

Na Salabce)

23. března 2017

od 17.30 hodin

v Domově
spokojeného stáří

Povltavská 21/42,

Praha-Troja
Karel Novotný,

vedoucí stavebního oddělení

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Řez přístřeškem 
u zdravotního 
střediska s pohledem
na rampu.
Ing. arch. Vít Dušek,
Ateliér Genesis, s. r. o.
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ÚŘAD MČ INFORMUJEOranžové kontejnery mohou
v mrazech zachránit život

Praze oblečení pro po-
třebné třídí společnost 
POTEX s. r. o. celoroč-

ně, nyní v zimě má však každý 
kousek teplého oblečení pro
lidi na ulici obrovský význam.
Neziskové společnosti Naděje,
Progressive, CSSP a Sananim
vítají každou bundu, svetr,
mikinu, čepici i šálu. Důleži-
té je i vrstvení oblečení, hodí
se tedy i tílka, trička, legíny,
punčocháče či podvlékačky.

V loňském roce Potex pře-
dal charitám 4000 kg vytří-
děného textilu. V současném 
mrazivém počasí je potřeba 
teplého oblečení nejvyšší! Po-
kud ani vám není lhostejná 
pomoc lidem v nouzi, nevá-
hejte probrat své šatníky a da-
rovat teplé oblečení. V Tro-
ji najdete kontejnery v ul. 
Na Kazance na stání u dalších 
kontejnerů na tříděný odpad.

Info  na www.potex.cz

V

ODPOLEDNE

Městská část Praha-Troja hledá šikovnou referentku
Na úřad městské části přijmeme ši-
kovnou referentku na administrativní 
práce a organizování veřejných, kultur-
ních a sportovních akcí. Nabízíme práci 
v přátelském kolektivu na částečný úva-
zek (do budoucna s možností přechodu 
na plný), pět týdnů dovolené, příspěvek 
na stravování formou stravenek, mož-

nost zvyšování kvalifikace a další zaměst-
nanecké benefity. n Požadujeme střední
vzdělání s maturitní zkouškou, dobré
komunikační a organizační schopnosti
(včetně dobré vyjadřovací schopnosti v pí-
semném i mluveném projevu, velmi dob-
rá znalost práce na PC (WORD, EXCEL, 
OUTLOOK, Internet, PowerPoint), sa-

mostatnost, spolehlivost, pečlivost,
ochota, příjemné vystupování, časová 
flexibilita, příp. znalost jednoho světo-
vého jazyka. Nástup možný ihned nebo 
dohodou. n Bližší informace vám podá 
Ing. Irena Marková, tel. 284 691 121, 
e-mail markova@mctroja.cz.

Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ Praha-Troja

Velkoobjemové
kontejnery

BIOODPAD
listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané 
ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, sko-
řápky od vajec apod.

sobota 25. 3. od 13.00 do 16.00 hod.
n ZŠ Trojská 110/211
n V Podhoří proti čp. 280 (bývalá Octárna)

neděle 26. 3. od 13.00 do 16.00 hod.
n Pod Salabkou x Trojská
Prosím sledujte průběžně termíny přistavení kontejnerů v časopise TROJA nebo na 
stránkách www.mctroja.cz.

V Domě integrované pomoci 
v Povltavské ul. 20/44, Pra-
ha 7, se uvolnila mezonetová 
garsonka 33 m2 se základním 
vybavením (3 lůžka, WC + 
 sprchový kout, malá kuchyň-
ská linka, lednice, skříně). 
V bytě jsou schody do ložnice. 
Zájemci se mohou hlásit do 
15. 3. 2017 na tel. 284 691 121
nebo email úřadu info@
mctroja.cz. Informace podá 
p. Renata Zajícová.

Nabídka uvolněného bytu v DIP

Zápis do Mateřské školy
Nad Kazankou
Zápis do Mateřské školy Nad Kazankou pro 
školní rok 2017/2018 bude probíhat ve dnech 
3. a 4. 5. 2017 vždy od 13.30 do 17.00 hod.
v prostorách mateřské školy.

n K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem 
a s sebou přinese Rodný list dítěte a svůj 
Občanský průkaz, vyplněnou Žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání a Evidenční list.

n Veškeré potřebné
dokumenty a Kritéria pro 
přijetí dítěte do MŠ jsou 
na webových stránkách 
mateřské školy –
www.mstroja.cz

u 

Místní poplatky ze psů 2017
Upozorňujeme všechny držitele psů starších tří měsíců na splatnost 
místního poplatku ze psů ke dni 31. 3. 2017. Sazba poplatku činí 
ročně za jednoho psa 1500 Kč, za druhého a každého dalšího psa 
2250 Kč. Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě činí roč-
ně za jednoho psa 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele 600 Kč. Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdro-
jem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu, 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 v po-t
kladně Úřadu městské části Praha-Troja, Trojská 230/96 nebo bez-
hotovostním převodem na bankovní účet č. 2000725369/0800. Pro 
sdělení variabilního symbolu či v případě jakýchkoliv nejasností a do-
tazů týkajících se místního poplatku ze psů a možné úlevy či osvo-
bození 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 občansko-
právní, 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, stře-
da 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, vedoucí ekonomického oddělení

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 povinnost je povinen splnit i poplatník, který bude
uplatňovat 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)

Chovatelé

nezapomínejte na 

své povinnosti

VEDLE STARÉ ŠKOLY

Bc. Vladimíra Barešová, ředitelka školy



Obnova Stromovky
roměna centrální části Královské
obory bude pokračovat – nové ces-
ty, nové lavičky. Oprava nedaleké

památkově chráněné Šlechtovy restau-
race by měla začít konečně letos v břez-
nu a budova by měla být zpřístupněna 
do konce roku 2018. Oblíbený bar vedle
Šlechtovky se přesouvá o kus dál, pravdě-
podobně k okraji plotu Výstaviště. 
www.slechtovka.com

S použitím článku MF Dnes, 4. 2. 2017
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY
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Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Stromy za Blanku
kce „Stromy za Blanku“, která má 
své počátky v roce 2014, se již dostává 
do svého finále. Na konci léta 2016 byly 

vzájemně s vlastníky a Magistrátem hl. m. Pra-
hy konečně vybrány pozemky pro možnou vý-
sadbu stromů. Během podzimu a letošní zimy 
byly na těchto pozemcích prověřovány inže-
nýrské sítě a během jara letošního roku by se 
na většině pozemků mělo začít sázet. Do pod-
zimu se pak upřesní ještě náhradní místa za ty 
pozemky, na kterých z důvodu existence inže-
nýrských sítí sázet nejde. Chceme, aby bylo do-
saženo v maximální možné míře počtu 570 ks 
stromů, což je celkový počet, který byl uložen 
k vysázení jakožto náhrada za pokácené stro-
my při stavbě tunelového komplexu Blanka 
v trojské části. Ing. Jana Ceplová 

A

Víte o rostlinách, že...
n v České republice je přes 3 500 druhů rost-
lin a přes 600 kříženců. V tomto čísle jsou však 
započítány i druhy vyhynulé (u kterých je však 
ještě možnost, že se můžou někde vyskytnout) 
nebo nepůvodní, takže reálný odhad celkové-
ho počtu se pohybuje okolo 2 400 druhů.
n nejrychleji rostoucí rostlina je bambus, vyros-í
te až 90 cm za den.
npampeliška, neboli smetánka lékařská, není jeden 
konkrétní druh. Přesněji ji lze zařadit do obec-
nější skupiny – tzv. sekce Ruderalia. Zajímavostí 
také je, že častěji, než pohlavně, se jednotlivé 
rostliny rozmnožují „bez potřeby“ samčích po-
hlavních buněk. Tomu se říká tzv. apomixie. To ee
znamená, že aby se na květu vyvinula ochmýře-
ná semena, rostlina nepotřebuje pyl.
n orchideje většinou nemají nektaria, a tak e
nevytváří nektar. Protože jsou květy opylová-
ny téměř výhradně hmyzem, musí orchideje 
hmyz lákat jiným způsobem. Některé dru-
hy můžou postupně vytvářet květy různých 
barev, aby „obalamutily“ hmyz, který by se 
za chvíli na květy jedné barvy naučil nelétat. 
Jiné druhy si zase uzpůsobily tvar květu pro 
snadné přistání hmyzu a známý rod tořičů 
pak svým květem i pachem připomíná samič-
ky čmeláčích druhů, které je opylují.
n na světě je přes tisíc druhů ostružiníků, v Čes-
ké republice zhruba sto druhů. Jejich rozliše-
ní je však mnohdy otázkou odborníků.
n nejlepším způsobem obnovy vřesovišť je po-
žár. Ačkoli to zní jakkoli bizarně, vřes je vůčirr
ohni poměrně rezistentní, a navíc oheň silně
podporuje klíčivost semen vřesu. Krom toho
oheň zlikviduje nebo alespoň významně ome-
zí konkurenčně silnější druhy a vřes tak má 
větší šanci se na místě obnovit. Bez (pravidel-
ných) požárů vřes hůře regeneruje a může
na místě za několik let i vymizet.

Ing. Jana Ceplová, referent životního prostředí

Smetánka lékařská

Detail květu tořiče

Vřes obecný

Kachnaa divoká/Kačica divá
Ale, kteerá
silueta
je ta
pravá?
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TIPY PRO VÁS

Mezinárodní výstava o uprchlickém tématu

Strach z neznámého
artefakty více než dvaceti autorek
a autorů na společné téma: migrace

Galerie Národní technické knihovny
Technická 6, Praha 6 – Dejvice

Po–pá: 10–18, so: 10–16 h. Vstup zdarma

www.goethe.de/FearOfTheUnknown

MÁTE SLOVO

Soužití z nutnosti
Naši pradědové se rozhodli, že pražská zoo bude v Troji. To ještě v každém statku 
v okolí měli slípky, krávu a hnůj za domem. Ten hnůj obyvatelům nesmrděl, byl 
přirozenou součástí životního stylu vesnické pospolitosti. Vesnice Troja a lesopark 
Drahaň, kam se za Rakouska i za první republiky jezdilo na celodenní romantické 
výlety, patří dnes minulosti a Chittussiho obrazům. Nic už nebude, jako bývalo. 
Ani vesnice. Ani krávy. Ani vůně hnoje. Přibyla nová čistička, sloužící fekáliím 
všech Pražanů (která samozřejmě nesmrdí), přibylo sídliště Bohnice pro třicet 
tisíc lidí. Přibyla elektřina, vodovod, plynovod, kanalizace a další lidská obydlí 
i tam, kde se dřív pásly krávy. Tak to je a tak to bude i nadále. Říká se tomu pokrok. 

Praha je město, ne vesnice. Hranice Prahy pohltila nejen Troju, ale další obce 
v okolí. Na svém místě ale přežila pražská zoo a v ní zvířata. Chápeme, že něko-
mu mohou smrdět. 1,4 milionům Pražanů a dalších návštěvníků, kteří do zoo 
přišli v loňském roce, se ale líbí. A že někoho mohou obtěžovat mouchy, které 
chov všech zvířat provázejí od nepaměti, je lidské. Bzučení znervózňuje. Někdo 
chápe přírodu i s hnojem a mouchami, někdo ji chce mít sterilní jako ty olejomal-
by z devatenáctého století. Nicméně... zoo se bude i nadále rozvíjet v hranicích 
pozemků, které jí byly kdysi svěřeny. Nehodlá se stěhovat a rozhodně nehodlá 
odrazovat návštěvníky.

Nároky na chov zvířat se zpřísnily, nároky na pohodlí zvířat i komfort obsluhy 
návštěvníků také. Zoo musela přemístit velká zvířata jako slony, hrochy a musí 
přesunout i gorily ze spodní části areálu, neboť není možné je transportovat 
v případě povodně. Jiná místa, než ta, která zoo pro nové pavilony vybrala, nepři-
cházejí v úvahu. Velikost pavilonů odpovídá současným požadavkům na kvalitní 
podmínky chovu, ne představám laiků. Nejsou to chlívky jak pro kozu, i když by 
si to někteří obyvatelé Troje možná přáli. Zoo ale dbá, aby veškerá nová zástavba 
co nejméně zasahovala do krajiny. Respektuje její ráz. Respektuje relevantní po-
žadavky ochrany přírody. 

Lhát se nemá. Není pravda, že dopravu nikdo neřeší a nikoho netrápí. Trápí jak 
zoo, tak Radu hlavního města jako jejího zřizovatele. Trápí primátorku Krnáčo-
vou (ANO) i jejího náměstka Dolínka (ČSSD), pod nějž spadá jak doprava, tak 
zoo a botanická zahrada. Řešení ale musí být a je koncepční, velkorysé a počítající 
s nárůstem jak hromadné, tak individuální dopravy. Zahrnuje vyhrazené parkovi-
ště zoo u výjezdu z Blanky, ale hlavně propojení Bohnic s druhým břehem Vltavy 
v místě konce Trojského ostrova tramvajovým spojením, které by ústilo u zahrady 
ČZU a dále pokračovalo tunelem pod Sklenářkou do Bohnic a odvrátilo tak hlavní 
nápor lidí přes Troju. Zahrnuje pěší lávku od nové čističky k jižnímu vchodu zoo, 
kde by mělo vzniknout kapacitní parkoviště pro ty, kteří musí přijet až k zoo vlast-
ním autem. To vše se připravuje, nikdo neprotestuje, rýsují se první studie, a pokud 
všechno půjde dobře, začne se co nejdříve stavět. Doprava do zoo pálí všechny.

To však neznamená, že do té doby se v areálu zoo nic nepohne. Ne, vybudování 
nového pavilonu pro gorily je nezbytné. Stejně tak vznikne pavilon pro papoušky 
či nový areál pro lední medvědy. Větší bude i zrekonstruovaná restaurace Gas-
ton. Přibudou záchody i zmodernizovaná místa k odpočinku. Protože zoo chce 
i nadále sloužit stále se zvyšujícím nárokům Pražanů i nárokům na chov zvířat.

za Zoo Praha Mgr. Jaroslav Šimek, Ph.D., zástupce ředitele

DO 31. 3.

ýstava v historických prostorách zre-
konstruovaného Domu U Zlatého 
prstenu v Týnské uličce (č. p. 6) 

zavede doslova do centra středověkého 
města. Chcete-li se dozvědět víc o tom, 
jak vypadala Praha za vlády Karla IV. 
a Lucemburků v době neobyčejného hos-
podářského, politického a kulturního roz-
machu českého státu, pak máte příležitost.

Jedná se o první etapu expozice, za-
měřenou na tehdejší proměnu území, 
ovlivněnou velkorysostí geniálního pa-
novníka a zakladatele (pražského arci-
biskupství: 1344, Nového Města pražské-
ho a univerzity: 1348 i celé řady hradů). 
Větší než Praha byl v Evropě Karla IV. už 
jen Řím, jenž císaře a krále patrně v lec-
čems inspiroval. Nová stálá expozice Mu-
zea hl. m. Prahy v Domě U Zlatého prste-
nu je otevřena denně od 9 do 20 hodin.

V

3.–12. 3. Předjaří 
v Královské zahradě
10–17.30 h
Pátý ročník výstavy konající se v Empíro-
vém skleníku bude věnován české královně 
Marii Terezii (1717–1780) u příležitosti 
300. letého výročí narození.

Předměty ze sbírek Pražského hradu 
se snoubí s květinovým korzem přichys-
taným hradními zahradníky. Tvoří jej 
záplava rozkvetlých přirychlených ci-
bulovin; modřenců, narcisů, hyacintů, 
hvězdníků aj. K vidění budou i výsevy 
a rostliny pro výsadby v zahradách. 

Vstup na výstavu z ulice U Prašného mostu 
z místa před hlavním stanovištěm bezpečnost-
ních kontrol. Návštěvníci výstavy budou kon-
trolováni namátkově. Standardní kontrolou 
projdou návštěvníci s většími zavazadly. Ná-
vštěvníky žádáme, aby větší zavazadla do areá-
lu Hradu nepřinášeli. Vstupné 20 Kč.

www.hrad.cz

Základní vstupné 150 Kč, dospělý návštěvník ve
skupině od počtu 10 osob 120 Kč, držitelé Opencard 
a Lítačky 130 Kč, snížené vstupné (děti 6–15 let, 
senioři od 65 let, studenti 15–26 let (na student-
ský průkaz) 60 Kč, rodinné vstupné (1–2 dospělí 
a 1–4 děti do 15 let) 300 Kč, školní a zájmové sku-
piny – minimálně 10 osob, žáci ZŠ, studenti učňov-
ských a středních škol: osoba /50 Kč, 1 pedagog 
na 10 osob zdarma, umělecky zaměřené střední 
a vysoké školy (na studentský průkaz) zdarma.

www.muzeumprahy.cz

Vítězné
náměstí

Evropská

směr 
Podbaba

Dejvická

Svato
vítská
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Reakce Zoo Praha na článek pana Jiřího Přády,
uveřejněný v předchozím vydání (č. 208) 
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Nejkrásnější róba KateřinaTůmováKrálovna plesu Luisa Čermáková, vedle Filip Hájek

Trojský bál oslavil 10. výročí
Jednou z tradičních zimních akcí, kterou organizuje naše 
městská část je Trojský bál. Letos již podesáté se tančilo, po-
vídalo, pilo, jedlo a vyhrávalo. Velmi hezky upravený prostor 
trojské tělocvičny letos navštívilo kolem 130 návštěvníků. 
K tanci a poslechu hrála již tradičně skvělá kapela pod ve-
dením Aleše Hávy. Ples uvedl pan starosta Ing. Tomáš Bryk-
nar a spolu s novým moderátorem Petrem Vichem provázel 
všechny přítomné celým večerem. Bohatá tombola udělala 
radost všem výhercům a stejně tak všechny potěšilo chutné 
a pestré občerstvení. O půlnoci se přálo Trojskému bálu 
k narozeninám a do sálu vjel překrásný dvoupatrový dort oz-
dobený znakem městské části a velkou prskavkou. Autorem 
dortu byla paní Pavla Šeborová z Troje . Na půlnočním pře-
kvapení si pochutnali všichni, kteří měli chuť a ještě zbylo 
pro děti základní školy, které si na výborném dortu pochut-
naly v pondělí ve škole.

Díky patří všem, kteří se na přípravě bálu podíleli, organi-
zátorům, sponzorům, ale hlavně Vám milí trojští i netrojští 
občané, kteří jste si našli v sobotu večer čas a přišli jste spolu 
s námi tančit, bavit se a oslavovat. Snad jste si to užili.

Mgr. Kateřina Tůmová 
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HVĚZDY TANČILY V TROJI

Nejlepší taneční pár Regina a Martin Konířovi

Desátý jubilejní ročník 
v prostorách tělocvičny ZŠ, 
sobota 25. února 2017
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Výstavu připravili: ak. mal. Jan Kavan, Martin Frank, 
Ing. Jana Ceplová, Ing. arch. Tomáš Drdácký;

Spolupráce: Renata Zajícová, Karel Novotný, Ing. Irena 
Marková, Ing. František Malý, Miroslav Knittel, MgA. Marek 
Kundrata;

Vystavující: n Městská část Praha-Troja n Kancelář veřej-
ného prostoru – Institut plánování a rozvoje HMP n Hlavní
město Praha n Lesní klub Tři údolí n SaBaT Praha n Zoo 
Praha n Ing. arch. Ondřej Tuček n Základní škola Trojská 
n Trojské gymnázium s.r.o. n Klub trojské historie n Mateř-
ská škola Nad Kazankou n atelier Kids4arch n Ing arch. Vít 
Dušek n Atelier Genesis n Katedra architektury Fakulty Sta-
vební ČVUT n Iva Jeřábková n Martin Decký n Lucie Hojde-
krová n Ondřej Čeliš n Valeriya Sundeyeva n Jana Doležalová 
n Ing. arch. Ludmila Čajková n Ing. arch. Štěpán Lajda, PhD. 
n Ekoškolka Rozárka n Občanská iniciativa Proti-plotu.cz
n Nadace Quido Schwanka – Troja město v zeleni n Kancelář
infrastruktury – IPR Praha 

DESÁTÉ POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVY PROJEKTŮ

Návštěva manželů Berovských, obyvatel DSS

Studentská sekce – návrh tribuny Návštěva z Lesní školky 3 údolí

Nové publikace pro Troju

Studentské práce FSV ČVUT
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Na přípravách studie se 
velkou měrou podílí také 
Ing. a rch. Tomáš Drdácký, 
který zde zastupuje našeho 
zřizovatele. Studii zahrady 
a projektovou dokumentaci 
zpracovává Ing. Ivana Svato-
šová a Ing. Klára Světlíková.

Co se děje v Mateřské škole

Zahrada = místo hry, 
učení, odpočinku, 
radosti, volnosti, 
prostě obyčejného 
bytí

Přípravy na proměnu zahrady 
jsou v plném proudu. Jak jsme 
již dříve informovali, Mateřská 
škola získala v prvním kole Na-
dační příspěvek v rámci výzvy 
Nadace Proměny Karla Komár-
ka s názvem „Zahrada hrou“.

aším prvním úkolem bylo sestavit projektový tým. Nejpr-
ve usedly k pracovnímu stolu děti, měly za úkol vytvořit 
si zahradu podle svých představ. Velmi nás všechny po-

těšilo, že naše nápady jsou si velmi podobné. Následovala spo-
lupráce s rodiči dotazníkovou formou. Zde nás velmi potěšila 
ochota a chuť spolupracovat. A protože v Troji je spousta šikov-
ných a ochotných lidí, přizvali jsme ke spolupráci pana Ivana 
Nacvalače a Jana Kocourka, kteří nám pomáhají s tvorbou 
herních prvků a návrhem zahradních a krajinářských úprav.

N

V současné době máme vytvo-
řenu prvotní studii proměny 
zahrady a i přes zimní období 
jsou díky zřizovateli provádě-
ny opravy obvodové zdi. Pro-
měnu zahrady a veškeré akti-
vity s ní spojené můžete sle-
dovat na webových stránkách 
mateřské školy a zároveň také 
na stránkách Nadace Promě-
ny Karla Komárka.

www.mstroja.cz
a www.nadace-promeny.cz 

Děti ze základní školy při prohlídce výstavy

Architekt Ondřej Tuček na vernisáži

Třetí komentovaná prohlídka

PRA
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TROJSKÝ KALENDÁŘMartin Říha
Fotografie z ateliérů
Vernisáž v Galerii u lávky bude dne 2. března 2017 v 17 hodin,
úvodní slovo: ak. mal. Vladimír Suchánek a k ak. mal. Karel Demel.

artin Říha (* 14. února 1975 v Praze) vystudoval Střed-
ní uměleckoprůmyslovou školu v Turnově a Institut 
tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Věnuje se 

mimo jiné fotografii na pomezí dokumentu a výtvarné foto-
grafie. Často zachycuje známé české výtvarníky při práci, ně-
kterým z nich uspořádal výstavy. Jako autor se zúčastnil i řady 
výstav a získal za svou fotografickou práci řadu tuzemských 
i zahraničních ocenění, například v Japonsku nebo v USA. 
V současnosti pracuje jako kurátor Poštovního muzea v Praze.

Pátek 13–17, sobota a neděle: 10–18 h, do 30. dubna 2017

M

ŽIVOT V TROJI

ZAJÍMAVOST

Ve středu 15. února 2017 se sešel
Klub trojské historie v hojném
počtu sedmnácti členů. Mimo

debaty o připravované nové publikaci,
o které napíši příště, jsme se věnovali
popisu fotografií od Marie Reiterové,
vnučky obuvníka Antonína Myšky, jehož
rodina bydlela nahoře na kopci v ulici Pod
Havránkou na Pusté vinici. Jako kluci si
spíše pomatujeme název Ostrák nebo My-
šák, právě po panu Myškovi. Pan Myška 
měl obuvnickou dílnu v Rybářské osadě.

Je to úžasné, že získáváme další fotografickou dokumentaci obyvatel nyní již prázd-
ných domků na vrcholu Pusté vinice.

Další setkání Klubu trojské historie bude ve středu dne 22. 3. 2017 v Domě
spokojeného stáří od 17 hodin. František Malý

Ekoškolka Rozárka
Ekocentrum Podhoubí
Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja, www.podhoubi.cz

Čtvrtek 23. 3. 2017, 9.00–11.00 hod.
Den otevřených dveří v Ekoškolce
Rozárce Praha-Troja
Blíží se druhé či třetí narozeniny vašeho dítěte? Rozhlížíte se 
po školce, kde budete spokojení? Přijďte se podívat, jak to 
funguje v Rozárce. S čím u nás můžete počítat? n Dostatek 
pobytu venku nprogram Začít spolu n respektující přístup 
k sobě navzájem i přírodě n zdravé jídlo a n prostor pro 
svobodnou hru. Jsme tu pro děti od dvou do sedmi let.
Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja.
Kontakt: eva.surova@podhoubi.cz, tel: 777 123 690
Více informací najdete také na: www.podhoubi.cz

březen

Slavnostní setkání v kavárničce
Nadace Quido Schwanka,
Troja – město v zeleni již del-
ší dobu spolupracuje s ne-
formálním sdružením troj-

ských pamětníků, vystupujícím pod
jménem Klub trojské historie. U jeho
zrodu stáli jako iniciátoři pánové
ing. František Malý a PhDr. Bohumil
Kudera. Těm se podařilo původně
občasným a příležitostným setkáním
vtisknout určitý pravidelný ráz stano-
vením rytmu schůzek vždy první čtvr-
tek v měsíci a Klub byl na světě. Zají-
mavé a mnohostranné téma, jakým je
historie našeho domova – Troje – je
pojivem, které k sobě připoutá každé-
ho, kdo se jednou schůzky zúčastní.
Možná to vlastně začalo, když se pan
Ota Doubek snažil dopídit, kde byla 
některá z mnohých trojských hospod
na jeho milovaných starých pohledni-
cích, a nebo, když se místní pamětníci
začali přít o to, jaká armáda tábořila 
na polích východně od Velké Skály,
jak to bylo zachyceno na leteckých
fotografiích z poválečných let, vy-
stavených na jedné z prvních výstav 
Trojské plány. Postupně začali lidé
přinášet dobové snímky z rodinných
alb a povzbuzená společná paměť
umožnila identifikovat jednotlivé
cvičence na starých fotografiích troj-
ského Sokola. Tím ty obrázky znovu
ožily a staly se mnohem zajímavějšími,
než jen anonymní skupiny dávných
svalnatých mužů a půvabných dam.

V rámci vydavatelské činnosti Nadace 
zase bylo umožněno výsledky sběru 
fotodokumentace, vyprávění a i histo-
rických dokumentů čas od času pu-
blikovat. „Legendy a morytáty z Troje 
a Podhoří“ a mnohé další publikace 
jsou právě plodem tohoto společné-
ho úsilí. Dokonce už i někteří z těch, 
co přispěli svou pamětí už nežijí, ale 
jejich vzpomínky jsou už jednou pro-
vždy zachyceny a staly naším společ-
ným majetkem. Přidali se postupně 
i pracovníci ze Zoo a z Botanické za-
hrady, kteří se také cítí spjati s Trojou, 
často svým celým dlouhým profesním 
životem. Klub se tak stal i místem, 
kde jde volně diskutovat i o otázkách, 
které jsou na oficiální úrovni předmě-
tem sporu institucí. 

Na setkání, zorganizovaném Na-
dací ve čtvrtek 23. 2., se zmíněná 
spolupráce s Klubem jen potvrdila 
a byla oboustranně oceněna. Při dob-
ré sklence vína a malém pohoštění se 
pak jazyky jen více rozvázaly a vzpo-
mínky více rozvířily, slavnostnost byla 
zapomenuta a už to zase bylo obvyklé 
a oblíbené setkání trojských pamět-
níků a patriotů. Hvězdou večera se 
stala paní ing. Věra Bidlová, která se 
pochlubila snímky dvou vlastnoruč-
ně zastřelených divočáků v honitbě 
Horní Počernice, kde teď působí. 
Dostalo se jí nejen ocenění, ale i po-
zvání do Troje

Ing. arch. Václav Valtr, NQS.

Vyšla monografie Mezi-obrazy o jednom z předních českých kameramanů  Ja-y
roslavu Kučerovi, trojském občanu, spolupracovníku Věry Chytilové, Vojtěcha 
Jasného, Karla Kachyni, Zdeňka Podskalského, Oldřicha Lipského či Petra Wei-
gla. Autorka Kateřina Svatoňová, grafické zpracování Studio Najbrt, vydali:
NFA, FF UK a MasterFilm, 367 stran, pevná vazba, 790 Kč
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TJ SOKOL INFORMUJE

TJ SOKOL SDĚLUJE 

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

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

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

TJ SOKOL TROJA zve na cvičení

Stolní tenis

BŘEZEN 2017 209

Bouda U Studánky
Na lyžařský kurz na Studánce jezdím již od svých tří let. A přes-
tože nyní v mých třinácti letech dokážu sjet v podstatě každou 
sjezdovku, vím, že je stále co zlepšovat. A právě proto jezdím 
rád na Studánku, kde mi naši skvělí instruktoři pomáhají zlep-
šovat styl i techniku jízdy. Což neplatí pouze pro lyže, jestli 
jezdíte na snowboardu nebo se vám líbí. I s tím vám instrukto-
ři pomůžou. Hned vedle chalupy je naše soukromá sjezdovka 
s vlekem. Sjezdovku nikdo nerolbuje, sami si ji ušlapáváme. 
A podle toho to taky vypadá, takže pokud sjedete toto, sjedete 
cokoliv. Zároveň také dva dny za celý pobyt lyžujeme v Peci 
pod Sněžkou, kde si užijeme velké a pěkně upravené sjezdov-
ky. Na Studánce máme nejen lyžování, ale spoustu jiné zába-
vy – ježdění na ježdíkách, soutěž ve stavění sněhuláků, soutěž 
kreslení, noční hru nebo vycházku. A taky se tu skvěle vaří. 
Dokonce i já, který jsem v jídle velmi vybíravý, sním naprosto 
všechno, co nám zde naše kuchařky uvaří. Na konci našeho 
pobytu se pořádají různé závody o zajímavé ceny a letos pro-
bíhalo vyhlášení výsledků venku ve sněžném baru, kde byla 
spousta občerstvení a byla to skvělá zábava. Letošní Studánku 
jsem si prostě zase užil! Jakub Kočí 

Nový ročník Seriálu turnajů ve stolním tenise 2017 – ve 
dvouhrách proběhl v neděli 22. ledna. Zúčastnilo se čty-
řiadvacet  hráčů, přišlo i pět nových, z toho tři děti. Hrá-
li jsme na dva vítězné sety, a po čtyřech rozřazovacích 
skupinách lepší postoupili přímo do finálové dvanácti-
členné skupiny a zbylí do skupiny o celkové umístění.

DVOUHRY

Bez porážky prošel celým turnajem Tomáš POCZ, dru-
hý a zároveň nejlepší ze Sokola Troja Dušan MARTY-
KIEWIECZ prohrál jen těsně s vítězem. Ještě tři prohry 
stačily Josefovi POZNÍČKOVI ke třetímu místu.

Lucie Frýsová s vítězem Josef Pozníček a Tomáš Pocz – vzadu

ČTYŘHRY
Seriál turnajů ve stolním te-
nise 2017 ve čtyřhrách zahá-h
jil v neděli 12. 2. ve velké tě-
locvičně ZŠ Svatopluka Če-
cha za účasti šesnácti hráčů,
kteří v jediné skupině systé-
mem každý s každým hráli
na dva vítězné sety. Bez po-
rážky prošli celým turnajem
Tomáš POCZ a František 
KVĚTOŇ, druzí Miloš a Jo-
sef POZNÍČKOVI prohráli
jen těsně s vítězi. Na třetím
místě – nejlepší ze Sokola 
Troja – skončili Petr HOUF 
a Ladislav HAVLÍČEK.

Rudolf Hampel,
vedoucí stol. tenisu

Vítězové Tomáš Pocz a František 
Květoň

Mládí – Patrik Jaskolla a Kateřina
Strnadová

Výběh školní tělocvičny zaplavila v neděli 19. úno-
ra třicítka zvířecích masek s doprovodem. Oblíbe-ra třicítka zvířecích masek s doprovodem. Oblíbe
ný dětský karneval, pořádaný ve spolupráci s MČ 

tentokrát na téma „němá tvář“, se vydařil.

Naučný
autobusový 
zájezd

DO ČESKÉHO KRUMLOVA
se uskuteční
v sobotu 22. 4. 2017.

Přihlášky přijímá Václava 
Filipová do 15. 4. 2017 
na tel. 602 889 717, 
email: fi lip-pavel@tiscali.cz. 
Za TJ Sokol Troja Petr FILIP, starosta TJ

Restaurace v budově
„Sokolovny“
v Troji bude

novu otevřena
1. 4. 2017.

Bližší informace
budou uveřejněny

na webových stránkách
www.sokoltrojarestaurant.cz

a ve vývěskách Sokola Troja
a MČ Praha-Troja.

zn

n
www.s



BZ připravila
www.botanicka.cz

do 18. 3. Džungle, která nespí
Skleník Fata Morgana, v březnu pátky 
a soboty od 19 h
Seriál přednášek ve čtvrtek od 17.30 h,
ve výstavním sále v Ornamentální zahradě
Vstupné 50 Kč (v ceně je teplý nealkoholický 
nápoj).
2. 3. J. Skružná, E. Novozámská Klášterní 
zahrady: Cesta na sever – Norsko aneb 
Putování za vůní yzopu 
9. 3. J. Ponert Za orchidejemi Peru
16. 3. J. Tlustý Sander s Hunters (cyklus 
Neznámé osudy – neznámé zahrady
23. 3. J. Skružná, D. Foltýn Klášterní zahra-
dy: Cesta na sever – překvapivě, Island!
30. 3. L. Škrabáková Zdraví z pralesa
3.–19. 3. Výstava orchidejí Skleník Fata 
Morgana, zásobní skleník, výstavní sál, 
úterý–neděle 9–18 h
30. 3. Procházky zahradou s odborníkem
Pokladna Jih, Venkovní expozice 16 h
O drobných cibulovinách – prvních poslech jara 
s kurátorkou A. Novákovou
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VYCHÁZKU

ZOO připravila
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v březnu 9–17 h
Výstavy: Neznámá zoo – Gočárovy domy, 
Krásy zimní Gobi – Jurta, Cestovatelské 
přednášky s CK Livingstone v úterý 18 h

Vzděl. centrum, vstup 50 Kč
4. 3. Světový den divoké 
přírody Jak lze pomoci?y

11. 3.  Prezentace výzkumné činnosti v Zoo 
Praha od 11 h Vzdělávací centrum

18. 3. Otevření rozhledny Obora v 11 h
19. 3.  Setkání u hrabáčů Připojte se k oslavě

Mezinárodního dne hrabáčů.
25. 3.  Slavnostní zahájení 86. sezony Zoo 

Praha v 10.30 u Vzdělávacího centra

Novinky na Salabce
salabka@salabka.cz, +420 778 019 002
Otevírací doba: Úterý–sobota
12.00–15.00 a 17.30–22.00
Nedělní oběd 12.00–16.00

JARNÍ ATMOSFÉRA VINAŘSTVÍ
A RESTAURANTU SALABKA
Jaro už se blíží a přebírá vládu od zimy.
A to i na Salabce.
Šéfkuchař PETR KUNC zúročuje své zkušenosti
z předních restaurací v Londýně, Praze či Bangko-
ku a se svým týmem přichystal opravdovou novin-
ku. Výjimečné degustační menu, které tentokrát 
vychází z tradičních receptů české historie, ovšem
s využitím nejnovějších trendů současné moderní
kuchyně. Nyní Vás budou pokrmy ze Salabky pro-
vázet různými obdobími s odkazem na její minu-
lost, vždy s ohledem na novou sezonu a čerstvé su-
roviny, které k ní patří. nA nejen to. Jako již tradič-
ně je radost je ochutnat, přivonět si a navíc zdejší
jídlo krásně vypadá! n Samozřejmostí je možnost 
připít si oceňovanými víny ze zdejší vinice, která 
nese již po staletí stejné jméno – Salabka.

DALŠÍ NOVINKY
Vyhověli jsme častým dotazům a žádostem našich
hostů. Už nyní můžete v neděli přijít na Salabku
i na oběd! Ať již budete unaveni po obdivování zví-
řat v Zoo nebo unešeni krásou a rozmanitostí flóry 
v Botanické zahradě, na Salabce Vás rádi uvítáme
a nabídneme výjimečné a pečlivě komponované
obědové menu. Pochopitelně si můžete i vybrat 
sami ze zkráceného a la carte. A když už je ta ne-a
děle, prodloužili jsme i otvírací dobu. Těšíme se
na Vás každou neděli od 12.00 do 16.00!

PLÁNUJETE OSLAVU DOMA? 
Dopřejte si tedy právě některé ze zdejších vín, kte-
rá již několik let získávají řadu ocenění na domá-
cích i mezinárodních soutěžích. Skvostný La Philo
– Ryzlink Rýnský – z nejstarších sazenic této odrůdy ý
v našich zemích, Le Poete –e Pinot Blanc neboc La 
Muse – také e Pinot Blanc, který ovšem zrál ve fran-
couzských dubových sudech barrique. A co skvělý 
Ton Sourire – Pinot Noir čir Ton Rire – Pinot Noir re-
serva. I ten zrál ve francouzském dubovém sudu.
Vše z hroznů z vlastní vinice, jejíž historie sahá až
do třináctého století.
Samozřejmě, zkrátka nepřijdou ani ti, kteří si plá-
nují návštěvu Salabky v jiné době. Mohou si zakou-
pit a poté darovat vouchery v různých hodnotách,
které lze uplatnit ve zdejším Restaurantu, Vinař-
ství, palírně i Apartmánech. Dopřejí tak sobě či
svým blízkým nevšední gastronomický zážitek.

A CO VÁS DÁLE ČEKÁ?
Samozřejmě, i v únoru můžete ochutnat výjimečná 
vína z největší vinice v Praze, unikátní pálenky ze
zdejšího vína i různých druhů ovoce z produkce
1. Pražské Palírny. Zastavte se na oblíbené a pravi-
delně obměňované obědové menu, teď již i v neděli
nebo na večerní à la carte.

Těšíme se na Vás! Vaše Salabka

www.salabka.cz

Do háje (Čimického a Ďáblického)
Můžeme si je připomenout na vycházce, výletě nebo projížďce, případně běžeckém 
okruhu – v Čimickém a Ďáblickém háji. Z Troje od Kovárny po zelené turistické značce 
až k vrcholu Ládví (359 m.n.m.) je to pět a půl kilometru. Ale můžete si ušetřit stoupání 
a vyrazit (opět „po zelené“) např. z konečné tramvaje č. 17 – Vozovna Kobylisy (sem y
lze dojet i autobusy č. 162 a 169 od stanice metra C Kobylisy). Vpravo ve směru jízdy se 
rozprostírá Ďáblický, vlevoýý Čimický háj. Na východním konci Ďáblického háje narazíte 
na malou hvězdárnu (vede k ní žlutá turistická značka). Z venkovní vyhlídky je daleký 
rozhled k Českému středohoří (za příznivých klimatických podmínek jsou vidět i Krko-
noše se Sněžkou). Během přítomnosti zaměstnanců hvězdárny bývá venku instalován da-
lekohled pro pozorování krajiny. V polovině Čimického háje, hned vedle hájovny roste 
nejstarší dub letní na severu města (chráněný památný strom), o kus dál zve k návštěvě 
malá cukrárna U háje. V obou lesních areálech je řada dětských hřišť a laviček, i přesto 
si tu na některých místech budete připadat jako v opravdovém lese. s.p.a.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ww.w.w.wwww.ww.w..sasaasassasasasasasaaaasaaaasalalalalalalaalalalallllabkbkbkbkbkbkbkbbkbkkkbkbbbkbkaaaa.a.a.a.aa.a.aaaa czccczcczczczczzz
Milí čtenáři, hned několik prvních jarních dní vyhlásilo Valné shromáždění OSN jako významné 
pro životní prostředí (s cílem podnítit zájem o ochranu a udržitelný rozvoj). Jsou to: Světový den 
lesů (21. 3.), Světový den vody (22. 3.) a Mezinárodní den ptactva (1. 4.; ten se slaví již přes sto let).

Ďáblická hvězdárna: po 13.30–15.30, 18–21 h, st 19–21 h, čt 13.30–15.30, 19–21 h, ne 14–16 h
www.planetarium.cz/dabliceobs Extra tip: Z Troje bus číslo 236, v zastávce Krakov přestup na č. 202 
(navazuje plynule), ze zastávky Řepínská (viz mapka) se pak vrátíte několik metrů ve směru příjezdu 
a zahnete ulicí Pod Čimickým hájem, ta se po pěti minutách chůze změní na polní cestu, po té (stále rovně) 
dosáhnete severního okraje Čimického háje, odkud se – s pomocí skřítka Čimíska, ochránce tamní lokality 
– napojíte vpravo na zelenou značku turistické trasy. 

1 Hájovna
2  Ukázka přírodního hos-

podaření v dubu
3  Malé povrchové lomy 

po těžbě kamene
4 Geodetický bod
5 Přírodní památka Ládví
6 Ďáblická jezírka
7 Výhled u hvězdárny
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bus 152, 202
Řepínská

vozovna
Kobylisy


