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PŘEČETLI JSME PRO VÁS

K OBRÁZKU NA OBÁLCE

SLOVO STAROSTY

P
říroda trojské kotliny je krásná v každém ročním období. V zimní době se Vltava 
proměnila v útočiště severských populací vodních ptáků. Po vybudování vltavské 
kaskády přestala řeka zamrzat a nadto ji stále více „obohacovaly“ splašky z praž-

ské kanalizace, které přinášely i množství živin podmiňující prudký vzestup vodních 
červů i měkkýšů. Tím se stala řeka pod Trojou až k Podhoří unikátním středoevrop-
ským zimovištěm mnoha druhů našich i severských kachen, potápek, potáplic, volavek 
popelavých, mořských druhů racků a kormoránů. Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc.

 Z článku Zapomenutý poklad Prahy, Kniha o Praze 7, Milpo 1998

ÚSEK MEZI 
TROJSKÝM MLÝNEM 
A PODHOŘÍM

1 Labuť velkáLabuť velká Cygnus olorCygnus olor
2 Racek chechtavý Larus ridibundus
3 Potápka roháč Podiceps cristatus
4 Volavka popelavá Ardea cinerea
5 Husa běločelá Anser albifrons
6 Kachna divoká Anas platyrhynchos
7 Polák chocholačka Aythya nyroca
8 Kormorán velký Phalacrocorax carbo

1

2

3

4

5

8

7

6

Jak správně krmit k labutě a další vodní ptáky
Přikrmování labutí, kachen a dalších vodních ptáků je oblíbenou činností zejména rodin 
s dětmi. Pomáhá dětem navozovat kontakt s volně žijícími živočichy a v tom je přínosné. 
Nicméně aby ptákům neškodilo, je potřeba řídit se těmito doporučeními:

P
ečivo je ve větším množství pro vodní
ptáky škodlivé. Nemá velkou výživnou 
hodnotu, obsahuje především sachari-

dy, a je -li přijímáno ve větším množství, vede
k oslabení organismu a k nedostatečné výži-
vě. Ptáci ho přijímají s oblibou a preferují ho
jako snadno dostupý zdroj energie před
ostatním krmivem, chybí jim pak ale důležité

živiny z jiné potravy. Příjem pečiva je nebez-
pečný zejména pro rostoucí mláďata, u kte-
rých může vést až k vývojovým poruchám 
a deformacím v růstu peří a kostí. Tyto defor-
mace jsou známy pod pojmem „andělská kří-
dla“ (v angličtině „angel’s wings“) a mohou 
vést až k trvalému poškození kostí a neschop-
nosti ptáků létat.

Proto nedoporučujeme krmit labutě, kachny 
a další vodní ptáky pečivem.

Vhodná potrava pro ně je: n kukuři-
ce n pšenice, žito nebo podobné obiloviny
n oves n rýže (vařená i nevařená) n ptačí 
zob (jakákoliv směs) nmražený hrášek nebo 
kukuřice (rozmražené, není nutné vařit) 
n nakrájený hlávkový nebo jiný salát n na-
krájené zeleninové odřezky nebo slupky.

Pražský senior č. 5/2018

Městská část Praha – Troja nabízí k odkoupení
následující nepotřebné vybavení z Úřadu měst-
ské části, které je funkčně zastaralé a bylo již
nahrazeno modernějšími zařízeními. Přesto se
jedná o věci zachovalé a funkční a mohly by ješ-
tě posloužit k dalšímu využití v méně náročném
provozu.

Vybavení prodáme tomu, kdo nabídne nej-
vyšší cenu. Nabídky je možné podávat písem-
ně na adresu Úřadu městské části, Trojská 
230/96, Praha 7-Troja nebo e -mailem na adresu
markova@mctroja.cz nebo novotny@mctroja.cz
do 1. dubna 2019 do 17 hodin.

Případní zájemci si mohou přijít věci pro-
hlédnout od 4. března 2019 v pondělí a středu
v úředních hodinách 8–12 a 13–17.

Tato nabídka včetně fotografií nabízeného
majetku je také zveřejněna na webových strán-
kách městské části www.mctroja.cz v kategorii
Aktuality. Veškeré informace Vám na Úřadě měst-
ské části podá pan Karel Novotný tel. 284686103
nebo 724 156 144, e -mail: novotny@mctroja.cz.

Ing. Marková, tajemnice úřadu městské části

K prodeji nabízíme:

Datum pořízení majetku

Tiskárna HP Desk Jet F380 25. 10. 2006

Tiskárna inkoust.HP Deskjet5550 13. 5. 2003

Tiskárna HW -HP Color LaseJet 2820mf 5. 12. 2005

Multifunkční tiskárna XEROX WC 7125 30. 4. 2012

Multifunkční tiskárna Xerox WorkCentre 7835 14. 3. 2015

Fax laserový Panasonic KX FLB 752EX 13. 5. 2003

Fotoaparát Olympus -digitální 13. 5. 2003

GPS navigace Dynavix Nano 23. 7. 2010

BioMini – zařízení ke snímání otisků prstů při 
elektronickém vstupu do objektu

3. 9. 2010

LCD monitor ASUS vW198S BLACK 19“ WIDE 9. 4. 2009

MONITOR HP COMPAQ LA 1951 g LCD 1. 7. 2011

Monitor ASUS MT LCD 19“ 12. 8. 2008

Nabídka vyřazeného a neupotřebitelného 
movitého majetku MČ Praha -Troja

p
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Místní poplatky 
ze psů 2019
Upozorňujeme všechny držitele psů starších tří mě-
síců na splatnost místního poplatku ze psů ke dni 
31. 3. 2019. 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
ročně 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 zdrojem
příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu, činí saz-
ba poplatku 200 Kč ročně za jednoho psa a 300 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
n Poplatek je možné uhradit k v hotovosti 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 týkají-
cích 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, eko-
nomické oddělení, Trojská 230/96, Praha-Troja,
tel: 284 686 104
n Adresa evidence chovatelů psů: Magistrát hlavní-
ho města Prahy, odbor živnostenský a občanskopráv-
ní, 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: pondě-
lí 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, vedoucí ekonomického oddělení

Velkoobjemové kontejnery
BIOODPAD
(listí, tráva, plevel, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbyt-
ky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.)

Sobota 13. 4., 13–16 hod.
n Pod Salabkou x Trojská
n Dvůr ZŠ a TGSČ

Trojská 110/21

Neděle 14. 4., 13–16 hod.
n V Podhoří

(bývalá octárna)

Svoz nebezpečného z odpadu
(syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, au-
tobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, 
louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jeh-
ly), tiskařské barvy, tonery, inkousty, těkavé látky, fotochemikálie, pestici-
dy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť)

Středa 3. 4.
n V Podhoří (točna autobusů) 18.10–18.30 h
n Křižovatka Trojská x Pod Havránkou 18.40–19 h

Novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů je sběr po-
travinářských olejů z domácností (ze smažení, fritování apod.) – 
předávejte obsluze svozu v uzavřených PET lahvích.

Sledujte, prosím průběžně termíny přistavení kontejnerů na 
stránkách měsíčníku Troja nebo na www.mctroja.cz.

Oranžové kontejnery
V MRAZECH MOHOU ZACHRÁNIT ŽIVOT
V zimě má každý kousek teplého oblečení
pro lidi na ulici obrovský význam.

V každodenním shonu nás nejspíš sotva napadne, jak zvlá-
dají mrazivé dny lidé bez domova. Těm jde o život a za-
chránit je může teplé oblečení. A třeba právě to, které od-
ložíte do oranžových kontejnerů.
V Praze oblečení pro potřebné třídí společnost POTEX 
s. r. o. celoročně. Neziskové společnosti Charita ČR, Nadě-
je, Progressive, CSSP a Sananim vítají každou bundu, svetr, 
mikinu, čepici i šálu. Důležité je i vrstvení oblečení, hodí 
se tedy i tílka, trička, legíny, punčocháče či podvlékačky. 
V loňském roce Potex předal charitám 37.574 kg vytříděné-
ho textilu. V mrazivém počasí je potřeba teplého oblečení 
nejvyšší!
Pokud ani vám není lhostejná pomoc lidem v nouzi, nevá-
hejte probrat své šatníky a darovat teplé oblečení.
V Troji je oranžový kontejner v ul. Na Kazance, vedle kon-
tejnerů na tříděný odpad. Přehledný seznam kontejnerů 
POTEX s.r.o. v Praze a okolí najdete na www.potex.cz.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Vstupenky
BÁL NA TROJSKÝ B 2019
dě MČ Praha-Troja.jsou již v prodeji na úřad

Podrobný 
proram bálu 
na straně 7

Chovatelé, nezapomeňte na své povinnosti:
n ohlásit vznik poplatkové povinnosti správci
poplatku do 15dnů ode dne, kdy nastala skuteč-
nost, která má za následek vznik povinnosti platit 
poplatek; ohlašovací povinnost je povinen splnit 
i poplatník, který bude uplatňovat zákonnou mož-
nost osvobození od poplatku
n oznámit správci poplatku změnu údajů uvede-
ných v ohlášení do 15dnů ode dne, kdy tato změ-
na nastala (např. úhyn psa, změna chovatele)
n přihlásit psa do evidence chovatelů psů u Ma-
gistrátu hl. m. Prahy do 30dnů od označení čipem
nebo tetováním
n odhlásit psa z evidence chovatelů do 30dnů od
data ukončení chovu nebo uhynutí psa (dokládá 
se potvrzením od zvěrolékaře)
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Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Proč ubývá domácích druhů ptáků?
Česká ornitologická společnost poprvé rozběhla projekt, 
do kterého se může zapojit veřejnost, tedy na příští rok i vy. 
Jedná se o sčítání ptáků na krmítkách po dobu jedné hodi-
ny, kdy si do archu zapíšete nejvyšší počet daného druhu 
ptáka, který jste za tu hodinu na krmítku viděli. Toto má za 
cíl jednak zjistit, jaké druhy domácích ptáků se u nás ještě 
vyskytují a dále se poté kontinuální výsledky mohou promít-
nout i do grafů pro sledování populace daného druhu. Např.
víme, že dříve na krmítko lítala červenka obecná, ale v po-
slední době ji můžeme zahlédnout jen vzácně. Její populace 
klesla. Tímto ČSO upozorňuje, že i běžné druhy potřebují 
ochranu.

U
bývání domácích druhů ptáků souvisí i se změnou dru-
hové skladby městské vegetace. Pokud jste všímaví pozo-
rovatelé okolní krajiny či rádi chodíte do parků, zahrad 

nebo lesů určitě jste si všimli změny. V současné době je v obli-
bě vysazovat nejen v parcích, ale i v lesích a zahradách nepů-
vodní druhy dřevin. Hojně se můžeme tedy setkat s platanem 
javorolistým, akátem, dubem červeným, jerlínem, pajasanem 
či thujemi nebo cypřiši. Obliba těchto exotických dřevin však 
vytlačuje naše původní druhy, které jsou důležité pro naše do-
mácí druhy ptáků a nejen je. Negativní vlastností nepůvod-
ních druhů dřevin je i to, že se mohou stát invazivními, jako se 
tak stalo u akátů nebo pajasanů. Kvůli nepůvodním druhům 
dřevin ptáci přicházejí o zdroj potravy. Např. náš původní 
hloh obecný či dřišťál obecný poskytuje potravu až pro dvaa-
padesát druhů našich ptáků, na rozdíl od hlohu lavalei nebo 
dřišťálu Thunbergova, které jsou zdrojem potravy jen pro de-
set druhů ptáků.

A jaké keře vysadit na zahradě nebo do městské zeleně, aby t
byla zachována alespoň daná biologická rozmanitost a ptáci se 
u nás nakrmili? Vhodný je např. jeřáb ptačí, bez černý, jalovec 
obecný, hloh obecný, brslen evropský, zimolez obecný, svída 
krvavá, dřín obecný nebo ptačí zob obecný.

Ing. Zuzana Ježková, referent životního prostředí

Myslíte si, že ptačí budky jsou y
trend pouze zimy? Sýkora za 
jednu sezónu zlikviduje až ně-
kolikanásobek svojí váhy škůd-
ců a housenek. Proto je dobré 
sýkory již v tuto dobu nalákat 
do korun ovocných stromů. Ot-
vor do budky nasměřujte k vý-
chodu nebo k jihu. Vchod by 
měl být cca 35 mm velký, aby se 
do budky dostaly všechny dru-
hy sýkorek, jako sýkora koňadra 
(Parus major), ale také pěnkava 
obecná (Fringilla coelebs). Menší 
otvor je vhodný pro menší dru-
hy sýkory, jako parukářka (Lo-
phophanes cristatus), uhelniček 
(Periparus ater), nebo modřínka 
(Cyanistes caeruleus).

Jarní příprava zahrady 
na nadcházející sezónu
Jestliže jste na podzim neměli čas, v březnu mů-
žete vše dohnat.

V
tomto období můžete ostříhat stromy v sadu 

a vykopat jámy na stromky nové. Také je nej-
vyšší čas vyhrabat zbytky loňské trávy, sestřih-

nout okrasné traviny a různé vodní rostliny, avšak 
stébla odstraňte až na přelomu zimy a jara. Ty zajiš-
ťují provzdušnění vodní plochy po zamrznutí hladi-
ny. Dejte si pozor, aby v jezírku nezůstaly příliš 
dlouho, mohly by následně začít hnít. n Půda 
zvláštní péči nepotřebuje. Pokud jste ji na podzim 
dobře zryli, stačí pouze srovnat hráběmi a nechat 
trochu slehnout, popřípadě lehce prokypřit motyč-
kou, kultivátorem či rotavátorem. Hluboké rytí vy-
žadují pouze utužené nebo zaplevelené půdy. Po 
hlubokém rytí potřebuje půda alespoň 14 dní, aby 
slehla. n Pomalu nastává čas pro třídění hlíz. Jarní 
výsadba hlíznatých rostlin, například begonií, se 
nesmí zanedbat. Pečlivě prohlédněte všechny hlízy 
a ty s měkkými místy u pupenů nebo zaschlými pro-
padlinami vyhoďte. Zdravé hlízy vsaďte do truhlí-
ku s novou vrstvou substrátu a začněte zalévat. Tep-
lota v místnosti by měla být kolem 20 °C. Jakmile se 
objeví lístky, teplotu je potřeba o něco snížit. 
n A tip na závěr! Pokud si nejste jistí, kdy zastřih-
nout vinohrad, pracovníci Botanické zahrady Vám 
napoví, stačí sledovat vinici sv. Kláry.

UKLIĎME ČESKO,
UKLIĎME TROJU

pod tímto titulem si dovolujeme pozvat 
ochotné sousedy a všechny dobrovolníky na

JARNÍ ÚKLID TROJE
I letos budeme uklízet veřejná prostranství 
podél břehu Vltavy od Trojského mlýna
k Trojskému mostu, ulici Pod Havránkou,
U Lisu i části v Podhoří.

SRAZ JE V SOBOTU 6. dubna
v 9 hod na parkovišti pod Zoo,

pod Trojským zámkem
a u přívozu v Podhoří
S sebou si prosím vezměte pracovní 
rukavice, zbytek zajistí městská část

Informace na www.uklidmecesko.cz
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Starosta
městské části
Ing. Tomáš Bryknar

zve trojské obyvatele z okolí
ulic Trojská, Na Salabce,
Pod Salabkou a Nádvorní 
i ostatní zájemce na

VEŘEJNÉ PLÁNOVACÍ 
SETKÁNÍ K UMÍSTĚNÍ 
KONTEJNEROVÉHO 
STÁNÍ SALABKA
VE STŘEDU 27. BŘEZNA 
OD 17 HODIN
NA KŘIŽOVATCE 
ULIC TROJSKÁ, POD 
SALABKOU, NÁDVORNÍ

Předmětem plánovacího 
setkání bude výběr nového
místa pro kontejnery na 
separovaný odpad.
Z důvodu výstavby nové
budovy Trojské labutě bylo 
nutné přemístit kontejne-
ry na separovaný odpad
z původního stanoviště na 
provizorní, neboť svozová 
společnost nemohla kontej-
nery vyvážet. Místo, kde bylo
stanoviště č. 3 původně, již 
nepřipadá v úvahu. Zabíralo
byl velkou část chodníku 
a nebyl by možný bezpečný 
průchod obyvatel.

Jsou navrženy čtyři varianty 
rozmístění (viz mapa)
3a – parc. č. 1658/2 u plotu
(muselo by být zrušeno jed-
no parkovací místo)
3b – parc. č. 1673/1 na štěrko-
vé cestě do ul. Pod Salabkou
3c – parc. č. 1660/3 od značky 
zákazu zastavení do tvaru „L“
3d – parc. č. 1660/18 sloučení 
kontejnerů se stanovištěm 
č. 11 (navýšení četnosti svozu)

ÚŘAD MČ INFORMUJEÚŘ

Na setkání se budou moci
k daným variantám vyjádřit 
jednak místní obyvatelé, kte-
rých se věc přímo dotýká, ale 
uvítáme i názory nezúčastně-
ných. Věříme, že se zapojíte 
a bude vybrána varianta 
příznivá pro všechny.

a

b
c

d
11

3
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Zápis z jednání 
Komise pro rozvoj, 
krajinu a výstavbu
Program jednání: n Komentovaná prohlídka 
Trojské plány XII n Studie RD Pod Havrán-
kou n Vila Troja, Praha 7 – Podhoří, pozemek 
1480/1 k. ú. Troja n Odstranění objektů C4, E2 
a doplňkových staveb v areálu EZÚ n RD Tro-
ja, Na Salabce, pozemek 98/5 k. ú. Troja n Pří-
stavba zimní zahrady ve 4. NP, Sádky 797/2d, P7 
n Bytový dům, Trojská 132, P7

1/ Studie RD Pod Havránkou
Komise kladně hodnotí, že investor prověřuje zá-
měr v předstihu. n Investiční záměr a plánovaná 
velikost odpovídá parametrům území n Požadu-
jeme více začlenit parter domu do terénu včetně 
výškového uspořádání zahrady. n Prověřit úpra-
vu opěrné zdi prolomením se zelení směrem do 
ulice. n Navrhnout členění, které by snížilo mo-
numentálnost opěrné zdi. n Komise má připo-
mínky k délce pergoly na zahradě. n Podle před-
ložené studie je střecha zelená. Nástup na střechu 
z boku žebříkem n Další stavby ne.

2/ Vila Troja, Praha 7 – Podhoří, pozemek 
1480/1 k. ú. Troja
Ing. arch. MAZÁČEK dokumentaci nedoplnil a na K
jednání nedorazil.

3/ Odstranění objektů C4, E2 a doplňko-
vých staveb v areálu EZÚ
K předloženému návrhu na odstranění vrátnice, 
trafostanice a podzemních instalačních kolektorů 
nejsou připomínky.

4/ RD Troja Na Salabce, pozemek 98/5 k. ú. 
Troja
Komise vítá kultivovanou architekturu domu 
a jeho uměřenou hmotu. n Svislé lamely n Tera-
sa na střeše 1. NP n Výlez na střechu žebříkem 
n Požadujeme odstup stavby od hranice pozemku 
č. 98/4 minimálně 2,70 m n Požadujeme doplnit 
návrh materiálového a tvarového řešení oplocení

5/ Přístavba zimní zahrady ve 4. NP, Sádky 
797/2d, P7
Obecně komise nesouhlasí s dodatečným povolo-
váním staveb, provedených bez stavebního povo-
lení. Komise bere na vědomí návrh na dodatečné 
povolení stavby zimní zahrady. Netrvá na odstra-
nění této provedené přístavby.

6/ Bytový dům Trojská 132, P7
Předložená dokumentace k žádost o vydání no-
vého stanoviska je neúplná. Neřeší důvody, proč 
byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhod-
nutí a stavebního povolení.
Navržené garáže stále neodpovídají normovým 
hodnotám a konstrukční systém neumožňuje je-
jích splnění podle ČSN 73 6056 a 73 6058.
Předložené výkresy neobsahují řez A -A z které-
ho je zřejmá úprava terénu po odstranění svahu. 
Chybí situace širších vztahů s odstupovými vzdá-
lenostmi.

Zapsal: Karel NOVOTNY
, tajemník komise,YY
ověřil: Ing. arch. Tomáš DRDÁCKY
KK , předseda komise YY

pro rozvoj, krajinu a výstavbu

6. 2. 2019 Z jednání
Komise pro obecní majetek
Komise pro obecní majetek pracuje ve stejném složení jako v minulém 
volebním období – JUDr. Petr HOSTAŠ (předseda), Ing. Roman HÁJEK,
Ing. Tomáš BRYKNAR, Mgr. Helena PONĚŠICKÁ, Ing. Stanislav MIK-
ŠÍK, Mgr. Michal URBÁNEK, JUDr. Regina SOUKUPOVÁ, Mgr. Filip 
HÁJEK, Ing. Josef CÍCHA, Tomáš SEIDL.

Na svém prvním jednání se komise zabývala

n žádostí Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji 
části pozemku parc. č. 1678 k. ú. Troja z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnic-
tví Mateřská školy Trojská labuť s.r.o. Členové komise jednomyslně nesouhlasí
s prodejem části veřejného pozemku z důvodu zúžení komunikace.
n Druhým bodem jednání byl pronájem pozemků parc. č. 1497/4 a 1495 k. 
ú. Troja Trojskému vinařskému spolku za účelem vysazení a udržování vi-
nice. Jedná se o pozemky u komunikace K Bohnicím směrem k Hrachovce. 
Členové komise velkou většinou hlasů souhlasí s pronájmem pozemku pro nekomerč-í
ní využití na dobu třiceti let s výší ročního nájemného 11 Kč/m2mm . Nájemce bude 
povinen udržovat oplocení a v případě výpovědi musí odevzdat pozemek 
v původním stavu. Komise doporučuje panu starostovi za těchto podmínek 
zveřejnit záměr pronájmu pozemků. JUDr. Petr Hostaš, předseda

dne 13. února 2019

Dotační program Městské části 
Praha -Troja na rok 2019
Městská část Praha -Troja vyhlásila pro rok 2019 program pro poskytování 
dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu projektů v oblasti rozvo-
je, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit 
v prostoru Trojské kotliny.
K 15. 2. 2019, tj. datu, do kdy se mohly podávat žádosti o dotaci, ob-
držela městská část jednadvacet žádostí v celkové požadované část-
ce 1 127 814 Kč. Letos poprvé se počet žádostí v oblasti péče o životní 
prostředí vyrovnal nejoblíbenější oblastií sportu a volného času. V obou
těchto oblastech bylo podáno po šesti žádostech. Dalšími oblastmi
jsou vzdělávání – pět žádostí, í kultura – tři žádosti a oblast sociální a zdra-
votní – jedna žádost.í

Městská část Praha -Troja má na rozdělení vyčleněných 500 tis. Kč.
O výši poskytnutých částek jednala 26. 2. 2019 Grantová komise, která 
svůj návrh postoupí Zastupitelstvu městské části k rozhodnutí.

Jak dotační řízení dopadlo, vás budeme informovat v příštím čísle
nebo na www.mctroja.cz. Ing. Irena Marková, tajemnice Úřadu MČ
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březen

Masopustní veselí

S
rdečně zveme děti i dospělé na trojské
Masopustní veselí. Muzikanti, taškaři-
ce, tanec s medvědem i dobroty. Prů-

vod půjde kolem řeky na louku u Galerie
Trojský kůň, kde bude probíhat veškeré ve-
selí, viz pozvánka vpravo.

Ekoškolka
Rozárka

Den otevřených dveří
v Ekoškolce Rozárce
28. 3. 9–11 hod.

R
ozhlížíte se po školce pro vaše děti?
Přijďte se podívat do Ekoškolky Rozár-
ky. Den otevřených dveří proběhne

28. 3. mezi 9–11 hod. Kdyby se vám termín
nehodil, ozvěte se a domluvíme se na jindy.
Těšíme se na vás i vaše děti.
Kontakt: Eva Sůrová, tel. 777 123 690, Eko-
školka Rozárka, Pod Havránkou 12/2,
Praha -Troja, www.ekoskolka -rozarka.cz

S SEBOU kostým, přezůvky do tělocvičny (i doprovod), 50 Kč (vstup)
Konec? Okolo 17.30 hod.
Přihlášky předem do čtvrtka 14. 3. na katerinasramkova@seznam.cz!!!

»OVOCE A ZELENINA«

TJ SOKOL TROJA A MČ PRAHA -TROJA
ZVOU NA

DĚTSKÝ ZDRAVÝ 
KARNEVAL

V SOBOTU 16. 3. OD 16 HOD.
V TĚLOCVIČNĚ U ZŠ

Rádi bychom pozvali všechny děti a jejich rodiče na tradiční dětský kar-
neval. Letošní téma je JÍDLO…papání…zdravé jídlo…dobré jídlo… Těší-
me se na rajčata, jahody, brokolice, ananasy, papriky i borůvky…ale i malé 
kuchtíky a kuchaříky. Čekají na vás hry, tanec, legrace, vaření.
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na jarní akci VÍTÁNÍ JARA, která se uskuteční ve středu 
20. 3. 2019 od 15,45 h. na nové zahradě mateřské školy

• PROGRAM •
•  předání žezla Jaru
•  kulturní pásmo 
  s básničkami a pí
•  jarní dílničky 

dítě
ĚNO
me!

Mateřská škola Nad Kazankou srdečně zve děti s rodiči 

d
Ě
m

uu

ísničkami

VSTUPNÉ 50,- Kč/d
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚ

Moc se na Vás těším

Obrázek vlevo
i vpravo je téměř

stejný, přesto 
zkus najít

ROZDÍLŮ.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA VE SPOLUPRÁCI

S GHMP A MŠ NAD KAZANKOU VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Sraz všech víl a vodníků v pondělí 25. 3. 2019

v 9.30 h na křižovatce ulic Trojská a Pod Havránkou

Hrnečky a masky vítány!

Na závěr pohádka na nádvoří Trojského zámku.

PROGRAM:
19.00 1. blok hudby
19.20 zahájení bálu, představení 

moderátora a kapely
19.30 předtančení
19.35 2. blok hudby
20.05 zahájení soutěží o nej-

krásnější róbu, královnu 
bálu a nejlepší taneční pár, 
představení hodnotících

20.15 3. blok hudby
20.45 přestávka – prodej lístků 

do tomboly

Případné změny programu budou včas oznámeny.

21.20 4. blok hudby
21.55 vyhlášení vítězky soutěže 

o nejkrásnější róbu bálu
22.00 vyhlášení vítězky soutěže 

o královnu bálu, poslední 
možnost zakoupení lístků 
do tomboly

22.10 5. blok hudby
22.40 vyhlášení nejlepšího 

tanečního páru
22.45 překvapení
22.55 losování tomboly
23.35 6. blok hudby
00.00 přípitek starosty
00.15 diskotéka
03.00 ukončení bálu

TRADIČNÍ OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

v sobotu 9. 3.
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V
 druhém patře Veletržního paláce stojí za 
zhlédnutí výstava Františka Hudečka – 
V kresbě a grafice 40. let 20. století.

Autor ve svém díle dospěl k originálnímu vyjá-
dření nočních zážitků ze svých toulek Prahou a 
dostalo se mu právem pojmenování (od Jiřího
Koláře) Syn noci. Podobu osamělého nočního
chodce spojil jako melancholické sny se zářícím
vesmírem. Použil k tomu minimalistické jedno-
duchosti: sítě hustých čar zobrazil od plastic-
kých tvarů až po abstrakci. Výstava potrvá jen
do 31. 3. 2019. Popl
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Adam JÍLEK O NÁS BEZ NÁS
Jde o zobrazení lidského světa, avšak bez vizuálního 
záznamu člověk.

M
alíř Adam Jílek (29. 3. 1989 Praha) je absolvent Akademie výtvar-
ných umění v Praze, kde prošel mnoha ateliéry a načerpal technic-
ké znalosti od tradiční malby až po restaurování klasických malíř-

ských děl. Přes svůj relativně nízký věk si stačil vyvinout výrazný vizuální 
i obsahový rukopis.
Ústředním prvkem Adamovy tvorby jsou zvířata, kterým propůjčuje lidkské 
vlastnosti. Zvířata, podle jeho mínění, hrála v malířství po celou dobu jen 
druhořadou roli a on se v tom snaží zjednat nápravu svými novodobými 
satirickými obrazovými bajkami.

Adamova díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách nejen v Evropě, 
ale i v USA. Přesto, že je teprv krátce po dokončení AVU, má za sebou ně-
kolik zajímavých výstav, například v Národní galerii ve Veletržním paláci, 
v galerii Tančícího domu nebo také na Floridě v Miami. A nyní je na řadě 
galerie U zřícené lávky.

Vernisáž 14. března v 17 hodin. Ak. mal. Jan Kavan, kurátor galerie

Trojský zámek
ALEŠ HNÍZDIL / JIŘÍ KAČER

29. 3.–3. 11. 2019 Kurátorka: Magdalena Juříková

Aleš Hnízdil a Jiří Kačer jsou umělci téže gene-
race. Oba byli součástí skupiny mladých, která 
v druhé polovině 80. let vystoupila s otevřenou
kritikou svazových a fondových praktik, což na-
konec vedlo ke znovuotevření Galerie mladých
U Řečických, první platformy, která dávala pro-
stor začínajícím umělcům bez prověrek a neza-
sahovala do jejich tvorby. Hnízdil a Kačer si pro
své sochařské realizace vybrali zcela rozdílné
cesty i materiály a jejich práce se budou právě
odlišnými přístupy k formě i výrazu zajímavě
doplňovat. Zatímco první pracuje s vertikálně
orientovanou efemérní formou abstraktních
drátěných konstrukcí s kinetickými detaily,
druhý naopak preferuje kámen v komorním
i monumentálním formátu s graficky formu-
lovanou strukturou na povrchu ležících bloků.

KAMENNÍ SVĚDCI PRAŽSKÝCH ZAHRAD
dlouhodobá expozice Kurátorka: Marie Foltýnová

Výstava v podzemí zámku Troja představu-
je originály kamenných soch z období baroka 
a klasicismu z pražských zahrad a parků, kon-
krétně z výzdoby zámecké zahrady v Troji, Vrt-
bovské zahrady, krajinného parku usedlosti Ci-
bulka a Kinského zahrady na Petříně.

Vystavené originální vlysy bratří Hermannů,
mytologické sochy z Braunovy dílny nebo Číňa-
ni Václava Prachnera jsou v instalaci doplněny i
velkoformátovými archivními fotografiemi
z počátku minulého století.

Pamětní sloup v zoologické zahradě
V areálu pražské zoologické zahrady, poblíž hlavního vchodu, je pamětní 
sloup s bustami A. Svobody a Q. Schwanka s textem: „V roce 1922 daroval 
Alois Svoboda, velkostatkář z Troje, Československé republice Trojský zámek a rozsáh-
lé pozemky, na nichž se nachází zoologická zahrada v Praze. Věnuje Quido Schwank 
stavitel a nadační rada, vnuk. Praha -Troja 1996“. F. Malý

233 BŘEZEN 2019

Dne 20. února 2019 se sešel Klub 
trojské historie v počtu dvaceti 
historiků. Pan Zbyněk ŠÍŠA udě-A
lal a přinesl fotografie ze křtu 
naší poslední publikace v Zoo-
logické zahradě a rozdal je zá-
jemcům. Příští schůzka bude 
20. března 2019 od 17 hodin
v Domě spokojeného stáří.

František Malý
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Historie 
zahradní 
architektury
Pro velký zájem ze strany ná--
vštěvníků Národního zeměděl--
ského muzea v Praze 7 pokra--
čuje cyklus přednášek o his--
torii zahradní architektury.
Přednáší Ing. Zdeněk Novákk 
od 17 do 19 hod. v přednáško--
vém sále NZM. Vstupné 40 Kč.
5. 3. Francouzské zahrady II.
12. 3. Zahrada čínská 

a japonská
19. 3. Zahrada anglická
26. 3. Zahrada rokoková 

a anglo -čínská
2. 4. Zahrada krajinářská I.
9. 4. Zahrada krajinářská II.

měsíčník MČ P7 Hobulet, únor 2019

Projekty, 
které změní 
hlavní město
Centrum architektury a měst--
ského plánování (CAMP) Vy--
šehradská 51, Praha 2 v areálu
Emauzského kláštera ukazuje
Prahu budoucnosti na výstavě
Praha zítra?

Mezi sedmdesáti šesti vybraný--
mi projekty jsou bytové domy,
rekonstrukce veřejného prosto--
ru i stavby významné pro rozvoj
železnice a tramvajové dopravy.
Výstava nabídne v rámci dopro--
vodného programu i vycházkyy 
pro nejmenší návštěvníky a de--
vět samostatných večerů na témaa 
výstavby a rozvoje. Novinkou je
webová aplikace Praha zítra? ––
ucelený katalog vybraných praž--
ských projektů. Nejvýraznější
skupinou projektů jsou rekon--
strukce veřejných prostor v po--
době parku na Karlově náměstí,íí
kompletní přeměny Vítězného ná--
městí čií rekonstrukce Malostran--
ského náměstí a Klárova, ale takéí
menší projekty jako např. úpravyy 
veřejného prostoru Emauzy. Vý--
stava potrvá do 20. března 2019
a je otevřena denně kromě pon--
dělí od 9 do 21 hodin, zdarma.

Noviny Prahy 2
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DVANÁCTÝ ROČNÍK VÝSTAVY ZÁMĚRŮ A PLÁNŮ V TROJSKÉ KOTLINĚ

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

Park vodních sportů � �
Dostavba školy a pavilonu �

Buldozer KOMATSU od 5. 2. 2019 upravuje dno Vltavy v Podhoří.

Komentovaná
prohlídka
VE STŘEDU 6. 3. 2019
OD 17 HODIN

PRO VÁS

má od 4. března opět otevřeno 
šest dní v týdnu.

PONDĚLÍ–SOBOTA 15–20 HOD.

Povltavská 21 www.trojskysklep.cz

PRO VÁÁÁÁS

V případě zájmu možno domluvit 
samostatnou prohlídku – 
tel.: 284 691 121
e-mail: homolkova@mctroja.cz

Povltavská 21
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cceamoba.cz/trojska-skola
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ŽIVOT V TROJI

Trojský vinařský spolek

T
roja je dosud vedena jako vinařská 
obec. Její zašlou slávu donedávna 
připomínala jen vinice sv. Kláry, 

která tvoří spolu s kapličkou místní do-
minantu. Už málokdo věděl, že nedale-
ko je ještě vinice Salabka, a tím povědo-
mí o Troji coby vinařské obci končilo.
Lidé tu bydlí, na zdejší kulisy si zvykli
a vínem příliš nežijí. O tom, že od vlády 
krále Karla IV. až do Třicetileté války 
se táhl dlouhý pás vinic od Vysočan
přes Bulovku, Trojou až do Podhoří, užp , j ,
ví jen nepatrná skupinka zasvěcenců.
Tak ale vinařská obec nevypadá, to
hrdé přízvisko si nezaslouží. Naštěstí se
v poslední době zázračně objevují pro-
jekty na obnovu někdejších vinic a ně-
které se již realizují. Aby také ne, Troja 
je jednou z nejteplejších oblastí Čech.
Její záhřevné břidlicové podloží se

sprašovými a písčitými kapsami, nízká 
nadmořská výška a blízkost řeky vytváří 
pro révu ideální prostředí. Protože 
správnou vinařskou obec nedělají jen 
velké komerční vinice, ale také jakési 
vinařské podhoubí, které sestává 
z mnoha malých, a ještě menších vina-
řů, zahrádkářů, milovníků vína a dal-
ších příznivců, kteří tvoří ten správný, 
pospolitý vinný cvrkot, je právě toto po-
třeba pro zdárnou rehabilitaci vzkřísit.

Právě na podporu takového vinař-p p
ského kvasu vznikl na podzim minulé-
ho roku Trojský vinařský spolek, který 
si vytkl nelehký úkol: zacelit díru v kon-
tinuitě zdejší vinařské kultury. Přiblížit 
vinařství nejširším vrstvám obyvatel. Opět 
naučit sousedy révu pěstovat, zpracovávat, 
vínu rozumět a obdivovat ho, dát jim nové 
téma k hovoru. Spolu s Městskou čás-

tí Praha -Troja za tímto účelem spolek 
buduje malou, nekomerční ukázkovou 
vinici na Hrachovce, kam si každý bude 
moci přijít pro radu, osahat si v praxi 
všechny úkony, aby zjistil, že pěstování 
révy ve zdejších podmínkách není tak 
složité, ba naopak je to povznášející, ra-
dostné a smysluplné. Réva do Troje pa-
tří stejně jako do Burgundska. Naštěstí 
nezačínáme z nuly, už teď tu je desítka, 
možná i dvě desítky lidí, kteří hrozny 
pěstují a zpracovávají. Při nedávném 
setkání jsme byli kvalitou naší produk-
ce mile překvapeni. Proto se budete 
i nadále na stránkách tohoto časopisu 
setkávat s články na toto téma. V dub-
nu bude vhodná doba na výsadbu, tak 
máte nejvyšší čas si rozmyslet, jestli tu 
tuctovou túji v rohu zahrady nezrušit 
a nenahradit něčím, co zapustí i vaše , p
kořeny hlouběji do trojských strání.

Až budeme při nedělních procház-
kách slýchat, jak na sebe lidé pokřikují: 
„Nazdar, jak ti to letos odkvetlo?“ nebo 
„Už máš první stáčení?“, pak bude Tro-
ja patřit mezi vinařské obce opět prá-
vem.

Jan Kavan, předseda spolku, tvspolek@email.cz
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Kroužky mladých techniků a vědců každou středu, říjen až leden a únor až 

květen: technici začátečníci (I. a II. třída ZŠ) 15.30–16.30 h, technici pokročilí 
(III. až V. třída ZŠ) 16.30–17.30 h, studenti a dospělí 17.30–20.00 h. Bližší infor-
mace na info@uct.cz, nebo na tel. 603 821 822zz

Z HISTORIE Svědkové bývalých pražských vinohradů
V minulých dobách, kdy Praha ještě 
nebyla moderním velkoměstem a žila 
svým poklidným starosvětským ži-
votem v těsném sevření městských 
hradeb, táhly se vně města na zele-
ných návrších rozsáhlé vinice, z nichž 
zejména ty, které se rozkládaly vstříc 
slunci na jižních svazích, skýtaly Praža-
nům sladký vinný mok. Víme, že to byl 
sám Otec vlasti, císař a král Karel IV., 
který znamenitě přispěl pražskému 
vinařství tím, že dal dovézti z daleké 
Burgundie tamní proslavenou révu, 
ale dávná minulost viniční sahá až 
do dob svatováclavských, neboť – jak 
svědčí staré legendy – svatý kníže 

Václav sám vzdělával a pilně ošetřoval 
vinohrad v blízkosti pražského hradu 
v místech dnešních zahrad nad Starý-
mi zámeckými schody. Není tedy divu, 
že sláva staropražského vinařství byla 
nemalá a že úrodné stráně kolem Pra-
hy po celá dlouhá staletí vzkvétaly 
viničním hospodářstvím, dokud nový 
věk neučinil konec patriarchální idyle 
a nezastavěl někdejší romantické vi-
nohrady rychle rostoucími pražskými 
předměstími. Dnes sotva kdo vzpo-
mene, kráčí -li rušným průmyslovým 
Smíchovem, moderními Dejvicemi či 
přeplněným Žižkovem, že tu všude 
na místě dnešních živých tříd kdysi 

ušlechtilá réva nalévala své hrozny,
které byly neklamnou známkou pod-
zimu, nad nimiž úsměvně bděl patron
vinařů sv. Václav.
A přece až do dnešních dob zachovaly 
se památky oněch dávných dob, a to
malé pro některá pražská předměstí 
příznačné kapličky, které kdysi upro-
střed starých vinic stavěli zbožní pěs-
titelé. Největší a nejznámější z nich,
vinařská kaple svaté Kláry v Troji, byla
zbudována v druhé polovině XVII. sto-
letí majitelem trojského panství kní-
žetem ze Šternberka, ale postupem
doby se stala přímo jakousi ústřední 
symbolickou svatyňkou všeho praž-

ského vinařského společenstva, které 
zde hlučně a slavně slavívalo svou 
pouť. Několik krásných vinařských 
kapliček zachovalo se v okruhu ně-
kdejších Viničních hor nad Dejvice-
mi, z nichž připomínáme zejména 
umělecky cennou kapli Nejsv. Trojice 
u dnešní Sušické ulice, která svou 
zajímavou trojlaločnou půdorysnou 
dispozicí zdá se být pravděpodobně 
dílem známého barokního vlašského 
architekta Palliardiho. Je pozoruhod-
né, že kupolovitou klenbu této kaple 
vyzdobil v polovině minulého století 
pěknou freskovou malbou slavný ma-
líř Josef Navrátil.

S. Richter (Praha,
periodický tisk asi 1955)

UCT – Underground Club Troja z.s. uspořádal při příležitosti vzniku besídku. 

CO NOVÉHO VE VÝUCE
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

Stolní tenis
Seriál turnajů ve stolním teni-
se ve dvouhrách zahájil v ne-
děli 3. 2. 2019. Vzhledem ke
sněhové kalamitě je osmnáct 
hráčů velice pěkné. Hrálo se
tradičně ve velké tělocvičně
ZŠ Svatopluka Čecha na dva 
vítězné sety a startovní pole

se rozdělilo do dvou skupin, 
z nichž vzešli další – finálová 
a o umístění.
Suverénem se stal veterán 
Jiří DRAHOTA, který pro-
šel celým turnajem bez ztrá-
ty setu, na druhém a třetím 
místě měli dvě porážky dva 
hráči, vzájemný zápas dopa-
dl lépe pro Františka KVĚ-

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

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

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

TJ SOKOL TROJA zve na cvičeníA

Sokolský lyžařský a snowboardový kurz v Boudě u Studánky zdraví i letos všechny čtenářky a čtenáře.

n 16. 3. 2019 – pořádáme karneval pro děti – viz pozvánka na straně 6 n Dále
probíhají turnaje ve stolním tenise – dle termínové listiny na www.sokol -troja.cz
n Valná hromada TJ Sokol Troja, jako schůze delegátů, proběhne a 28. 3. 2019 v re-
stauraci v Sokolovně v Troji.

Oddíl kopané provádí nepřetržitý nábor dětí do mládežnických
týmů na trénincích v tělocvičně ZŠ Sv. Čecha, v Trojské ulici.
Tréninky – každé úterý a pátek (roč. nar. 2013, 2012, 2011, 2010,
2009) od 15.30 do 17 hod.: informace Petr FILIP – 728 213 254,
Martin FOŘT – 731 480 155. Každý pátek (roč. nar. 2008, 2007, 
2006) od 17 do 18.30 hod.: informace Luděk TOBOLA – 
702 408 255 Za Tj Sokol Troja – Petr FILIP
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TONĚ a třetí místo zůstalo 
Blance NOVÁKOVÉ. Ze So-
kola Troja skončila nejlépe 

Zuzana HERZOGOVÁ na os-
mém místě. Rudolf HAMPEL,

vedoucí stol. tenisu

Blanka Nováková B. Nováková a F. Květoň vítěz (vlevo) a Vl. Černík

v Sokolovně v Trojské 171a,
provozovatel Cateringarden, s. r. o.

zve k posezení!

RESTAURACE
TJ Sokol Troja

n Nové speciality
n Nová obědová menu z české 

kuchyně
n Noví kuchaři i obsluha Vás rádi 

přivítají
n Otevřeno pondělí až pátek

11–22 hodin

Obědová menu, jídelní 
lístek, kontakty – najdete na 
www.sokoltrojarestaurant.cz

Te ̌šíme se na Vás.
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET
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ZOO připravila
Otevřeno denně, v březnu 9–17 h

Komentovaná krmení a setkání probíha-í
jí o víkendech a státních svátcích po celý 
den – stačí si jen vybrat! Venkovní program 
probíhá jen za hezkého počasí.
Happy Mondays – každé pondělí mají 
všechny děti od 3 do 15 let, důchodci a stu-
denti vstup za 50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, 
ZTP/P mají vstup za 1 Kč.
Večerní prohlídky s průvodcem Zveme Vás 
na procházku po zoo po zavírací hodině ka-
ždou středu, pátek a sobotu od 17:00. Na 
prohlídku je nutné se předem objednat.
Krmení velbloudů denně od 13.30 hod. Na 
prohlídku je nutné se předem objednat. Vý-
stavy: Galerie Gočárovy domy: Zvířata ze zoo
v kresbách Neprakty (do 3. 3.), y Štíři v Zoo Pra-
ha (od 9. 3.), Jurta:a Na hlídce v Gobi (do 28. 3.)i
2. 3. Ohřejte se v zoo Zveme Vás k návštěvě
pavilonu Indonéská džungle, kde se dozvíte 
zajímavosti o zvířatech.
Program probíhá od 10 do 14 hodin, kdy na 
Vás bude čekat překvapení.

3. 3. Světový den divoké přírody Poznejte y
největší současná nebezpečí pro přírodu 
a zjistíte, jak můžete sami pomáhat.
9. 3. Vernisáž výstavy „Štíři v Zoo Praha“
Slavnostní zahájení výstavy štírů v galerii 
v Gočárových domech.
9. 3. Ohřejte se v zoo zajímavosti o zvířa-
tech v pavilonu Indonéská džungle 10–14 h
(+překvapení)
10., 17., 24. a 31. 3. Štíři v Zoo Praha odpole-a
dní štíří workshop s chovatelem
16. 3. Třicátiny Mawar Oslava narozeninr
orangutanice Mawar v pavilonu Indonéská 
džungle.
16. 3. Ohřejte se v zoo zajímavosti o zvířa-
tech v pavilonu Indonéská džungle 10–14 h
(+překvapení)
23. 3. Ohřejte se v zoo zajímavosti o zvířa-
tech v pavilonu Indonéská džungle 10–14 h
(+překvapení)
24. 3. Jaro je tady! Romantická vycházku
s průvodcem po jarní zoo aneb námluvy zví-
řat a zpěv ptáků.
30. 3. Slavnostní zahájení sezóny 2019 plno
zábavy a her k otevření již 88. sezóny Zoo 
Praha.
30. 3. Ohřejte se v zoo zajímavosti o zvířa-
tech v pavilonu Indonéská džungle 10–14 h
(+překvapení)

BZ pro vás
www.botanicka.cz

do 31. 3. Džungle, která nespí ve 
skleníku Fata Morgana pátky a so-
boty od 18.50 hodin Navštívit tro-
pický deštný prales v noci, to se po-
daří opravdu jen málokomu. Přijď-
te se projít džunglí, která nespí.
Rezervace nutná www.botanicka.cz

3. 3. Den svařeného vína Vinotéka 
sv. Klára 11–19 h Přijďte se zahřát 
před nadcházejícím jarem doušky 
dobrého svařeného vína z naší vi-
nice. Na výběr bude široká nabídka 
obohacená o speciály.
4.–7. 3. Týden uzavření skleníku 
Fata Morgana (příprava výstavy or-
chidejí)

Přednáškový cyklus Ornamentál-
ní zahrada – Rostlinné bistro Bota-
nická na talíři vždy ve čtvrtek od 
17.30 h, vstupné 50 Kč
7. 3. Jan PONERT Pleurothallidi-
nae, nejbohatší skupina orchidejí?
14. 3. Pavel CHLOUBA Cesty za 
bramborami Peru
21. 3. Igor BÁRTA Suiseki – suges-
tivní kameny
Vstup na přednášku je možný pouze 
vchodem do zahrady z ulice Nádvorní!
8.–31. 3. Orchideje skleník Fata 
Morgana, zásobní skleník út–ne 
9–19 h. Nechte se okouzlit krásou 
rostlinného těla, podivuhodnými 
tvary a pestrými barvami květů or-
chidejí. Inspirujte se originálními 
vazbami a aranžmá z dílny přední 
české floristky Kláry Franc Vavří-
kové.
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Z Dubče
do Horních Měcholup

V
ážení čtenáři, turisté, některou zimní so-
botu vyrazíme na nenáročný výlet na 
kraj Prahy. Autobusem 240 z konečné

metra C – Háje dojedeme do stanice Winkle-
rova v Dubči. Zde se napojíme na modrou
značku a půjdeme zpět jakoby do centra. Za 
parkovištěm už uvidíme vstup do tzv. Panské 
zahrady. Park leží v ochranném pásmu Pří-yy
rodního parku Říčanka, jednoho z nejstar-
ších přírodních parků na území Prahy. Histo-
ricky byla plocha panskou zahradou rozkláda-
jící se v těsné blízkosti tvrze, z níž se dochova-
ly pouze zdi a budova špýcharu. Zahrada 
vznikla díky dotacím z EU a HMP. Plocha je
3 800 m2 zatravněné plochy, 510 m2 keřů
a 540 m2 nově vybudovaných komunikací.
Dalším lákadlem je i vyhlídka osázená vinnou
révou na ploše 770 m2 – odrůdy Marlen
a Madel. Najdete zde např. meditační loučku
s kameny a vodoteči, vodní tok, tůňky, most-
ky, lavičky nebo bludiště s dřevěnou vyhlíd-
kou. Až se dokocháme, popojdeme k Dubeč-
skému špejcharu (17. stol.) a zřícenině tvrze
(1508), napojíme se na modrou značku a ul.
Netlucká půjdeme směr rybník V Rohožníku.
Ten obejdeme zprava a pokračujeme po mod-
ré kolem rybníku a pak z ní uhneme a vystou-
páme k lomu Rohožník, odkud je pěkná vy-

hlídka. Překročíme Říčanský potok ke koste-
lu neznačenou cestou doprava a kolem kostela 
sv. Petra rovně přes hlavní silnici po cyklos-
tezce ulicí K Pekárně a dále cestou Za křížem
dojdeme na kraj Horních Měcholup. Na hlav-
ní Kutnohorské ulici narazíte na vyhlášenou
Country hospodu s výborným jídlem a pivem.
Odtud je to pár minut na vlakovou zastávku
Horní Měcholupy, vlak jezdí každou půlhodi-
nu (vždy :04 a :34) a na hlavním nádraží bude-
te za 14 minut. Výlet si lze prodloužit z 3,5 km
na 6,5 km tak, že u lomu Rohožník pokračuje-
me dál po modré až do Uhříněvsi na vlak.

text a foto Renata Zajícová


