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SLOVO STAROSTY ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

V ELKY� DÍK PATŘÍ zejména 
sekundánkám z Trojské-
ho gymnázia Báře a Terce 

Tomáškovým, které celou akci inici-
ovaly a s pomocí ostatních studentů 
perfektně zorganizovaly, dále všem 

účinkujícím z Královské základní 
školy Praha -Troja, Základní školy 
Trojská, Mateřské školy Nad Kazan-
kou, Mateřské školy Trojská labuť, 
Ekoškollky Rozárka a Trojského 
gymnázia. Nelze opomenout štěd-

ŽIVOT V TROJI

Děti z Trojské kotliny pomáhají australské fauně
71 791 Kč!!! Tolik se podařilo vybrat v rámci dob-
rovolného vstupného při akci, na které vystoupily 
děti mateřských škol, základních škol a gymnázia 
naší městské části.

ré dárce, zejména pana jednatele
z Královské základní školy, který 
v momentě, kdy bylo vybráno cca tři-
cet tisíc korun, částku zdvojnásobil.
Děkujeme!

Benefičního koncertu se zúčast-
nili kromě řady rodičů a příznivců
trojských škol PhDr. Mgr. Vít Šimral 
PhD. et PhD., člen Rady hl. města 

Prahy pro oblast školství a sportu, 
Ing. Tomáš Bryknar, starosta měst-
ské části Praha -Troja, Petr Velen-
ský, kurátor a zástupce z pražské 
zoo a všichni ředitelé zúčastněných 
škol. Pan Velenský převzal v závěru 
z rukou ředitele Trojského gymnázia 
symbolický šek s vybranou částkou.

Mgr. Radim Jendřejas

Milí trojští 
a podhořští 
sousedé,

v mládí jsem často slýchával z úst mocných tohoto svě-
ta větu: „poručíme větru dešti“. Nic takového se do
dnešního dne nikomu nepodařilo. Ba naopak. Příroda 
nám v posledních letech čím dál tím častěji dává naje-
vo, že její vrtochy nemůže člověk ani těmi nejvyspělej-
šími technologiemi ovládat a mnohdy ani předpovídat.
Veliká sucha, přívalové deště, prudké vichřice a v ne-
poslední řadě obrovské požáry. Na počátku letošního
roku zasáhly Austrálii mimořádně silné požáry, které
svým rozsahem nemají v dějinách obdoby. Fauna v již-
ní časti kontinentu byla totálně zdecimována a zprávy 
o popálených a uhynulých zvířatech obletěly celý svět.
Současně se zvedla i obrovská vlna solidarity. Mnozí 
z nás chtěli nějakým způsobem pomoci, ale mnohdy 
nevěděli jak.

S úžasným nápadem přišly dvě studentky Troj-
ského gymnázia Bára a Terka! Za pomoci a podpory 
především pana ředitele gymnázia Radima Jendřejase
a svých spolužáků zorganizovaly veřejné vystoupení 
dětí z trojských školek a škol pod názvem „Děti z Troj-
ské kotliny pomáhají australské fauně“ Na tomto
dětském benefičním koncertě bylo v podobě dobro-
volného vstupného vybráno neuvěřitelných 71 790 Kč,
které byly předány do veřejné sbírky pořádané Zoo
Praha „Pomáháme přežít“.

Smekám před Vámi.

Z 12. zasedání zastupitelů
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo městské části stanovilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle novely 
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterým byly navýšeny odměny neuvolněným členům zastupi-
telstva o 10 % oproti roku 2019. V připravovaném návrhu rozpočtu MČ je s navýšením odměn 
počítáno, protože prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy jsou také každoročně vyšší.

Usnesení č. 69 bylo schváleno.
Informace starosty n Informace k dopravě – pan starosta seznámil s jednáním, které se 
uskutečnilo se zástupci MČ Praha 8 ke světelné závoře na křižovatce Lodžská x K Pazderkám. 
MČ Praha 8 je nyní zásadně proti této úpravě. V projektu byly navrženy intervaly, kdy svítí 
červené světlo a kdy zelené, velmi tvrdě. Variantou je, že semafor nebude fungovat o víkendu. 
Z intervalu 50 vteřin, kdy 40 s svítí červená a 10 s zelená, jsme ochotni jít na opačnou variantu. 
V žádném případě nechceme ochromit dopravu. Chceme tím pouze docílit toho, aby část kolo-
ny zůstala stát i nahoře. Žádáme, aby ulice Trojská u tramvaje byla obousměrná. Pan náměstek 
Scheinherr se k tomu postavil tak, ať dopravní opatření vydá ÚMČ Praha 7. Paní Foitlová se 
dotázala, zda světelná závora měla reagovat na hustotu dopravy v Trojské ulici. Pan starosta 
vysvětluje, že to má být na zkoušku. Upravili jsme projekt v časových intervalech a ten se bude 
posílat na Odbor dopravy ÚMČ Prahy 7 a Odbor dopravy ÚMČ Prahy 8. Paní Pokorná – řeší 
někdo dopravu na severu Prahy koncepčně? n Pan starosta také podal informaci k žádosti 
Magistrátu HMP, aby komunikace Trojská byla zařazena do I. třídy komunikací. Na území 
Prahy 8 i Prahy 7 chtějí zařadit více komunikací do vyšší třídy, aby si město mohlo rozhodovat 
samo. MČ Praha -Troja je zásadně proti. n Informace k Trojské lávce – měla by být dokončena 
do konce roku 2020 s tím, že fyzicky by měla stát do koce srpna a potom by mělo probíhat 
předávání a kolaudace. n Informace k dopravě Pod Havránkou na základě požadavku k umís-
tění světelného semaforu na křižovatku Trojská x Pod Havránkou. K realizaci rekonstrukce 
křižovatky Trojská x Pod Havránkou bude MČ urgovat schůzku se zástupci PVS a. s.
Diskuze, závěr
Paní Karlíková vznesla dotaz, zda došlo podle podnětu Kontrolního výboru ke zvýšení ná-
jemného v DSS. Pan starosta – situací se zabývala Komise sociální a zdravotní a navrhla 
zvýšené nájemné na úrovni nájemného hlavního města Prahy a budou osloveni současní 
nájemci. U lidí, kteří se nenacházejí v horší sociální situaci, by se mělo zvážit jiné a vyšší 
nájemné a bude se o něm diskutovat. Paní Pokorná se dotazuje, zda bude mít MČ zájem 
o koupi pozemku Pod Havránkou, jak se zmínila na minulém jednání. Pan starosta – poža-
dovaná kupní cena je vysoko nad možnostmi městské části jen proto, aby tam mohla být 
vyhlídka. Pan místostarosta – v Troji je více strategických pozemků, kterými by se mohla 
zabývat Komise pro obecní majetek.

Tomáš Bryknar, starosta
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Potex o projektu sběru textilu
V loňském roce 2019 se nám podařilo z odpadového toku odklonit 
2 750 000 kg textilu. V Troji to bylo konkrétně 27 193 kg textilu.

U rčitě vás zajímá, co se se sesbíraným textilem následně děje. Z kontejnerů je sesbírané obleče-
ní převezeno do skladu, kde se dále zpracovává. Každý týden připravujeme oblečení na míru 
pro šest organizací:

1. Naději – stará se o osamělé a lidi bez domova 2. Centrum sociálních služeb Praha – a stará se
o osamělé a lidi bez domova 3. Progressive – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí 
drog 4. Společnou cestou – poskytují služby a ubytování matkám a rodinám s dětmi, které se 
ocitly v tíživé životní situaci. 5. Sananim – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí drog
6. FIXPUNKT (Comeback) – charitativní obchod pro potřebné. Celkově jsme těmto organizacím
poskytli více než 100 000 kg vytříděného textilu. g Z prodeje zbytkového textilu dlouhodobě pod-
porujeme další organizace, které ke své činnosti více potřebují peníze než použité oblečení.
V loňském roce jsme přispěli celkem v hodnotě 1 325 000 Kč našim partnerským organizacím. Na zá-č
věr bychom vám tedy ještě jednou rádi poděkovali za spolupráci, protože bez té bychom v tomto projektu
nemohli pokračovat. Velmi se těšíme na další spolupráci. Michaela Fürstová

Místní poplatky ze psů v roce 2020
Předmětem místního poplatku ze psů (dále jen „poplatek“¨) je držení 
psa, který je starší tří měsíců. Poplatek platí každá fyzická a právnic-
ká osoba, která je držitelem psa (dále jen „poplatník“) a je přihláše-
na nebo má sídlo na území České republiky.
UPOZORNĚNÍ:  Od 1. 1. 2020 jsou poplatníky též cizinci, kteří jsou přihlášeni k trvalému 

pobytu.

K AŽDY� POPLATNÍK (včetně cizinců), 
který má trvalý pobyt v Městské čás-
ti Praha -Troja, splní ohlašovací po-

vinnost na Úřadu městské části Praha -Troja, 
Trojská 230/96, Praha -Troja oznámením 
o vzniku poplatkové povinnosti do patnácti 
dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za 
následek vznik povinnosti platit poplatek; ohlašo-
vací povinnost je povinen splnit i poplatník, který 
bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od 
poplatku.

Podání lze učinit osobně, poštou nebo elek-
tronicky – bez použití zaručeného elektronické-
ho podpisu je nutné podání do pěti dnů potvrdit 
písemně nebo ústně do protokolu. Pro podání je 
možné využít formuláře na webových stránkách 
Městské části Praha -Troja, www.mctroja.cz

Poplatník je rovněž povinen oznámit úřadu 
do patnácti dnů každou skutečnost, která má 
vliv na výši poplatku (např. úhyn psa, změna 
trvalého bydliště poplatníka).

Splatnost místního poplatku ze psů pro rok 
2020 je do 31. 3. 2020 nečiní -li poplatek 
více než 600 Kč. Činí -li poplatek více než 
600 Kč ročně, je tento poplatek splatný ve 
dvou stejných splátkách, a to do 31. 3. 2020 
a 31. 8. 2020.

Sazby místního poplatku za rok:
1 500 Kč za jednoho psa, 2 250 Kč za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele.
Sazba poplatku za rok za psy chované v rodinném 
domě činí:
300 Kč za jednoho psa, 600 Kč za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele.
Je -li držitelem psa poživatel invalidního, starob-
ního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, kte-
rý je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poži-

vatel sirotčího důchodu nebo osoba starší 65 let, 
činí sazba poplatku za rok 200 Kč za jednoho
psa a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele.
Sazba poplatku za psa určeného k hlídání ob-
jektů, jehož držitelem je právnická osoba, která 
je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí 
ročně 600 Kč za jednoho psa a 900 Kč za druhé-
ho a každého dalšího psa.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti v po-
kladně Úřadu městské části Praha -Troja, 
Trojská 230/96, Praha -Troja nebo bez-
hotovostním převodem na bankovní účet 
č. 2000725369/0800. Variabilní symbol, 
který obdrží poplatník při podání ohlašo-
vací povinnosti, Vám bude sdělen v ekono-
mickém oddělení úřadu nebo na telefonním 
čísle 284 686 104.

Od poplatku je podle zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, osvobozen držitel psa, kterým
je osoba nevidomá, osoba, která je považována
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle
zákona upravujícího sociální služby, osoba, kte-
rá je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,PP osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata
nebo osoba, které stanoví povinnost držení psa 
zvláštní právní předpisy.

Další osvobození se vztahuje na držitele 
psů: a) chovaných k vědeckým účelům v zaříze-
ních k tomu určených, b) jimiž jsou delegovaní di-
plomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další 
osoby, jsou -li státními příslušníky cizích států, 
požívající podle mezinárodního práva výsady 
a imunity, je -li zaručena vzájemnost, c) služeb-
ních sloužících Policii ČR a městské policii a spe-

ciálně vycvičených záchranářských a lavinových 
psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je 
členem Svazu záchranných brigád, dd d) převzatých 
z útulků provozovaných na území hlavního měs-
ta prahy pro dobu dvou let od převzetí.

Každý, kdo se stane chovatelem psa chovaného 
na území hlavního města Prahy a zároveň označe-
ného podle veterinárního zákona, je povinen se 
do třiceti dnů od této skutečnosti přihlásit do evi-
dence chovatelů psů vedené Magistrátem hlavního 
města Prahy.

Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše 
však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který 
nechá označit psa identifikačním číslem podle ve-
terinárního zákona a přihlásí se do evidence cho-
vatelů psů v souladu s obecně závaznou vyhláškou 
č. 23/2003 Sb., hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů. Na úlevu od poplatku má poplatník ná-
rok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících 
po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Adresa evidence chovatelů psů: Magistrát 
hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskopráv-
ní, Jungmannova 35/29, Praha 1., II. patro, míst-
nosti č. dv. 231a – 231b – 234. Návštěvní dny: pon-
dělí 12–17 hodin, středa 8–18 hodin. Telefonní 
kontakty: 236 002 257, 236 002 254, 236 003 102, 
236 002 392, 236 002 317

Registrační kartu chovatele psa, odhlášení 
z evidence, změnu adresy majitele apod. lze zaslat 
poštou nebo na e -mail: posta@praha.eu, příp. 
prostřednictvím datové schránky hl. m. Prahy 
č. 48ia97h.

Romana Konrádová, vedoucí ekonom. oddělení

Velkoobjemové 
kontejnery 
první pololetí

2020

BIOODPAD
Sobota 11. 4. od 13 do 16 hodin

n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská
n Pod Salabkou x Trojská

Neděle 12. 4. od 13 do 16 hodin
n V Podhoří čp. 280

Neděle 24. 5. od 13 do 16 hodin
n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská
n V Podhoří čp. 280

DOMOVNÍ ODPAD
Sobota 25. 4. od 8 do 12 hodin

n Pod Salabkou x Trojská
n V Podhoří 280
n ZŠ + TGSČ Trojská 110/21

Neděle 26. 4. od 13 do 17 hodin
n Pod Havránkou 807/15
n Sádky

NEBEZPEČNÝ ODPAD A TUKY
Středa 1. 4. 

n Podhoří (točna autobusů) 18.10–18.30 h
n Trojská x Pod Havránkou 18.40–19.00 h

Sobota 27. 6.
n Podhoří (točna autobusů) 11.10–11.30 h
n Trojská x Pod Havránkou 11.40–12.00 h
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ÚŘAD MČ INFORMUJEJ ARO OBVYKLE ZAČÍNÁ 20. 3., 
ovšem mírná zima nasvědču-
je tomu, že se jaro hlásí už od 

února. Kvetou sněženky, macešky, 
brambořík, vřesovce, vykukují už 
krokusy a někde již kvetou jehnědy. 
Takže pokud se vám zdá, že máte 
ucpaný nos a kýcháte nelekejte se, 
může se jednat o jarní alergii. Le-
tošní rok se opět připravte, že bude 
problém s velkým suchem. Můžete 
si ke stromům pořídit například 
zavlažovací vaky. Také pořiďte 
ptáčkům na zahradu pítka, může 
postačit i miska pod květináč. Také 
budou dále probíhat různé dotace 
na dešťovou vodu. Více informací na 
https://www.destovka.eu/.

Gabriela Mosoriaková, referentka ŽPR
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Když chci pokácet strom
Máte na zahradě strom, který již neplní svůj účel? Nekácejte jej bez 
rozmyslu, je možné, že budete potřebovat povolení ke kácení dřevin 
od příslušného úřadu.
1. Změřte obvod kmene ve 130 cm nad zemí. Po-
kud má kmen více než 80 cm, pravděpodobně 
podléhá žádosti o povolení kácení dřevin. 2. Dal-
ším rozhodujícím faktorem je typ dřeviny. Jestli-
že se jedná o ovocnou dřevinu (třešeň, jabloň,
hrušeň, líska, mandloň atd.), rozhodnutí o kácení 
potřebovat nebudete i v takovém případě, že obvod
kmene ve 130 cm nad zemí bude více než 80 cm.
3. Pokud tedy má váš strom obvod kmene

více než 80 cm ve 130 cm výšky a nejedná se 
o ovocnou dřevinu, je vaší povinností podat 
žádost o povolení kácení dřevin na příslušný 
úřad, dle vašeho katastrálního určení. 4. Co 
musí vaše žádost obsahovat: Jméno a příjmení 
vlastníka pozemku (název firmy), datum naroze-
ní (IČO firmy), adresu, číslo parcely, výpis z ka-
tastru, zákres dřeviny v mapě, obvod kmene ve 
130 cm nad zemí, druh dřeviny a důvod kácení. 
Pokud nejste vlastník pozemku, musíte mít plnou 
moc s ověřeným podpisem. 5. Po splnění kroku 4 
již stačí doručit vaši žádost na podatelnu úřadu, 
v případě Troje na Úřad městské části Praha -Troja, 
Trojská 230/96. 6. Do patnácti dnů obdržíte ozná-
mení o zahájení řízení, kde bude termín ohledání 
místa, tzn. že se sejdete na pozemku s referentem 
životního prostředí, který zkontroluje, zda jsou in-
formace uvedené v žádosti správné. Pokud něco 
nebude sedět (druh dřeviny, obvod kmene atd.), 
nic se neděje, referent s vámi sepíše protokol, 
kde se vše uvede na správnou míru. 7. Posledním 
krokem je rozhodnutí o povolení kácení dřevin. 
V tomto kroku se dovíte, zda vám bylo, či nebylo 
kácení povoleno a z jakých důvodů. 8. Může se 
stát, že vám žádost o povolení kácení dřevin úřad 
zamítne. V takovém případě se ještě můžete zkusit 
odvolat na nadřízený úřad, což je v případě Prahy 
Magistrát hlavního města Prahy.

Doporučení:
Do žádosti uveďte i dřeviny, které budete chtít vy-
sadit v rámci náhradní výsadby. Náhradní výsadba 
se uděluje vždy! Pokud si sami nezvolíte dřevinu 
náhradní výsadby, vybere vám ji orgán ochrany 
přírody sám.

Kácení se většinou povoluje v období vegetač-
ního klidu, tzn. útlum fyziologických funkcí rost-
lin. Většinou od cca 1. 10. do 31. 3., to určí orgán 
ochrany přírody.

Žádost se snažte odůvodnit co nejvíce, popří-
padě si pořiďte posudek dendrologa. Neboť káce-
ní dřevin se povoluje pouze z opravdu závažných 
důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického 
významu dřeviny.

Náhradní výsadba nemusí být provedena na po-
zemku, kde se provádí kácení. Každý úřad by měl 
mít své pozemky, na kterých by bylo možné náhrad-
ní výsadbu splnit. Uvědomte si však, že v rámci ná-
hradní výsadby budete muset pečovat o dřevinu i pět 
let. Pokud péči zanedbáte, můžete dostat pokutu.

V případě, že hrozí ohrožení zdraví, života 
a majetku značného rozsahu při pádu dřeviny, 
není potřeba žádost. Dřevinu pokácíte na ozná-
mení, které zašlete do patnácti dnů od provede-
ní kácení na příslušný úřad. Oznámení obsahuje 
stejné informace jako žádost.

Veškeré informace najdete v zákoně č. 114/1992 
o ochraně přírody a krajiny, dále ve vyhlášce MŽP 
189/2013 o ochraně dřevin a povolení jejich kácení 
(https://www.mzp.cz/cz/kaceci_vyhlaska)

Gabriela Mosoriaková, referentka životního prostředí

UKLIĎME ČESKO UKLIĎME TROJU

PŘIJĎTE V SOBOTU 4. 4. 2020 V 9.00 H 
NA PARKOVIŠTĚ POD TROJSKÝM ZÁMKEM
nebo se přihlaste se svou vlastní trasou v Troji

Více informací na mosoriakova@mctroja.cz
nebo na tel.: 601 574 514

Po úklidu jsou účastníci zváni 
na opékání špekáčku a pivo.
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Městská část Praha -Troja vyhlásila pro rok 2020 Program pro 
poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu 
projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vyba-
vení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru Trojské kotliny.

K 7. 2. 2020, tj. datu, do kdy se mohly 
podávat žádosti o dotaci, obdržela měst-
ská část třináct žádostí v pěti oblastech 
ze sedmi v celkové požadované částce 
675 555 Kč. Jako každý rok byla nejob-
líbenější oblast sportu a volného času – 
podáno pět žádostí. Druhá byla oblast 
životního prostředí, zde byly podány 
tři žádosti. Následuje oblast vzdělávání 
a oblast kultury vždy se dvěma žádostmi 
a oblast sociální a zdravotní s jednou žá-
dostí. Po termínu pro odevzdání žádosti 

byla doručena ještě jedna žádost v ob-
lasti životního prostředí, kterou se bude 
městská část určitě také zabývat, neboť 
s žadatelem je dlouhodobě dobrá spo-
lupráce a projekt je pro městskou část 
přínosem.

Městská část Praha -Troja má na roz-
dělení vyčleněných 500 tis. Kč. O výši 
poskytnutých částek jednala 18. 2. 2020 
Grantová komise, která svůj návrh po-
stoupí Zastupitelstvu městské části 
Praha -Troja k rozhodnutí. Jak dotační 
řízení dopadlo, vás budeme informovat 
v příštím čísle nebo na www.mctroja.cz.

Ing. Marková

Z jednání Komise pro rozvoj, 
krajinu a výstavbu dne 12. 2. 2020

Program jednání:
1. RD Nádvorní parc. č. 171/3 Troja
2.  Skladové záz. údržby zeleně pozem-

ky parc. č. 93, 94 a 1669 k. ú. Troja
3. Rodinný dům K Bohnicím
4. Přístavba a renovace

viničního domku sv. Kláry
5. Šafránový domek – likvidace

dešťových vod
6. Loděnice Troja

Vyjádření komise k jednotlivým bodům:
1. RD Nádvorní parc. č. 171/3 Troja

Projektant představil záměr na stavbu rodinného 
domu. Zastavěná plocha 180 m2. Investor chce na 
pozemku umístit další stavbu zahradního domku 
o rozloze cca 40 m2. Podle sdělení projektanta je 
odstup od hranice sousedního pozemku 4,5 m. 
Navržená stavba má od cesty pro pěší (Kozí stez-

ka) odstup menší než 3 m. Projektant předpoklá-
dá projednání výjimky z odstupové vzdálenosti.
Komise má připomínky k navržené lodžii (zimní 
zahrada), která vystupuje cca 3 m do jihovýchod-
ní části pozemku. Další připomínka je k odhalené 
jihovýchodní části domu pod lodžií (arkýřem). 
Z předložené dokumentace nelze zjistit sklon 
terénu, protože chybí řez kolmo k ul. Nádvorní. 
Komise požaduje zachovat minimální požadované 
odstupy od hranic pozemku dle PSP a zastavě-
nost pozemku v místě obvyklou. Komise požaduje 
předložit specifikaci uvažované doplňkové stavby.

2. Skladové zázemí údržby zeleně

Komise po opětovném projednání konstatuje, že 
zásadně nesouhlasí se zvoleným postupem pro-
jednávání předmětné stavby. Odtěžení skalního 
výběhu bylo nevhodným zásahem do plochy zele-
ně, který proběhl bez povolení. Takový postup je 
v přírodním parku Draháň – Troja nepřijatelný.

Komise považuje zastavování trojských svahů za 
nežádoucí, byť se jedná o objekt podzemní. Ko-
mise nesouhlasí s rozšířením původního návrhu 
(navýšení objemu a výšky stavby).

3. Rodinný dům K Bohnicím

Na základě požadavku komise bylo upraveno pů-
vodně navržené neprůhledné oplocení. Bylo dopl-
něno řešení zelené střechy. Komise požaduje zajistit 
veřejný přístup a vjezd na pozemek parc. č. 1494/1 
k. ú. Troja po celou dobu výstavby RD i následného 
užívání. Komise doporučuje oddělit část pozemků 
parc. č. 1526/1 a 1525/2 k. ú. Troja pro realizaci 
veřejné komunikace. Tuto veřejnou komunikaci 
následně předat do správy Hlavního města Prahy.

4. Přístavba a renovace viničního domku 
sv. Kláry, P7, Troja

Komise kladně hodnotí, že projektová dokumen-
tace odpovídá objemovým i výškovým parame-
trům stavby odsouhlaseným ve fázi architekto-
nické studie. K předloženému návrhu projektové 
dokumentace nemá připomínky. Do dokumen-
tace byly zapracovány připomínky komise, které 
uplatnila při projednávání studie. Návrh vhodně 
doplňuje viniční domek o zázemí pro společenské 
akce na vinici a umožní jeho využití v celoročním 
provozu bez významného zásahu do ikonické troj-
ské veduty památkově chráněné vinice svaté Kláry. 
Výsledné řešení je dobrým příkladem úspěšného 
kritického dialogu a spolupráce Botanické zahra-
dy s Městskou částí Praha -Troja. K projednání ká-
cení ořešáku královského je příslušný Úřad měst-
ské části Praha -Troja, který bude vydávat závazné 
stanovisko pro stavební úřad. Stavebník požádá 
o závazné stanovisko.

5. Šafránový domek – likvidace dešťových vod

Komise k předložené dokumentaci umístění vsa-
kovacího roštu na pozemku MČ bere na vědomí 
a nemá připomínky. Komise požaduje prověřit 
možnost využití dešťové vody pro zálivku zahrady.

6. Loděnice Troja

Návrh řeší majetkoprávní vypořádání mezi hlav-
ním městem a majitelem dvou pozemků v místech 
budoucího plánovaného areálu vodních sportů 
v záplavovém území pod valem.

Byly předloženy dvě varianty řešení. Komise 
se přiklání k umístění loděnice dle varianty B 
(v souladu s původně plánovaným umístěním dle 
studie ateliérů Headhand/a05). Komise nesou-
hlasí s umisťováním dalších staveb – recepce-
-vrátnice, vysokého oplocení, parkovišť, zpevně-
ných chodníků a schodišť přes val apod. Nebylo 
zatím předloženo optimální řešení dopravní ob-
sluhy této části lužního parku. Napojení loděnice 
na stávající příkrou nezkolaudovanou komuni-
kaci není vhodné. Veškeré komunikace z valu 
do parku by měly mít režim smíšeného provozu 
různých druhů dopravy. Komunikace formou 
vozovka s chodníky není vhodným řešením. Dle 
názoru komise musí nejdříve dojít k projednání 
změny ÚPn na základě celkové studie daného 
území a odblokování stavební uzávěry. Teprve 
následně bude možné projednat umístění stavby 
loděnice.

Zapsal: Karel Novotný, tajemník komise,
kráceno: Tomáš Drdácký, předseda komise pro rozvoj, 

krajinu a výstavbu
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

ZAJÍMAVOST

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Den otevřených dveří 
v Ekoškolce Rozárce

Rozhlížíte se po školce pro vaše děti?
Přijďte se podívat do Ekoškolky Rozárky.
Den otevřených dveří proběhne v úterý 10. 3. od 9 do 11 hod.
S čím u nás můžete počítat? n Častý pobyt venku n zdravé jídlo n přátelské prostředí n prostor pro 
vlastní tempo a svobodnou hru. Jsme tu pro děti od 2 do 7 let.
Pokud se vám termín nehodí, domluvte si jiný.
Kontakt: Petra Charvátová, tel. 774 448 123
Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja www.ekoskolka -rozarka.cz

Te ̌šíme se na vás!

10. března

Večerní škola 
pro rodiče
v Ekoškolce 
Rozárce
Srdečně vás zveme na cyk-
lus seminářů, které spojuje 
téma sladění potřeb dospě-
lých a dětí s Mgr. Janem Ho-
vorkou.

Program: n zahájení průvodu a povolení k obchůzce od pana starosty n masopustní průvod 
s muzikou n masopustní hrátky, písničky a dobroty na louce u Galerie Trojský kůň n tanec 
s medvědem, zakopávání basy a zakončení masopustu
Vítáno je občerstvení na společný stůl. Těšíme se na děti i dospělé v tradičních maskách!

Lesní klub Havránek, Školka Kuchyňka, MŠ Nad Kazankou a Ekoškolka Rozárka
Akce se koná s podporou MČ Praha Troja.

Semináře budou probíhat v Ekoškolce
Rozárce v Troji, Pod Havránkou 12/2.
Cena za jeden seminář: 290 Kč
Pro podrobnější informace a přihláš-
ku kontaktujte Martinu Hoferovou, 
martina.hoferova@podhoubi.cz,
tel. 732 186 786.

Témata a termíny:
10. 3. 17.00–19.30
Děti a média
31. 3. 17.00–19.30
Řád v rodině a každo-
denním životě
16. 4. 17.00–19.30 Emoce

Pozdrav z Austrálie
Dobře si siluety zvířat 
prohlédni. Jedna z nich patří 
zvířeti, které v Austrálii 
volně nežije. Zkus uhádnout, 
které to je…

MASOPUST
v úterý 3. 3. 2020 9.45–11.30 h
Srdečně zveme děti, rodiče, trojské sousedy na Masopust-
ní průvod a následné veselí. Těšíme se na vás v tradičních 
maskách, nejlépe doma vyrobených.
Potkáme se v 9.45 na zadní část parkoviště busů 
Zoo (u přívozu), po zahájení se průvod maškar s mu-
zikanty přesune kolem řeky na louku u Galerie Trojský 
kůň, kde bude veselí pokračovat do cca 11. 30.
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

19.00 první blok hudby
19.20 zahájení bálu, představení moderátora 

a kapely
19.30 předtančení
19.35 druhý blok hudby
20.05 zahájení soutěží o nejkrásnější róbu, 

královnu bálu a nejlepší taneční pár, 
představení hodnotících

20.10 předtančení
20.15 třetí blok hudby
20.45 přestávka – prodej lístků do tomboly
21.20 čtvrtý 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 pátý blok hudby
22.40 vyhlášení nejlepšího tanečního páru
22.45 překvapení
22.55 losování hlavních cen tomboly
23.35 šestý blok hudby
00.00 půlnoční přípitek starosty
00.15 oldies diskotéka
03.00 ukončení bálu

Případné změny programu budou včas oznámeny.

SOBOTA 7. 3.
OD 19 HODIN

Večerem provází moderátorka Jitka Novotná
K tanci a poslechu hraje GURMANIA BANDProgram:

a na vernisáž
VÝSTAVY SOCHAŘE 
JANA KOVÁŘÍKA

JAN KOVÁŘÍK V rámci sochařských vizitek na 
zámku v Troji jsme tentokrát sáhli po umělci 
mladší střední generace, autorovi barevných soch 
s biologickým rodokmenem. Sám o nich mluví 
jako o „podhoubí“, narůstající buněčné hmotě. 
Používá všechny druhy moderních akrylátů a je-
jich derivací, aby jeho objekty co nejplynuleji 
expandovaly do prostoru. Jejich povrch však po-
krývá zcela klasickou metodou – trpělivě tečkuje 
svá rozměrná díla štětečkem, aby iluze vibrujícího 
povrchu byla co nejdokonalejší. Jednou z výzev 
bude jako každoročně také vytvoření speciálního 
díla pro kašnu v průčelí zámku.

Magdalena Juříková, kurátorka

Trojský zámek 1. 4. – 1. 11. 2020, út -ne0 10–18, pá88
13–18 h, vstupné:120/60 Kč, prohlídky s průvod-
cem mimo stanovené termíny prohlídek pro veřej-
nost – možnost rezervace na tel. 725 811 936 nebo
vzdelavani@ghmp.cz, prohlídky jsou zajišťovány 
pro skupiny nad pět osob, výklad prosím objedná-
vejte alespoň týden dopředu.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

otevření sezóny

v Trojském zámku

31. 3. 2020 v 18 h

p ý p

Sraz všech víl a vodníků v pondělí 3. 4. 2020
v 9.30 h na křižovatce ulic Trojská a Pod Havránkou

Hrnečky a masky vítány!

Na závěr pohádka na nádvoří Trojského zámku

Tradiční otvírání studánek

MŠ NAD KAZANKOU VE SPOLUPRÁCI
S MČ PRAHA-TROJA A GHMP VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -TROJA VE SPOLUPRÁCI S TROJSKÝM GYMNÁZIEM, s. r. o.,
ZŠ TROJSKÁ A SPOLEČNOSTÍ GOURMET CATERING VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA TŘINÁCTY̊

Náčelník Vinnetou zve do své indiánské ves
i bílé tváře k vykouření dýmky míru, indiá
tanci i zvládnutí zkoušek mladého bojovní

v sobotu 14. 3. 2020
od 16 hodin v tělocvičně u ZŠ
S sebou: maska (tematické ladění vítáno),
přezutí do tělocvičny (i doprovod), 50 Kč na vstu

Konec: okolo 17.30, přihlášky: do 11. 3. 2020 n
katerinasramkova@seznam.cz

NA DIVOKÉM ZÁPA

TJ SOKOL TROJA VE SPOLUPRÁCI
S MČ PRAHA-TROJA ZVOU NA 

KARNEVAL PRO DĚTI

snice rudé 
ánskému
íka.
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Inzerce

Výstava nabízí několik desítek děl malířů a sochařů slavných i méně 
známých z fondů mnoha galerií i soukromých sbírek od klasicismu až 
po současnost.

M ÁTE MOŽNOST pokochat se díly věhlasných umělců jako je například J. Mánes, V. Brožík, 
F. Ženíšek, M. Švabinský, B. Kafka, J. Preisler, J. V. Hellich, B. Kubišta, J. Prucha, ale i málo 
známými portréty od J. Schikanedera, A. Chittussiho, E. A. Longena, J. Trnky, T. Pištěka.

Já osobně jsem se pobavila nad „portrétem bez hlavy“ od B. Kubišty a velikou radost mi udělaly “ por-
tréty B. Hrabala a profesora J. Baucha, kteří byli známí svými veselými chvilkami na výstavách mo-
derního umění a jejich nelichotivým hodnocením, od J. Jíry. Cílem výstavy Portrét v Čechách je uká-
zat proměny forem, tvarů i materiálů podobizen posledních dvou století a potrvá jen do 22. 3. 2020.

Ladislava Popovská

Císařská konírna Pražského hradu, otevřeno denně 10–18 hodin, vstupné: 140 Kč, snížené 70 Kč, rodinné
280 Kč, tram č. 22, 23, zastávka Pražský hrad

Trojáci na Pamír aneb letní přechod Alajského hřbetu k Pamíru 
Alajský hřbet (rusky Алайский хребет) je horský hřbet ve střední Asii náležící do horské soustavy PamíroAlaje. тт
Leží takřka výhradně na území Kyrgyzstánu, pouze jeho nejzápadnější část tvoří hranici mezi Kyrgyzstánem a Tádži-
kistánem a jeho nejvýchodnější část tvoří hranici mezi Kyrgyzstánem a Čínou. Dosahuje délky 350 km a šířky 20 km. 
Nejvyšším bodem je 5544 m n. m. vysoký Pik Tandykul. Trasa přechodu povede ve výškách 3000–4000 metrů, 
tedy je vhodná i pro středně zdatné turisty. Horolezecká výstroj není potřeba. Termín (19. 7. – 1. 8. 2020) je 
předběžný s ohledem na časové možnosti již přihlášených účastníků, ale je možné jej případně posunout. Velikost 
skupiny do deseti osob. V případě zájmu kontaktujte Oldu Mikuše: oldrich.mikus@gmail.com

Portrét
v Čechách
pohledem 
dvou století

TIPY PRO VÁS

ZAJÍMAVOST

ŽIVOT V TROJI

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Městská část Praha-Troja 
vás zve do Galerie U zřícené 
lávky na výstavu fi gurální 
tvorby členů Spolku českých 
umělců grafi ků Hollar
J. Altmann, J. Anderle, J. Brázda, K. De-
mel, P. Hampl, E. Hašková, H. Horálková, 
V. Hrubant, T. Hřivnáč, B. Jirků, J. Kavan, 
L. Kuklík, O. Kulhánek, M. Novák, J. Peši-
cová, P. Piekar, J. Sozanský, Z. Strouhal, 
V. Suchánek, L. Štěpaníková, M. Trnka

Vernisáž ve čtvrtek 5. března v 17 hod
výstava potrvá do 26. dubna 2020
otevřeno: pátek 13–17 hodin, sobota 
a neděle 10–18 hodin

Oldřich Kulhánek – Sebastian III, litografieOldřich Kulhánek – Sebastian III, litografie

Jediný akt Václava Hollara (1607–1677),
jehož jméno má ve svém názvu výše
uvedený spolek. Lavírovaná kresba perem 
sépií na podkresbě olůvkem, 109 x 171 mm,
dedikace 31. 7. 1633, pro dobrou vzpomín-
ku neznámo koho, unikum

M ALBY MICHAËLA BORREMANSE 
(*1963) svými tajuplnými náměty 
připomínají, byť vzdáleně, hype-

rrealistické obrazy tuzemského umělce Teo-
dora Pištěka. n Druhým bodem programu 
je videoprojekce Davida Claerbouta (*1969) 
z roku 2016, polemizující už svým samotným 
názvem s utopickou megalomanií totality – na-
cistickým snem o tisícileté říši: Olympia (The 
Real -Time Disintegration into Ruins of the 
Berlin Olympic Stadium over the Course of 
a Thousand Years).s Projekce od stropu k pod-
laze odpovídají monumentalitě opuštěné stavby 
stadionu, postaveného na Führerův rozkaz pro 
letní olympijské hry v Berlíně roku 1936 coby 
„výkladní skříň“ fašistického státu. Autor do 
celkem statických záběrů naprogramoval po-
stupné zarůstání plevelem. Z doplňujícího textu 
výstavy lze odvozovat, že na jejím konci bude 

Olympia – rozpad Třetí říše aneb
BELGIČANÉ V RUDOLFINU kolosální objekt vegetací kompletně zarostlý, 

proto neváhejte – výstava trvá do 12. 4. 2020,
denně kromě pondělí 10–18 h, ve čtvrtek 
10–20 h, vstup volný.

ve čtvrtek 5. března v 18 h Komentovaná 
prohlídka výstavy Michaël Borremans The Duck 
doplněná o komentář k výstavě David Claerbout 
Olympia. Oběma výstavami provede jejich kurátor 
Petr Nedoma. Zdarma.
Galerie Rudolfinum Alšovo nábřeží 79/12, Praha 1
– Staré Město https://www.galerierudolfinum.cz

M. Borremans, The Duck, D. Claerbout, Olympia
Audiovisuel Fonds, Courtesy theartist.
https://www.galerierudolfinum.cz

Klub trojské 
historie

Dne 19. 2. 2020 se konala 
schůzka Klubu trojské histo-
rie. Velmi příjemného pose-

zení s občerstvením, které přinesly 
naše dámy historičky, se zúčastnilo 
třiadvacet historiků. Příští schůzka se 
bude konat 18. 3. 2020 od 17 hodin
v Domě spokojeného stáří.

František Malý
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ŽIVOT V TROJI

Z AČÁTKEM ÚNORA byla zahájena „Stavba č. 42811 
Vodovod Botanická zahrada“. Součástí této stavby je 
vybudování čerpací jímky v ulici Povltavská u zad-

ního vjezdu do Trojského zámku. Výkop a stavební zařízení 
je v rozsahu 12 m2. Práce budou ukončeny do 29. 2. 2020. 
Stavba je koordinována se stavbou „Obnova Trojské lávky“. 
Investorem těchto staveb je investiční odbor Magistrátu hlav-
ního města Prahy. Karel Novotný, vedoucí stavebního oddělení 

Voda z Vltavy 
jako závlaha Bz

Ohlédnutí za třináctým ročníkem 
výstavy projektů v Trojské kotlině
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Trojská lávka ve výstavbě

V LISTOPADU 2019 byla výstavba zahájena. Na obou březích byly vybudo-
vány poloostrovy, ohrazené ocelovými pažnicemi a v nich jsou budo-
vány základy budoucích pilířů. Dopad na okolí není velký, hlavní zábor okolního 

prostoru nastane po dobu dvou měsíců od 1. 4. 2020 do 1. 6. 2020. To budou zřízeny pro-
story pro manipulaci s rozměrnými stavebními prvky. Zábor dle ilustrativní situace bude 
oplocen, průchod pro pěší i průjezd pro cyklisty bude zachován, pouze v prostoru pod 
budoucí lávkou bude operativně krátkodobě přerušován po předchozím oznámení. Přístup 
k přívozu bude nově zřízen po východní straně záboru v šířce dvou metrů. Provoz přívozu 
bude po celou dobu výstavby zachován, předpokládá se pouze výluka v termínech 11. 5. až 
15. 5. a 23. 5. až 1. 6. 2020.

Na tyto zábory a dopravní opatření bylo vydáno Rozhodnutí Odborem dopravy ÚMČ Pra-
ha 7, které je v platnosti. Ing. arch. Václav Valtr

únor 2020



245 BŘEZEN 2020

Z TROJSKÝCH SPORTOVIŠŤ

10

Sportovní klub SaBaT Praha hledá

SPRÁVCE AREÁLU na úvazek 3–4 hodiny denně
formou Dohody o provedení práce.
Časové vymezení práce: duben 2020 až červen 2020
Odměna: 125 Kč/hodina (brutto)
Náplň práce:
n Drobné práce v areálu (opravy vybavení)
n Údržba antukotravnatých hřišť n Úklid areálu.
Místo výkonu páce: areál SaBaT Praha, U Vltavy 816/1, Praha-Troja
V případě zájmu kontaktujte pana Štěpána Hasala (telefon 725 927 145).

Práce na DPP

Amálko, jaká pro tebe byla sezona 2019?
Amálie: Byla to asi nejlepší sezona, kterou jsem kdy v životě měla. Jen jsem trochu nervózní 
z té nadcházející, protože jsem si laťku nasadila pěkně vysoko.

Když ses stala mistryní Evropy mezi seniory, dostala ses do role favoritky na
světovém a evropském šampionátu do 23 let. Jak těžké bylo tlak ustát a získat 
světový titul?
Amálie: Bylo to strašně těžké. Když člověk stojí na startu závodu, ve kterém je považovaný za 
favorita, nechce to sám sobě zkazit. Na ME do 23 let jsem zažila veliké zklamání, když jsem 
skončila čtvrtá. Věděla jsem, že jsem jela hodně pod své možnosti. Ale poučila jsem se z toho 
a na MS do 23 let jsem to dokázala napravit. Když jsem vyhrála, hrozně se mi ulevilo. Jako by 
ze mě spadl šutr, který jsem na sobě nosila strašně dlouho.

Jířo, všechna tvá velká vítězství přišla na konci sezony – bylo to tak v plánu?
Jiří: Loňská sezona byla poznamenána tím, že poslední závod, MS, byl zároveň prvním no-
minačním závodem na olympiádu, takže k tomu směřovala celá příprava. Věděl jsem, že MS 
je závod sezóny, šel jsem do toho v nejlepší možné formě – a myslím si, že o moc lepší jsem 
nikdy neměl. Dokázal jsem prodat to, co ve mně bylo, což v tu chvíli bylo kvůli tlaku novinářů 
opravdu hodně těžké.

Oba máte za sebou cca polovinu zimní přípravy. Cítíte se na letošní olympij-
skou sezonu dobře připraveni, nebo je na hodnocení zatím brzy?
Amálie: Máme zrovna volnější týden po tom, co jsme byli naprosto vyřízení, takže já si 
připravená úplně nepřipadám. Naopak si připadám dost unavená, ale snažím se důvěřovat t
celému procesu a věřím, že Michal (trenér, pozn. red.) to má pod kontrolou. Myslím si, že 
relativně ví, jak funguju, takže nám před nominacemi dá volno včas a už to jen doladíme, 
poskládá se to tam a bude to dobrý.
Jiří: Pro mě letošní zimní příprava začala trochu netradičně – soustředěním v Londýně a To-
kiu, kde se pojedou dva nejdůležitější závody sezóny. Pak jsem se vrátil, ani si neužil zimy y
a začátkem prosince jsem odletěl na tři měsíce do Austrálie. Příprava zatím šlape asi nejlíp, 
jak může, zůstal jsem zdravý a věřím, že na tom budu dobře.

Do Austrálie sis vzal celou rodinu. Proč?
Jiří: Bez rodiny bych vydržel možná čtyři týdny, a ještě by mě to sakra nebavilo, protože bych 
byl tak trochu hlavou doma. Tím, že mám s sebou kloučka i manželku, tak je to psychicky y
hrozně v pohodě a opravdu se to moc neliší od našeho běžného života v Česku.

Oba jste už zažili olympiádu. Jířa jako závodník, Amálka jako předjezdkyně. 
Je něco, co vám na ni přijde fascinující?
Amálie: Mně přijde fascinující, jaký je kolem ní hrozný humbuk, a pak když tam člověk 
přijede, tak je to menší závod než svěťák. Člověk kolem sebe nemá ruch, na který je zvyklý – 
a přitom má předvést svůj nejlepší výkon.

Ale stejně by ses tam ráda probojovala. Nebo ne?
Amálie: Já bych tam moc chtěla jet. Líbil se mi ten spirit, celý „vibe“ akce. To, jak se tam 

sejdou různí sportovci a člověk může sdílet svůj sportovní 
život s lidmi, kteří to mají podobně, ale zároveň trošku jinak. 
Trošku mě mrzí, že když se na to člověk podívá z objektivní-
ho hlediska sportovce, tak má olympiáda daleko nižší úroveň 
než MS.
Jiří: Já bych to takhle nesrovnával. Myslím si, že uspět na 
olympiádě je možná sportovně níž než na MS, ale psychicky 
je to několikanásobně náročnější.
Olympiáda je výjimečná – je jednou za čtyři roky. Člověk 
v koutku duše ví, že těch pokusů na to, tam uspět, nemá moc, 
že pokud se to někomu „jó poštěstí“, tak má tři, čtyři pokusy. 
Když někdo dokáže na olympiádě uspět a předvést to, na co 
trénoval možná celý život, tak to je to nejvíc, čeho kdy mohl 
dosáhnout, čeho se sportovec může dožít.

O TOM, JESTLI Amálku Hilgertovou a Jířu Prskavce 
uvidíme na startu olympijského závodu se roz-
hodne i u nás v Troji. Přijďte se i vy o víkendu 

25.–26. dubna podívat na bitvu o jediné olympijské místo 
v každé kategorii a vytvořte našim závodníkům pořádnou, 
bouřlivou atmosféru. Tereza Prskavcová

Olympiáda je výjimečná.
Její spirit je fascinující
shoduje se kajakář Jiří Prskavec s kajakářkou Amálií Hilgertovou.
Kajakářka Amálie Hilgertová se v loňském roce stala senior-
skou mistryní Evropy a mistryní světa do 23 let. Kajakář Prska-
vec zažil životní sezónu, ve které získal titul mistra světa, vy-
hrál celkové hodnocení světového poháru a podruhé v životě 
se stal světovou jedničkou. Přečtěte si, jak vidí loňskou sezónu 
a jak se připravují na tu následující – výjimečnou, olympijskou.
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 h.
vchod do Sokolovny z Trojské a zvonit u vchodových dveří do Sokolovny.
Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně na účet č.: 12137071/0100

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)

Z TROJSKÝCH SPORTOVIŠŤ

Extraliga
baseballu
Trojští baseballisté vybojovali v zá-
věru loňské sezóny účast v nejvyšší 
soutěži a v nadcházejícím ročníku se 
střetnou se špičkovými baseballovými 
týmy České republiky.
Program domácích zápasů A týmu mužů v dubnu:
neděle 5. dubna od 13:00 hodin proti Eagles Praha.
V úvodním domácím zápase přivítáme vicemistra ČR;
sobota 11. dubna od 14:00 hodin proti Tempu Praha;
neděle 12. dubna od 14:00 hodin proti Tempu Praha;
neděle 26. dubna od 14:00 hodin proti Hrochům Brno.n

V dresu domácích se mimo další můžete těšit na nad-
hazovače Jiřího Vavrušu či Naoki Teramuru, na výborné
pálkaře Daniela Vítka či Jana Tůmu, nebo mladé naděje
týmu Ondru Hrdličku či Kryštofa Kavana.
V průběhu zápasů je otevřeno občerstvení.

Štěpán Hasal, SaBaT Praha

Termíny dalších zápasů příště.

TJ Sokol vás zve:
n V sobotu 14. 3. 2020 od 16 hodin na dětský karneval viz pozvánka na str. 7
n V sobotu 25. 4. 2020 na autobusový zájezd do Duchcova a Jezeří viz vpravoí
n Dále na seriál turnajů ve stolním tenise dle termínové listiny

TJ Sokol sděluje:
V únoru proběhly valné hromady – 12. 2. Oddílu orientačního běhu a 20. 2. 2020 Odboru
všestrannosti – se závěrem, že sportovní i ostatní činnost oddílů v roce 2019 byla úspěšná.
n Valná hromada celé jednoty proběhney 12. 3. 2020 od 19 hodin jako schůze delegátů
v Sokolovně v Troji. n Restaurace v Sokolovně má již nového nájemce a sál restaurace byl 
zprovozněn na konání únorových valných hromad včetně drobného občerstvení pro členy 
TJ. Nyní se pracuje na úpravách sálu i kuchyně. Restaurace v Sokolovně bude znovu
otevřena a v provozu od letošních Velikonočních svátků, tedy od 10. 4. 2020.y  V březnu
bude sál restaurace otevřen pro členy TJ Sokol Troja, pro schůze, valnou hromadu apod.
n Pro místní ve známém prostoru nabídne každý den sortiment min. pěti teplých
jídel, studené kuchyně, znalcům piva Plzeňský prazdroj, Radegast, Chotěboř.
n Pro milovníky kávy kávu od značky Lamborghini a k ní samozřejmě i zákusky.
n Postupem času pro vás připraví mnoho dalších příjemných překvapení. n Od jara 
do podzimu najdete příjemné posezení a útěk před vedry na venkovních zahrádkách
a terase. n Informace o přesném datu otevření restaurace a aktuální nabídce najdete na 
www.trojakitchen.cz nebo na fb.me/TrojaKitchen. n Kemp a hostel bude od úno-
ra 2020 provozovat firma Filip Turšner. n Objekt „Sokolovny“ v Troji vyžaduje stálé opravy 
instalací a konstrukcí, které mají prošlou dobu životnosti a jsou nefunkční. TJ Sokol v roce
2019 utratil za opravy a obnovu konstrukcí jenom na objektu Sokolovny více než dva mil. Kč
a další náklady bude nutné uhradit i v roce 2020. n Oproti těmto nákladům se nám poda-
řilo v roce 2019 zvýšit tržby i zisk z provozování kempu oproti roku 2018 o 700 tis. Kč.

Seriál turnajů ve dvouhrách 2020 zahájil v neděli 2. 2. 2020
s pěknou účastí dvaceti čtyř hráčů.

H ráli jsme na čtyřech stolech a na dva vítězné sety skupinovým systémem – z každé
vždy tři postoupili výše a tři dolů – až do finálové a skupin o umístění.
Prohra se nevyhnula nikomu, Roman KOCHLOFFL přišel po delší době, prohrál 

jen jednou a po zásluze zvítězil, druhý Václav JAGOŠ sice porazil vítěze, prohrál však dvakrát 
a obsadil tedy druhé místo. Třetí Václav BURIÁNEK ml. prohrál tři zápasy. Nejlepší ze Sokola K
Troja Petr HOUF skončil až na třináctém místě. Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Stolní 
tenisVítěz a A. KrespisZ. Herzogová – Vl. Černík

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO ZÁMKŮ

Duchcov a Jezeří
k památnému dubu Oldřicha a Boženy

V SOBOTU 25. DUBNA 2020 Program:
8.00 odjezd z Troje – autobus bude stát na rohu ulice 
Povltavská u stanice MHD Trojská
10.00 prohlídka zámku v Duchcově – základní vstup-
né pro dospělé 130 Kč, pro důchodce a studenty 90 Kč, 
děti do 6 let zdarma
12.00 oběd v Duchcově
14.00 prohlídka zámku
v Jezeří – plné vstupné 70 Kč,í
zlevněné vstupné 45 Kč
16.00 dub Oldřicha a Boženy
v Peruci
Návrat cca v 19 hod.
Cena zájezdu pro členy TJ 150 Kč, pro hosty 200 Kč. Zájezd 
se uskuteční pouze při dostatečném počtu účastníků. Při-
hlášky přijímá Václava Filipová do 16. dubna 2020 – mobil 
602 889 717, email: filip-pavel@tiscali.cz

Děti ze Sokola Troja posílají pozdrav z Boudy U Stu-
dánky. Máme se krásně, i když hodně fouká a někdy 
prší! Lyžujeme a užíváme si Krkonoše!!!

TJ SOKOL TROJA
S MČ PRAHA-TROJA
A SPCCH PRAHA 7
pořádají

J ARNÍ SOKOLSKY� VY�LET má tentokrát namířeno na 
sever Čech. Uskuteční se v sobotu 25. dubna 2020. 
Prvním zastavením bude státní zámek v Duchcově 

a tématem nebude pouze zdejší působení slavného Ca-
sanovy. Druhým cílem bude zámek Jezeří, který leží na 
samém kraji hnědouhelného dolu. Výhled ze zámku je 
impozantní, ale současně smutný. Uvidíte totiž měsíční 
krajinu devastovanou povrchovou těžbou. Při zpáteční 
cestě chceme vzpomenout na Oldřicha a Boženu u jejich 
dnes památného dubu a studánky.

Srdečně zve za TJ Sokol Troja – sokolskou všestrannost
Pavel Filip, vedoucí zájezdu

pro hosty 200 Kč Zájezd

AUAUAUTOTOTOBUBUSOSO ÝVÝ ZÁÁJEZD DO ZÁM

T
S
A
p

TJ Sokol hledá:
Do oddílu kopané kluky i děv-
čata se zájmem o fotbal ročníků
narození 2006 až 2014. V součas-
né době máme tři mládežnické týmy.
Starší žáky (r. n. 2005 až 2008), starší 
přípravku (2009 až 2011) a nejmlad-
ší přípravku (2012 až 2014). Stále se
potýkáme s problémem zajistit dosta-
tek hráčů na zápasy konané o víken-
dech. Nabízíme tréninky v zimním
období v tělocvičně a dále venku na 
přírodní trávě. V případě zájmu volej-
te Petra Filipa – 728 213 254.

Za TJ Sokol Troja Petr Filip
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

TIP NA VÝLET
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Podél Labe do Kostomlat
Vážení čtenáři, milí turisté, pojďte se projít pohodovou cestou podél Labe.

O D METRA VLTAVSKÁ nás sveze tramvaj č. 14 na Ma-
sarykovo nádraží a odtud vyrazíme vlakem (so 9:52,
10:52 h) směr Kolín – do zastávky Ostrá. Hned od

nádraží vede modrá turistická značka směr Historická vesnice 
Botanicus a dál kolem jezera Ostrá pořád po modré a pak podél 
Labe po NS Mydlovarský luh kolem chat až k odbočce Mydlo-
var. Poté dojdeme až ke zřícenině hradu Mydlovar, založenému
ve druhé pol. 13. století pány z Kostomlat. Jako pustý se uvádí 
k roku 1561.

Hrad Mydlovar prý založila kněžna Libuše. U hradu stávaly 
mohutné duby, pod nimiž soudívala rozepře svých poddaných. 
Opodál měla kněžna zahradu se vzácnými květinami. Dodnes

se tam nacházejí rostliny, které 
v okolí Lysé jinde nerostou.
Vrátíme se k Labi a asi po deseti mi-
nutách chůze dojdeme na rozcestí se 
žlutou značkou. Ještě ale popojdeme 
kousíček dopředu k pěknému souto-
ku Vlkavy a Labe. Říčka Vlkava pra-
mení v Ledcích v Jabkenické oboře 
a po asi 42 km se vlévá zde do Labe. 
Vrátíme se zpět ke žluté odbočce 
a kolem tábořiště s chatou jdeme 
po žluté, přes louku a lesem podél 
Vlkavy až do Kostomlat na vlakové 
nádraží. Cestou mineme restauraci 
Na Place, kde se můžeme po devíti 
km cesty občerstvit. Vlak nám jede 
zpět do Prahy v 15:14, 16:14.

Renata Zajícová

Zoo pro vás
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v březnu 9–17 h
Každý víkend v průběhu celého měsíce budou
probíhat speciální komentovaná setkání u vybra-
ných druhů obojživelníků. Součástí jednotlivých
setkání bude vždy soutěžní otázka pro přítomné
návštěvníky, která otestuje znalosti nabyté v prů-
běhu výkladu. Ti, kteří odpovědí správně, získají 
drobnou odměnu.
10. 3. Vodnice posvátné – vzácné obyvatelky 
z jezera Titicaca (PŘEDNÁŠKA). Přednášející:
Petr Velenský (kurátor plazů a obojživelníků)
17–18.30 h ve Vzdělávacím centru
14. 3. Workshop zaměřený na výrobu enrich-
mentu z proutí, nutné se předem přihlásit na: 
lavicka@zoopraha.cz. v 9.15 ve Vzdělávacím centru
15. 3. Tasmánští čerti a jejich nová expozice 
(PŘEDNÁŠKA) Speciální přednáška zaměřená na 
ďábly medvědovité a jejich novou expozici Dar-
winův kráter: Tasmánie a Austrálie, kterou slav-
nostně otevřeme 28. 3. Přednášející: RNDr. Pavel 
Brandl, Ph.D. (kurátor chovu savců) 15.30–17 h
ve Vzdělávacím centru.
21. 3. Světový den žab Bohatý doprovodný pro-
gram plný zábavy i poučení

Botanická zahrada připravila
www.botanicka.cz březen–duben 9–19 h, skleník Fata Morgana kromě pondělí

6.–22. 3. Miniatury a giganti Ekvádoru skleník Fata Morgana, zásobní skleník, út–ne 9–19 h Vý-
stava orchidejí je každý rok jiná, aranžmá se mění a nikdy se neopakují. Tentokrát skleník Fata Morgana 
ožije barvami Ekvádoru, orchideje nížin a hor propojí indiánské motivy. Připraven prodej v zásobním 
skleníku.

13. 3. Den Ryzlinku Drink Ryzlink! Ryzlink rýnský je jedna z našich klíčových odrůd. Jeho pěstování 
má v Praze dlouhou tradici a v místních podmínkách se mu skvěle daří. Jestli vás baví vína minerální 
a uznáváte vyšší kyseliny, místní ryzlinky určitě vyzkoušejte. Od 13 hodin pro vás ve vinotéce chystáme 
volnou degustaci několika vzorků.

9. 4.–24. 5. Tajemný život motýlů skleník Fata Morgana út–ne 9–19 h Oblíbená výstava se zaměří 
na tajuplné stránky života motýlů. Dozvíte se třeba, jak motýli hledají potravu pro sebe i pro housenky 
a co všechno dospělci jedí. Proč se křídla některých motýlů lesknou i jak se poznají ti správní partneři.

do 26. 3. 2020 Přednášky vždy ve čtvrtek od 17.30 h Ornamentální zahrada – Rostlinné bistro 
Botanická na talíři, rezervace míst není možná.

5. 3. Cesty za bonsajemi do Vietnamu a Japonska Mirek Horskýa
12. 3. Množení a řez okrasných dřevin Tomáš Vencálek
19. 3. Proměny Průhonického parku Jiří Burda
26. 3. Vinice Vlaďka Egertová

28. 3. Slavnostní zahájení sezóny s otevřením y
nové expozice australské fauny. Otevření nové ex-
pozice Darwinův kráter: Tasmánie a Austrálie.
Výstavy: Galerie Gočárovy domy: Heraldická 
zvířata očima dětí Jurta:í Jak se divokým 
koním vrací svoboda: Ze skicáře malíře 
Jana Sováka Terasa před Vzdělávacím centrem:
Ukradená divočina (do 22. 3.), a Pomáháme
jim přežít: Přehled všech in -situ projektů
Zoo Praha (od 28. 3.)
Komentovaná krmení a setkání
o víkendech a svátcích. Navštivte zvířata tehdy, 
kdy jsou nejaktivnější, a odhalte zajímavosti z je-
jich života. Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná 
poutavým vyprávěním se konají po celý den – sta-
čí si jen vybrat! Venkovní program probíhá jen za 
hezkého počasí.
Happy Mondays – každé pondělí mají všechny 
děti od 3 do 15 let, důchodci a studenti vstup za 
50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P: vstup za 1 Kč.
Večerní prohlídky s průvodcem – zveme Vás 
na procházku po zoo po zavírací hodině každý 
pátek a sobotu od 18 h. Na prohlídku je nutné 
se předem objednat ((www.zoopraha.cz)
Krmení velbloudů – každý den se vždy 
ve 13.30 můžete setkat s velbloudy a nakrmit je.
Na prohlídku je nutné se předem objednat.

1 Perth
2 Adelaide
3 Melbourne
4 Hobart
5  Canberra

(hlavní město
325 400
obyvatel)

6 Sydney
7 Brisbane
8 Darwin
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