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SLOVO ÚVODEM

Vážení trojští
občané!
Cílem každoroční výstavy Trojské plány je informovat obyvatele
o konkrétních projektech i nestavebních záměrech v prostoru trojské kotliny. Rád bych vás pozval do naší Galerie u lávky k prohlídce této výstavy a také expozice věnované historii naší obce, jejímu
připojení k Velké Praze v roce 1922 i nedávné historii samostatné
Městské části Praha-Troja. Děkuji za váš zájem i účast trojských škol
na komentovaných prohlídkách obou výstav.
Děkuji všem spolkům a sousedům, kteří letos podali grantové žádosti do Dotačního řízení městské části. Grantová
komise v únoru vyhodnotila
devatenáct přihlášených grantů a doporučila zastupitelstvu
jednotlivé výše jejich finanční
podpory.

Záměr zastavět lokalitu Velká
skála byl Institutem plánování
a rozvoje Prahy zapracován do
návrhu Metropolitního plánu
v roce 2018 a plochy původně určené k rozvoji zeleně (v Konceptu
odůvodnění Metropolitního plánu z roku 2014) byly určeny jako
zastavitelné rodinnými domy.

Dlouhodobě usilujeme o udržení charakteru Troje jako
specifického rezidenčního, rekreačního a krajinného území
Prahy. O tom se bude rozhodovat především při projednávání
upraveného návrhu Metropolitního plánu, který určí další
rozvoj jednotlivých lokalit nejen
v Praze-Troji. Asi nejsledovanějším územím u nás je v tomto
směru Velké skála a Třešňovka,
dnes součást nestavebních ploch
vyhlášeného Přírodního parku
Drahaň-Troja.

Návrh Metropolitního plánu
byl veřejně projednáván a MČ
Praha-Troja k němu v červenci 2018 zaslala obsáhlé připomínky. V úplném znění jsou
zveřejněny na webových stránkách www.mctroja.cz v záložce
MĚSTSKÁ ČÁST-Rozvoj Troje.
V elektronické verzi časopisu
pod odkazem Připomínky MČ
Praha-Troja k návrhu Metropolitního plánu | Městská Část
Praha-Troja (www.mctroja.cz).
Nesouhlas Městské části Praha-Troja se zástavbou této lokality

je popsán především ve třetím
dokumentu a konkrétně v Připomínkách TRO/13, TRO/14,
TRO/24. Dále pak podrobněji
ve čtvrtém dokumentu – připomínky k lokalitám: 404/ Pusté
vinice, 857/Trojské svahy a 858/
Trojská pláň. Je to asi nejucelenější soubor našich argumentů,

které budeme při dalším projednávání uplatňovat.
Ze strany vedení hlavního města
Prahy jsme 22. února obdrželi
aktualizovaný
harmonogram
plánovaného zveřejnění a dalšího postupu v projednávání Metropolitního plánu, který uvádím
níže na této straně.

Vážení trojští občané, dovolte mi vás pozvat na

Veřejné setkání
28. března 2022 od 18.00 hodin
do společenské místnosti DSS, Povltavská 21,
na něm vás budeme informovat o tom, jak se konkrétně budete moci zapojit do připomínkování návrhu Metropolitního
plánu, který předurčí další podobu okolí našich domovů.
Děkuji za váš zájem o Troju a její budoucí charakter a těším se na
viděnou i při jiných příležitostech, například Trojském bále.
S přáním pěkného jara,
Tomáš Drdácký, zástupce starosty

Metropolitní plán – další kroky v procesu pořizování
n seminář pro MČČ k vypořádaným stanoviskům dotčených orgánů:
22. 3. 2022

n 28. 3. 2022 – INFORMAČNÍ
Č Í VEŘEJNÉ
Ř É SETKÁNÍ,
Á Í od 18.00 hodin,
Dům spokojeného stáří
n 26. 4. 2022 zveřejnění upraveného návrhu, vč. vypořádání připomínek dotčených orgánů a MČ (datum ve vazbě na zveřejnění vyhlášky)
n konzultace vypořádaných připomínek s MČ:
Č duben až květen 2022
n 1. veřejné projednání: květen 2022
n 2. veřejné projednání: červen 2022
n ukončení připomínkování: sedm dní po 2. veřejném projednání: červen 2022

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Z jednání komise pro obecní majetek MČ Praha-Troja

N

A ÚNOROVÉM JEDNÁNÍ se komise vyjádřila k žádosti Odboru hospodaření
s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1491/9 a 1491/10 k. ú.Troja
z vlastnictví hl. m. Prahy vlastníkům přilehlých pozemků. Jedná se o pozemky na Hrachovce, nejsou
veřejně přístupné a žadatelé se o ně starají, proto
členové komise souhlasí s prodejem pozemků.
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Komise také souhlasila se směnou pozemku
parc.č. 440/7 k. ú. Libeň ve vlastnictví TBG Metrostav s.r.o. za pozemek parc. č. 4107/14 k. ú. Strašnice. Je i zájmem MČ Praha-Troja, aby pozemek
parc. č. 440/7 přešel do vlastnictví hl. m. Prahy,
což je i podmínka dočasného setrvání TBG Metrostav s.r.o. na tomto pozemku.
Dále se komise zabývala prodejem rekreační

15. února 2022

chaty na pozemku parc. č. 1253/40 k. ú. Troja (tzv.
Masarykova čtvrť) z vlastnictví hl. m. Prahy do soukromého vlastnictví. Vzhledem k tomu, že se chata
nachází na pozemku ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu ČR, členové komise preferují nejprve
sjednotit vlastnictví pozemku a rekreační chaty.
S prodejem samostatné chaty komise nesouhlasí.
Ing. Irena Marková
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Informace pro majitele psů

O

D ZAČÁTKU ROKU JE ZRUŠENO VYDÁVÁNÍ PSÍCH ZNÁMEKK Městskou částí Praha-Troja. Psi budou kontrolováni na základě čipu. Zároveň byla zrušena stávající databáze evidence chovatelů psů, vedená Magistrátem hl. m. Prahy. Nový registr – centrální
evidence psů (CEP), vedený Komorou veterinárních lékařů, zatím ještě nevznikl. V souvislosti
s tím prozatím nevzniká chovatelům povinnost vkládat či hlásit čísla čipů svých psů, jakož i s nimi
související údaje. Reálným datem, kdy by plnohodnotná verze centrální evidence psů (CEP) měla
být spuštěna, je rok 2023. n PŘIPOMÍNÁME, že již od roku 2020 platí povinnost chovatelů psů
v ČR mít psy označeny mikročipem. Za psa bez označení hrozí správní řízení s uložením pokuty až
do výše 50 tis. Kč. Od 1. 1. 2022 byla pro nově přihlášené psy zrušena úleva na místním
poplatku ze psů za čipování. n UPOZORŇUJEME všechny majitele psů na blížící se splatnost místního poplatku. Pokud je místní poplatek ze psů nižší než 600 Kč, má splatnost do
31. 3. 2022. V případě, že je poplatek vyšší než 600 Kč, může být uhrazen ve dvou splátkách, a to
první polovina částky do 31. 3. 2022, doplatek pak do 31. 8. 2022.
Místní poplatek ze psů je možné uhradit v hotovosti či kartou na pokladně Úřadu městské části
Praha-Troja v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na účet Městské části Praha-Troja č.: 2000725369/0800. Sazby a informace najdete na www.mctroja.czz nebo kontaktujte
ekonomické oddělení, e-mail: konradova@mctroja, tel.: 284 686 104.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Od 1. 1. 2022 došlo k několika změnám v oblasti místních poplatků ze psů.

Výstava
ý
DO 31. 3. 2022
připomíná sto let od chvíle, kdy se Troja
stala součástí Velké Prahy a třicet let
od ustanovení trojské samosprávy.
Společenský sál Domu spokojeného stáří
Povltavská 21
pá 13–17, so a ne 10–18 h
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA VE SPOLUPRÁCI
SE ZŠ TROJSKÁ, TROJSKÝM GYMNÁZIEM s. r. o.
vás srdečně zvou na čtrnáctý

Romana Konrádová, vedoucí ekonom. oddělení

Dotační program MČ na rok 2022

M

ĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA VYHLÁSILAA pro rok 2022 Program pro poskytování
dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu projektů v oblasti rozvoje,
krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru Trojské kotliny. n K 7. 2. 2022, tj. datu, do kdy se mohly podávat žádosti o dotaci, obdržela městská část devatenáct žádostí v šesti oblastech ze sedmi v celkové požadované částce
912 695 Kč. Jako každý rok byla nejoblíbenější oblast sportu a volného času – podáno šest
žádostí. Druhá byla oblast životního prostředí, zde byly podány čtyři žádosti. Následují oblasti
sociální a vzdělávání – v každé byly podány tři žádosti. Oblast kultury zvolili dva žadatelé
a podána byla i jedna žádost v oblasti života ve veřejném prostoru. n Městská část Praha-Troja
má na rozdělení vyčleněných 500 tis. Kč. O výši poskytnutých částek jednala 17. 2. 2022 Grantová komise, která svůj návrh postoupí Zastupitelstvu městské části Praha-Troja k rozhodnutí.
Jednání zastupitelstva by k poskytnutí dotací mělo proběhnout 8. března. Jak dotační řízení
dopadlo, vás budeme informovat v příštím čísle nebo na www.mctroja.cz.
Ing. Marková

V SOBOTU 26. BŘEZNA 2022
OD 19 DO 3 HODIN
V PROSTORÁCH TĚLOCVIČNY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
TROJSKÁ 110/211
VSTUP Z ULICE NAD KAZANKOU
VCHODEM DO ZŠ

K TANCI A POSLECHU HRAJE
HUDEBNÍ SKUPINA PLUS

Zápis do 1. ročníku základní školy

Vstupenky lze zakoupit
online na info: mctroja.cz
nebo na úřadě
MČ Praha-Troja

Zápis do 1. ročníku ZŠ, Praha 7, Trojská 110 Školní rok 2022/2023
n středa 6. dubna 2022 14–18 hod. n čtvrtek 7. dubna 2022 14–17 hod.
K zápisu se přihlaste elektronicky na webových stránkách školy www.trojskaskola.cz
od 15. března do 31. března 2022

Zápis se týká dětí, které se narodily v období 1. 9. 2015–31. 8. 2016. K zápisu bude potřeba
rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Pokud budou rodiče žádat pro své dítě odklad
nástupu povinné školní docházky, musí o odklad písemně požádat a doložit dvě doporučení.
1. školského poradenského pracoviště
2. dětského lékaře či klinického psychologa
V případě nemoci dítěte oznámí rodiče tuto skutečnost škole mailem nebo telefonicky a dohodnou si náhradní termín do konce dubna 2022.
Základní školy zpracovávají osobní údaje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon
ve znění pozdějších předpisů a v souladu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). S dotazy ohledně zápisu se obracejte na
ředitelku školy Mgr. Kateřinu Tůmovou mail: skola@trojskaskola.cz, tel. 606 948 800

V Praze dne 15. ledna 2022 Mgr. Kateřina Tůmováá v. r., ředitelka školy

TROJSKÝ KALENDÁŘ

. Den pro Trojskou
O 6. 3
kotlinu
JEN DIPR Císařskýý ostrov

patnáctý ročník výstavy
záměrů a projektů
Galerie u lávky,
y Povltavská 21
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Jak koupit vstupenky na Trojský bál – tentokrát i online:
Na bál (obdobně jako na Trojské vinobraní) bude možné zakoupit vstupenku ve výši 300 Kč:
n v elektronickém předprodeji od 7. 3. do 24. 3. 2022
(www.mctroja.cz)
z
n na úřadě MČ Praha Troja do 24. 3. 2022
n u vstupu do sálu (tělocvičny ZŠ) těsně před zahájením

ÚŘAD MČ INFORMUJE

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Středa 30. 3.

n V Podhoří (točna autobusu) 18.10–18.30 h
n křiž. ul. Trojská x Pod Havránkou 18.40–19.00 h
a následně 25. 6., po té 27. 9. …sledujte informace
v měsíčníku a www.mctroja.cz
V rámci mobilního sběru mohou občané hl. m. Prahy
odevzdávat ZDARMA níže uvedené odpady:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zahradní chemie, pesticidy, teploměry a jiný odpad s obsahem
rtuti, olej a tuk, ředidla, barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí a odmašťovací prostředky), léčiva. Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených
nádobách (jedlé oleje a tuky v uzavřených PET lahvích)!

Ekoškolka Rozárka
MŠŠ Nad Kazankou
k
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Kontejnery na bioodpad 1. pololetí 2022

V
M

OŽNÁ JSTE JIŽ zaznamenali, že se až na
vládní úrovni vede debata, že Česká republika nemá svého
národního ptáka. Ten by na rozdíl
od v minulém čísle zmiňovaného
Ptáka roku, který je každý rok jiný,
měl být jen jeden, a napořád. Dokonce se tento „problém“ dostal i do
Programového prohlášení vlády ČR,
cituji „Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou podpoříme
celostátní kampaň, která vybere
českého národního ptáka“.
Pokud by se rozhodovalo dle
početnosti zástupců jednotlivých
ptačích druhů, pak by to na základě
posledního sčítání, takzvané Ptačí
hodinky, do kterého se začátkem
ledna zapojilo přes 35 000 dobrovolníků, byla sýkora koňadra. Účastníci
zaznamenali celkem 707 133 ptáků,
z nichž 134 549 bylo právě sýkorek.
Podrobnosti pro zájemce
zde https://www.birdlife.cz/

Velkoobjemové kontejnery
Tel. dispečink: 724 244 105, 724 846 719
Sobota 23. 4. 13–16 h

n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)
Neděle 24. 4. 13–16 h

n Pod Salabkou x Trojská
Sobota 21. 5. 13–16 h

n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n V Podhoří proti č.p. 280 (bývalá octárna)
Neděle 22. 5. 13–16 h

n Pod Salabkou x Trojská
Údaje o svozu velkoobjemových kontejnerů včetně
bioodpadu naleznete vždy v aktuálním vydání časopisu a na www.mctroja.cz.
Inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ
REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY
TEL.: 606 662 223, 723 899 561

Foto © grafos ml

Novinky
z ptačí říše

PRVNÍM POLOLETÍ budou na obvyklá stanoviště v dubnu a květnu přistavovány velkoobjemové kontejnery na
bioodpad, a to vždy jeden víkend v měsíci, dvě stanoviště v sobotu odpoledne (Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská, V Podhoří proti
č. p. 280), třetí stanoviště v neděli odpoledne (Pod Salabkou x
Trojská). Mimo uvedené termíny můžete využít Sběrný dvůr Voctářova, Praha 8 – Libeň, pro uložení nejen bioodpadu, ale také
objemného odpadu, většiny nebezpečných odpadů, stavebního
odpadu a suti (do 1 m3 / měsíc), elektroodpadu, a za úhradu
pneumatik (otevřeno pondělí–pátek 8.30 až 18.00 [v zimním
období do 17.00], sobota 8.30 až 15.00, telefon 731 909 653).
A pokud tak ještě nečiníte, na bioodpad nejen ze zahrady, ale
i z domácnosti (např. z kuchyně), můžete využívat také domovní
nádoby hnědé barvy, jejichž dodání i svoz jsou od tohoto roku
pro fyzické osoby – plátce poplatku za komunální odpad bezplatné. Více informací zde https://bioodpad.praha.eu

Význam lesa

21. 3. Mezinárodní den lesů

vice-strakapoudu-i-dlasku-zaznamenali-dobrovolnici-behem-ptaci-hodinky-2022/

24.03.2022
od 17:00 do 18:15

upravíme prostĜedí výskytu mloka
skvrnitého - tedy vyþistíme okolí
PodhoĜského potoka v Praze
od odpadkĤ a popĜ. opravíme
tĤnČ PodhoĜského potoka.
Konání akce se bude Ĝídit aktuálními
protiepidemiologickými opatĜeními Vlády ýR a MZ ýR.

24.03.2022 od 16:50 do 17:00

Pojď nám pomoct i ty.

Projekt
podporuje:
MČstská
þást
Praha-Troja
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BČhem akce bude i odborná pĜednáška o mlokovi skvrnitém (Ing. JiĜí Vojar - specialista na oboMåLvelníky).

zpracováno s použitím materiálů ČSO,
foto Dalibor Válek

Valné shromáždění OSN stanovilo 21. březen Mezinárodním dnem lesů pro zvýšení povědomí o potřebě
jejich ochrany.
Věděli jste?

n Lesy uchovávají přibližně 80% suchozemské biodiverzity světa,

s více než šedesáti tisíci druhy stromů

n Více než jedna miliarda lidí je na lesích přímo závislá – pro svou

potravu, bydlení, energii, léčiva a finanční příjem

n Svět přichází každým rokem o deset miliónů hektarů lesa, což je

přibližně velikost Islandu

n Znehodnocení území postihuje kolem dvou miliard hektarů, plo-

chu větší než Jižní Amerika
Lesy prospívají našemu tělesnému i duševnímu zdraví. Čas strávený
mezi stromy pomáhá posílit náš imunitní systém, snižuje krevní tlak
a prospívá relaxaci. Lesy podporují naše zdraví mnoha způsoby, které
nemusí být přímo viditelné; mimo jiné – čistým vzduchem, přirozeným
ochlazováním a konec konců i pitnou vodou.
Text v pravém sloupci převzat z příručky ‚Co o lese a dřevu možná (ne)víte‘ – kolektiv autorů
z Městské správy lesů Pelhřimov s. r. o. a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
www.svol.cz

n zdroj obnovitelné suroviny n Produkuje
kyslík – jeden vzrostlý strom je schopen za
jeden den uvolnit až několik tisíc litrů kyslíku n hydrologická funkce – lesy významným
způsobem zachycují srážky a nashromážděnou vodu postupně uvolňují a tím snižují následky povodní z přívalových dešťů a z jarního
tání sněhu n lesy ochraňují zdroje pitné vody
n půdoochranná funkce – při vydatnějších
srážkách stromy svými větvemi a listy zachycují kapky, zpomalují jejich cestu k povrchu
země a zabraňují tak splavování půdy n odpařováním vody z nadzemní části stromů se
uvolňuje kapacita pro příjem dalších srážek –
lesní porost odčerpá za 24 hod. až 50 m3 vody
na ha (až 400 m3 za týden) za bezesrážkového
počasí n velký lesní komplex může snížit povodňový odtok oproti nezalesněnému území
až o polovinu n svým kořenovým systémem
stromy zpevňují půdu a tím ji zabezpečují
proti vodní erozi n účinný filtr prachu –
rychlost větru se v lese oproti volné krajině
snižuje více než o polovinu, a tak se mohou
částečky prachu usadit na stromech a deštěm
se pak smývají na zem n les poskytuje stín,
v létě snižuje teplotu vzduchu o několik stupňů Celsia n poskytuje útočiště volně žijící
zvěři n každý strom sám o sobě je životním
prostředím pro další organismy např. symbiotické houby, půdní mikroorganismy, hmyz,
drobné obratlovce atd. n les je vyhledávaným
místem relaxace a rekreačního vyžití n má
estetickou a krajinotvornou funkci n je zdrojem poznání procesů probíhajících v přírodě
a předmětem vědeckého bádání

5

Sto šedesát let Sokola

Výzdoba stuhy praporu Pražského Sokola, autor Josef Mánes; dne 1. června 1862
byl prapor představitelkami Kruhu pražských dam ve spolkové místnosti „U Apolla“
b
v Ječné ulici odevzdán Sokolu k užívání.

OKÉNKO DO HISTORIE

1862–2022

16. února 2022 jsme
sme sii připopřipo
mněli 160 let od vzniku tělocvičného spolku SOKOL (tehdy Tělocvičná jednota pražská se znakem sokola v letu –
později Sokol pražský), jehož
zakladateli byli Miroslav Tyrš
a Jindřich Fügner.

V

Jana Šrámková

Fota: Archiv Skaut Troja

HISTORII ČESKÉ A SLOVENSKÉ TĚLOVYCHOVY
Y
Y zaujal pozici nejen největší, ale také nejúspěšnější tělovýchovné organizace. Hesla: V zdravém těle zdravý duch!, V mysli vlast,
v paži sílu!, Tužme se!,! si asi vybaví každý. Ale hlavním účelem
a cílem této organizace bylo a je zvyšovat tělesnou zdatnost svých
členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní
a společenskou činnost. Podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat
k čestnému jednání, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti. Dále k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví
našeho národa.
Spolek proklamoval rovnost, volnost, bratrství a Jindřich Fügner navrhl tykání a oslovení „bratře“
„bratře“. Původní pozdrav „Zdař Bůh
Bůh“

byl v červnu 1862 nahrazen pozdravem „Nazdar“.
V rozmezí let 1956–1989 byla
činnost Sokola pozastavena komunisty. V roce 1990 byl Sokol
obnoven. V současné době má
Česká obec sokolská 160 000
členů, působí v 1 000 obcích
a městech, kde je 1 061 jednot.
Cvičí se v 750 sokolovnách. 48%
členů je mladších osmnácti let.
TJ Sokol Troja má celkem 415
členů. Cvičíme v oddílech: všestrannosti – 211 členů (37,5%
dětí), fotbalu – 81 členů, orientačního běhu – 50 členů, horolezců – 9 členů a vodáků – 64
členů. Jsme součástí Župy Podbělohorské. Naše jednota byla
založena v roce 1895.
Pokud máte zájem, určitě vás
rádi přivítáme v našich hodinách, jejichž přehled najdete na
internetových stránkách:
www.tj-sokoltroja.cz/home.

ŽIVOT V TROJI

Skaut
Troja
Do našeho

Inzerce

nově vznikajícího skautského oddílu
v Troji hledáme členy i rádce.
Pokud by se vaše dítě (věk 6–16) chtělo přihlásit, prosím pište
jméno a věk na email skaut.troja@gmail.com
Pokud máte zájem být rádcem nebo zástupcem (od 16let) či jinak pomoci, také pište na email skaut.troja@gmail.com
Další informace budeme posílat během jara všem zájemcům.
Děkuji. A těšíme se na společné výpravy a akce.
Jana Mercogliano
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Foto: Archiv ZŠ
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Krásných a nezapomenutelných
čtyřiadvacet let na Hubertce
Když v roce 1998 na podzim tehdejší ředitel základní školy Alois Pacík vyjednal náš první zimní pobyt na chatě Hubertka ve Vítkovicích v Krkonoších uprostřed Janovy hory, nikdo netušil, na jak dlouho to bude.

T

EHDEJŠÍ MAJITELÉ SE ŠKOLAMI NEMĚLI PŘÍLIŠ DOBRÉ ZKUŠENOSTI a tak byl náš první pobyt spíše
na zkoušku. Krásné prostředí a ještě malebnější okolí chaty vhodné jak k zimním, tak letním aktivitám nám zcela učarovalo, a protože jsme byli hodní a vděční za veškerou péči ze strany personálu
chaty, vznikla vzájemná náklonnost a tradice, která nám umožnila jezdit na Janovu horu celých čtyřiadvacet

let. Každý rok v lednu se vystřídalo na Hubertce přes sto trojských
školáků, aby se naučili základům
sjezdového lyžování. V jarních
měsících jsme chatu několikrát
využili k výletům a stmelovacím
pobytům s rodiči našich žáků.
Vždy jsme byli spokojeni. Pan Bureš neboli „ Burák“, jak mu všichni
říkáme, nám díky každodennímu
rolbování sjezdovky vždy zajistil
super podmínky k výuce lyžování, a to i v letech, kdy sněhu v Krkonoších moc nebylo. V kuchyni
nám vyvařovali tak dobře, že se
všichni oblizovali a opakovaně
si přidávali na talíře. Zažili jsme
mnoho her a diskoték, bojovky
ve tmě kolem chalupy, šlapání do
kopce, když náhodou přestal jezdit vlek, noční lyžování a poté grilování v pergole. V létě nám pobyt
zpestřilo koupání v bazénu a výlety na Mísečky či Rovinku. Měli
jsme se vždy moc dobře. O to více
nás mrzí, že se letošní zimou tato
tradice uzavírá. Chata Hubertka
se bude rekonstruovat a pro školáky se navždy uzavře. Všechno
má svůj začátek a konec. Vzpomínky nám ale zůstanou, a to je
důležité. Jsme rádi, že jsme mohli
na Janovu horu jezdit tak dlouho.
Přeji si, abych měla při výběru
nového objektu takové štěstí,
jako měl pan ředitel Pacík před
dvaceti čtyřmi lety.
Kateřina Tůmová

Foto: Archiv MŠ

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Vítězové
z Krkonoš
Děti z MŠ Nad Kazankou
vyrazily na lyžařský výcvik do Dolního Dvora
v Krkonoších.

V

ŠICHNI SPOLEČNĚ jsme
si užili krásný týden
plný sluníčka, lyžování
a hlavně radosti, smíchu a pohody. Protože se všechny děti
naučily krásně lyžovat, čekala je
v pátek po závěrečném závodu
zlatá medaile.
269 BŘEZEN 2022

TIPY PRO VÁS

Na letošní rok připadá čtyř set třicáté
výročí narození Jana Amose Komenského (28. 3.) – světově uznávaného
pedagoga a teologa, biskupa Jednoty
bratrské.

M

UZEUM J. A. KOMENSKÉHO v Uherském
Brodě připravuje novou expozici: Na jevišti světa. Jan Amos Komenský a jeho
doba. Ta by měla být slavnostně zpřístupněna právě
v jubilejní den jeho narození. Virtuální prohlídky muzea:

…Po delší době
opět na horách

Mgr. Radim Jendřejas, Trojské gymnázium

www.mjakub.cz

Národní pedagogického muzeum ve Valdštejnské ulici na Malé Straně nabízí kromě programu národních oslav on line hry pro každý věk:
https://www.npmk.cz/muzeum. Připomeňme si
význam celosvětově uznávaného autora.

Foto: Archiv Rozárka

12. března tomu budou přesně dva roky, kdy
jsme se dozvěděli, že musíme opustit lyžařský kurz, který jsme realizovali v kombinaci
Lipno – Hochficht. Vrátili jsme se předčasně
do Prahy, kde již byla uzavřená škola. V té
době nikdo netušil, že to byly na dlouhou
dobu poslední hory. Letos jsme se ale začali připravovat a věřili, že se přece jen něco
změní. Jelikož se situace vyvinula natolik,
že i přes řadu administrativních úkonů bylo
možné výběrový lyžařský kurz uspořádat,
rozhodli jsme se odcestovat. Zvolili jsme
místo, na kterém jsme v minulosti několikrát
lyžovali – Pass Thurn nad městečkem Mittersill v Rakousku. Skvělé středisko, které díky
propojení s oblastí Kitzbühel před několika
lety získalo na atraktivnosti. Na místo jsme
dorazili v pondělí 17. 1., po ukončení prvního
dne lyžování jsme se ubytovali v hotelu Holzer, který se nacházel bezprostředně u dolní
stanice sedačkové lanovky. To byla obrovská
výhoda, nemuseli jsme se před nástupem na
lyžování přemisťovat autobusem. Ubytování i strava byly na vysoké úrovni, jednalo se
o čtyřhvězdičkový hotel. Nejvydařenější den
týdne byla středa, kdy jsme se přesunem dostali až nad světoznámý Kitzbühel, bezprostředně k místu, kde startuje sjezd světového
poháru mužů – Hahnenkamm. Skvěle vyšlo
i počasí, celý den bez mráčku. Absolvovali
jsme atraktivní převoz lanovkou 3-S, která
spojuje dvě poměrně vzdálená údolí a v jednom místě je kabina 400 m nad povrchem.
Přestože nám v závěru pětidenního pobytu
počasí už tolik nepřálo, lyžování jsme si i tak
užili, a to i díky přírodnímu sněhu.
Velmi pozitivní je, že jsme lyžařský kurz
uskutečnili i přes překážky a řadu komplikací
před samotným začátkem. Naplnili jsme hlavní cíl – po téměř dvou letech absence lyžařských i jiných kurzů zapojit studenty do delší
sportovní aktivity, která vyžaduje zodpovědný
přístup a dobrou fyzickou připravenost. Počet pěti dnů je pro danou akci ideální – a to
jak s ohledem na vzdálenost od Prahy, tak na
pravděpodobnost zážitků ze sportovní činnosti při různých povětrnostních podmínkách
(slunečno, zamračeno, sněžení, větrno, mráz).

Foto © grafos ml

Foto: Archiv TG
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Světy české
animace
Nová výstava pro celou
rodinu aneb to zásadní
z české animované tvorby období 1945–2020

P

ROJEKCE ČESKYCH „BEST OF“
animovaných filmů a originální instalace osobností
animované tvorby „Cesta českého
animátora od minulosti k budoucnosti“. Za minimálního textového
doprovodu: artefakty z příprav filmů
(loutky, původní výtvarné návrhy,
kulisy, dekorace, plakáty a mnoho
dalšího) doprovodný program.
Vstupné: pondělí–pátek dospělí 190 Kč, děti
do 16 let 130 Kč, studenti, senioři, ZTP-P
150 Kč, rodinné vstupné (2+3) 500 Kč, děti
do 3 let zdarma, školy (min. deset dětí, vyučující zdarma) 120 Kč
sobota a neděle dospělí 220 Kč, děti do 16 let
150 Kč, studenti, senioři, ZTP-P 190 Kč, rodinné vstupné (2+3) 550 Kč, děti do 3 let zdarma,
školy (min. deset dětí, vyučující zdarma) 120 Kč

Pražská tržnice, hala č. 17, Bubenské
nábřeží 306/13, Praha 7 – Holešovice
po–pá 9–18, so, ne 10–20 h
info a vstupenky: artmovement.cz
do 3. 7. 2022

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Co nového v Ekocentru Podhoubí a Ekoškolce?
Ekoškolka Rozárka

Naše dny ve školce teď provázely živly voda a oheň. Povídali jsme si, proč je pro nás voda důležitá, jaké
podoby může mít a při kterých činnostech ji používáme. Hráli jsme také divadlo o tom, jak člověk získal
oheň a pak jsme si ho vyrazili ven rozdělat. Malovali jsme akvarelem i ohnivými barvami. Na kroužku
keramiky jsme zkoušeli vyrobit misky, sochy koně, ptáčka a jednorožce s křídly i bez. S prvními závany
jara se vrací i náš oblíbený kroužek Zahradníček. n V programu Ekoškola pro MŠ pokračujeme v tématu Voda. Na Ekotýmu jsme sázeli semínka a tvořili ekosystém v akváriu. Teď pozorujeme, jak semínka
klíčí a zkusíme uvnitř vytvořit déšť. Hned jsme se také zamysleli, jestli a jak využíváme dešťovou vodu ve
školce a jak vodou šetříme. Pracujeme na Analýze a těšíme se, až se o naše poznatky podělíme s rodiči
na schůzce velkého Ekotýmu.
29. 3. 2022 Den otevřených dveří v Ekoškolce Rozárce Troja 9–11 h

Co můžete v naší školce očekávat? V Rozárce jsme s dětmi často venku za každého počasí, tvoříme a muzicírujeme, sázíme bylinky a zeleninu, všímáme si přírody v průběhu ročních období, zdravě jíme. Děti
mají čas objevovat svět svým vlastním tempem a svobodně si hrát. Inspirujeme se prvky programu Začít
spolu a jsme zapojeni v programu Ekoškola pro MŠ. Jsme tu pro děti od dvou do sedmi let a fungujeme
i během letních prázdnin. Přijďte se k nám podívat a zeptat se na vše, co vás zajímá. Těšíme se na vás!
Kontakt: Martina Hoferová, tel. 777 123 690, email martina.hoferova@podhoubi.cz
Ekologické výukové programy pro MŠ a ZŠ

Pokud byste rádi zpestřili program dětem ve vaší mateřské nebo základní škole, zkuste naše výukové
programy. Naši lektoři přijedou k vám a program může probíhat na školní zahradě, v blízkém okolí
školy nebo ve třídě. Děti se interaktivní formou dozvědí nové informace k environmentálním tématům,
zamyslí se, jak mohou šetřit vodou, zahrají si na malíře bez štětce nebo si společně upečou chleba.
Pro bližší informace se obraťte na Janu Knappovou na telefonním čísle 776 356 959 nebo emailu
jana.knappova@podhoubi.cz. Více se o našich aktivitách dozvíte na www.podhoubi.cz.
BŘEZEN 2022 269

Foto © R. Zajícová
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POHLED DO HISTORIE

Hrstka vzpomínek
NA ČÁST TROJE, O KTERÉ SE NEMLUVÍ, ALE KTERÁ JE
OD DĚTSTVÍ MÝM DOMOVEM

P

ROTOŽE JSME BYLY DĚTI SLABÉ, BLEDÉ A ČASTO NEMOCNÉ, rozhodli naše rodiče, že se z Holešovic přestěhujeme do Troje, kde prý
je lepší vzduch. A skutečně, už při prvních návštěvách domku, který
pro nás rodiče připravovali, nám po návratu večer tváře jen hořely. Takový byl
ještě zdravý vzduch v Troji v roce 1938.
Ještě jeden důvod byl pro Troju. Maminka se totiž zamilovala do chaloupky. „Slovácká chalupa“ je název na pohlednici, která se posílala v letech 1918.
Na chalupě jsou viditelné ornamenty a u studny s dřevěnou stříškou stojí malý
Slováček v kroji. Později, nevím v kterém roce, byly na zeď namalovány výjevy z Prodané nevěsty. Velký obraz „V hospodě“ a menší „Věrné milování
při měsíčku“ a „Rozmyslivá Mařínko“! Naše chalupa je postavena ve stráni
a pochází z dob Marie Terezie. Od ní vedla prý oslí stezka na blízkou skálu,
kam se dopravovala voda na zámeček s věžičkou (Jabloňka). Podle ústního
podání byla chalupa zájezdní hospoda, kde se při honech občerstvovali lovci.
Později to prý býval viniční domek. Snad ještě někde v listinách najdu nějakou zprávu, vždyť je to jedno z nejstarších stavení v Troji.
Chalupa byla celá z kamene, přilepená na skalnatou stráň. Přední zeď je
osmdesát cm silná. Má zápraží šestnáct metrů dlouhé se dřevěným zábradlím. U vchodu je zápraží rozšířené, takže tvoří 6 × 2,5 m s kamennou zídkou.
Jaké to byly milé chvíle, když jsme za války večer při měsíčku na zápraží se
sestrou právaly v neckách na valše prádlo. Co písní jsme si při tom zazpívaly.
Maminka zatím pekla bramborové placky a po práci nastaly hody. Když jsme
ztichly, nastal jiný koncert – žabí kuňkání. Naproti nám za silnicí končilo
totiž slepé rameno Vltavy. Říkalo se mu Říčka. V roce 1941 zatopila Říčka
spolu se spodní vodou celý prostor až k nám. Sousedé museli chodit do domů
po lávce. Jen komínek vyčuhoval z vody z nouzového domku před námi.
V naší zahradě byl obchod paní Havlíčkové. Byla to vlastně dřevěná bouda, ale uvnitř byl malinký obchůdek se sklípkem pod dřevěným poklopem.
Vzadu byl byt majitelky a dále asi tři minimístnůstky, kde se střídali různí
nájemníci. V obchůdku se prodávalo mléko, máslo, čerstvé pečivo, limonády,
pivo, sladkosti a jiné zboží. Jak se tam, obklopena třemi hospodami, uživila
paní Havlíčková, Bůh ví, ale žila a ne špatně.
Jedna hospoda, dříve velmi známá po naší levé straně, se nazývala „Na
rybárně“. Dům stojí dodnes. V létě se sedávalo venku na veliké zahradě. Kulečník spojoval budovu s přístavkem, kde bývala kuchyň. Po naší pravé straně
na rohu ulice byla druhá hospoda „Bělinka“, víceméně dřevěný domek. Zde
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se stavovali hlavně závozníci, později šoféři na rosolku. Vedl se tam patrně
noční život. Pro mě, malou holku, jen tušený. Třetí hospoda, známá široko
daleko, byla „Břežanka“. Tam bývaly krásné tancovačky, po válce sokolské
Šibřinky, navštěvované lidmi z celé Prahy. V neděli, zvlášť v létě, sedět na
zahradě pod kaštany s dobrým pivem bylo více než příjemné.
Od Trojského mostu až daleko do Troje se táhly po pravé straně silnice
pastviny. Byly tam různé kopečky zarostlé travou, kterou nikdo nesekal. Tam
byl pro nás dětský ráj.
U nás jsme hlavně za války chovali kozy. Jeden rok až sedmnáct kusů.
A ty jsem chodila pást už jako školačka. Sotva jsem odložila tašku a popadla
svačinu, nedočkavé stádo s pohádkovým strakatým kozlem Matesem v čele
nedočkavě běželo na pastvu. Jaké to bylo blaho ležet ve vysoké trávě a pozorovat divadlo z mraků na obloze. Všude ticho a klid. Také na skále jsem často
pásla a četla a četla – celé knihovny. Kůzlata se honila po skále, ale žádné se
nezatoulalo. Kolikrát kolemjdoucí lidé se snažili nějaké chytit, ale kdepak,
pasačka byla bdělá. Nedávno jsem byla upozorněna, jak nějaká emigrantka
z Ameriky při rozhovoru v rozhlase řekla, že nejkrásnější vzpomínka na Prahu byla, jak se mnou běhávala v Troji po stráních. Kdo to byl, nevím.

Na skále, od které pokračovaly zahrady bez plotů, žilo mnoho zvěře. Ještě
před pěti lety se tam pásly srny i u nás na zahradě. Jeden srnec skočil tak
nešťastně, že si zlomil vaz přímo u nás za chalupou. Zajíců a bažantů je tady
i dnes dost. V naší zdi si udělaly doupě kuny a již několik let na jaře i na podzim mne budí kolem čtvrté hodiny.
Po levé straně silnice až k bývalé Bělince bývalo fotbalové hřiště (dnes
ragby). U trojského mostu byly a dosud ještě jsou tenisové kurty. V zimě se
polévaly vodou a každé odpoledne do noci při hudbě z desek a velkém osvětlení bruslila celá Troja a Holešovice. Kolem zahradnictví vede cesta k řece,
dříve k přívozu U dvou topolů. Poslední převozník byl pan Podaný. Jaké to
bylo vyznamenání, když někomu z nás dětí dovolil převážet za něj. V létě jsme
trávili většinu času u řeky. Voda byla ještě teplejší a víc čistá.
Dnes na to jen vzpomínáme a přesto v něčem – v tom horším jakoby se
zastavilil čas.
č Není
N í zde
d nejen
j žádná
žád á hospoda,
h
d ale
l anii jeden
j d obchod,
b h d vše
š taháme
há
z Prahy. Elektrické vedení zde končí a tak porucha na vedení přes dva i tři dny
není vzácná. Brodíme se při malém dešti blátem, chodíme do Prahy umazaní,
jako dříve venkovští. Snad i naše zapomenutá část Troje se nyní, v nové době,
zařadí mezi pěknou část Prahy.
Marie Čížková (cca 80. léta XX. století)
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

DĚJINY ZAHRADNÍHO UMĚNÍ
cyklus oblíbených přednášek
1. 3. Francouzské zahradyy absolutismu I.

Bazén

8. 3. Francouzské zahrady absolutismu II.

Lapidárium

15. 3. Zahrada anglická, zahrada čínská a japonskáá
22. 3. Zahrada rokoková a anglo-čínská
29. 3. Zahrada krajinářská a přírodně krajinářská
5. 4. Zahrada malířsko-krajinářská
12. 4. Zahrady 20. století

5. březen–18. duben
Areál Výstaviště Holešovice
po–pá 13–21 hod, so–ne 10–22 hod

Videozáznam jednotlivých přednášek bude postupně zveřejněn na Youtube kanále NZM.
PŘEDNÁŠÍ ING. ZDENĚK NOVÁK,
K generální ředitel Národního zemědělského muzea, je odborníkem v oblasti památkové péče, ochrany kulturního dědictví, kulturní krajiny a historie
zahradního a krajinářského umění. Na tato témata publikoval řadu odborných statí a přednášek. Je členem mezinárodní nevládní organizace ICOMOS, kterou zastupoval jako řádný
člen s hlasovacím právem v mezinárodní komisi ICOMOS-IFLA pro ochranu historických zahrad a kulturní krajiny.
Cyklus přednášek vznikl za podpory z programu NAKI Ministerstva kultury ČR. www.nzm.cz

Foto © grafos ml

Desítky domácích i zahraničních atrakcí (obří ruské kolo,
trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký padesát metrů, centrifuga, houpačky a skákací hrady, staročeská střelnice, autodromy a další), včetně stánků s rychlým občerstvením a suvenýry z perníku.

Vždy v úterý 17–19 hodin v přednáškovém sále v přízemí budovy muzea.
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 – Letná
Vstup na přednášky je zdarma.

Předjaří v Thomayerových
Thom
mayerov
sadech
aneb hodina přírodopisu pro začátečníky i pokročilé

M

ALY VYLET PROTI PROUDU ŘEKY k sousedům, buď po cyklostezce anebo souběžně s ní – po pěšině podél břehu (od železničního přemostění). U ‚hradby’
protipovodňového valu, kde cesta odbočuje na Libeňský ostrov, pak po levé straně ve stráni probíhá školní naučná stezka Thomayerovými sady. Jednotlivé panely přibližují
tamní přírodu z různých pohledů – geologie, botaniky, zoologie. Udržované cesty kopco-

vitým terénem, trochu připomínajícím
m trojskou zoo
zoo, s občerstveními podél trasy, vás dovedou k nevšedním vyhlídkám
na město. Projdeme-li parkem ze směru z Troje na východ,
ocitáme se v historickém centru Libně – Löwitův mlýn, Libeňský zámeček, kostel sv. Vojtěcha – secesní dřevěná rarita,
gymnázium, sokolovna.
s.p.a.
Stanice tramvají máme přímo před sebou. Vpravo nás dělí
dvě zastávky do stanice metra B Palmovka, vlevo se jede do
Kobylis (metro C, tram 17 do Troje).

Thomayerovy sady

G Löwitův mlýn
H Rokytka
I Odpočívadlo
J Vyhlídka
K Pramen Liběnka
L Dětské hřiště
M Pítko
N Odpočívadlo
O Vyhlídka
P Vyhlídka
Q WC
Sadová úprava nad potokem
Rokytkou se datuje od roku
1898, kdy byla Libeň povýšena na město. Přeměny okolí
tamního zámečku se ujal
zahradní architekt František
Thomayer (autor mimo jiné
parku na Karlově náměsti
z roku 1884). Na jeho počest
byl v roce 1958 park ‚Za zámečkem’ přejmenován na
Thomayerovy sady.

A
B
C
D
E
F

Kostel sv. Vojtěcha
Gymnázium
Libeňský zámek
Bývalý zámecký pivovar
Odpočívadlo
Alpinium

Panely naučné stezky:
1 Úvod, historie Thomayerových sadů
2 Libeň, Libeňský zámek
3 Rokytka
4 Využití vodních toků
člověkem
5 Savci
6 Když je vody příliš…
7 Živá Vltava
8 Ryby a rybaření ve Vltavě
9 Obojživelníci a plazi

10 Prameny, studánka
Liběnka
11 Geologie území
12 Mechorosty a lišejníky
13 Bezobratlí
14 Eduard Štorch
15 Byliny
16 Listnaté stromy
17 Ptáci v parku
18 Jehličnany
19 Keře
20 Libeňské památky
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TIP PRO VÁS

Josef Sudek/Otto
k
Rothmayer – Návštěva
u pana kouzelníka Výstava k 125. výročí narození J. Sudka
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze představuje díla mága fotograﬁe minulého století J. Sudka. Kouzelníkem je jeho přítel architekt
O. Rothmayer.

V

Fota © L. Popovská

YSTAVA NABÍZÍ KE ZHLÉDNUTÍ Sudkovy
snímky Pražského hradu, interiéry Rothmayerovy břevnovské vily, ale především unikátní kompozice z jeho nevelké zahrady
s exotickými stromy a keři a umně nainstalovanými dekoracemi (starodávným nábytkem, architektovy prototypy židlí a křesel pro Pražský hrad,
svícny a světla na železných prutech, sádrové odlitky jeho oblíbených děl, kameny, kusy skla, torza
soch atd.). Vše je hojně doplněno autorskými díly
z okruhu přátel Rothmayera (J. Kaplický, H. Wichterlová, P. Rada, R. Roubíček, B. Stefan, V. Studený
a samozřejmě jeho velký učitel J. Plečnik).
Já, jako divák, jsem si s úctou a pokorou prohlédla exponáty obou autorů s přihlédnutím ke
skutečnosti, že jejich vrcholná díla vznikla v době
německé okupace a hluboké komunistické totality.
Groteskně vyznívá, že byl Josef Sudek kritikou
za socialismu odsuzován za svou staromódnost, fetišismus, nedostatek akce a angažovanosti, depresivnost a absenci barev. Na druhou stranu měl štěstí v nezměrné podpoře od významného nakladatelského pracovníka Jana Řezáče (50.–60. léta), jenž
objevil nadčasovost a genialitu tohoto fotografa.

Sudek uchvacuje svými nestandardními postupy.
Expoziční doba večerních záběrů (i desítky minut) mu umožňuje zachytit odcházejícího kouzelníka Rothmayera i s jezevčíkem jen jako světelnou
stopu. Dále často geniálně využívá nezvyklého
nasvícení zahrady, hru světla a stínů. Jeho technika kompaktních kopií (pozitivní obraz, který
vznikne kontaktním kopírováním negativu na
fotografický papír nebo film), technika pigmentu
(fotografii tvoří přírodní želatina a pigment, čímž
získá velkou odolnost proti účinkům světla v interiéru), „puřidla“ (fotografie zasazená mezi dvě
skla, podložená různými textiliemi či papíry a lemovaná olověným páskem), „veteše“ (fotografie ve
starých rámech) jsou unikátním přínosem světové
fotografii.
Výstava potrvá jen do 27. 3. 2022.
Ladislava Popovská

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

ulice 17. listopadu 2, Praha 1 (vchod ze Široké ulice) stanice metra A Staroměstská, tram 2, 17 a 18,
úterý 10–20 h, středa–neděle 10–18 h, pondělí zavřeno
www.upm.cz

TROJSKÝ KALENDÁŘ
ZAJÍMAVOST

V Šumperku
vystavuje
trojský
patriot

V

EDLE VOLNÉ GRAFICKÉ
tvorby se Jan Kavan věnuje rovněž ilustraci, ex
libris, tvorbě poštovních známek
a kresbě, kterou doplňuje technikou airbrushe. Spolu s manželkou, sochařkou Stanislavou Kavanovou, jsou autory dvou animovaných filmů. V letech 1997–2010
působil jako pedagog na SOŠ
a VOŠ Václava Hollara v Praze.
Od roku 2002 je kurátorem nekomerční Galerie U zřícené lávky
v Troji. Předsedá Komisi pro tvorbu poštovních známek při České
poště. Za dobu svého aktivního
uměleckého působení uspořádal
více než sedmdesát autorských
výstav doma i v zahraničí a je držitelem řady cen a vyznamenání.
Eagle Gallery, Kabinet grafiky,
Nemocniční ul. č. 8a,
po a st: 8–16.30, út, čt a pá: 8–16 h,
zdarma do 31. 3. 2022
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Nová výstava

G

ALERIE U ZŘÍCENÉ lávky vystavuje od 10. 3. do
24. 4. 2022 výběr z kvalitní a ojedinělé tvorby experimentálního fotografa Michala Resla. Výstava s názvem Nová přírodaa divákovi
zpřítomňuje genezi české imaginativní fotografie a přibližuje autorův
mnohoznačný vztah ke krajině. Surrealistické vyznění autorova fotografického díla poukazuje na oblast
interakce mezi lidskou psychikou
a přírodním, resp. krajinným prvkem. Přijďte se na výstavu podívat
a bádejte po tajuplném, bizarním,
komickém, fantazijním a magickém
a objevte nové skály, nová oblaka,
nové kameny, novou kůru a zasněžené hory z bílků. Jedná se o ryze
výjimečný umělecký zážitek.

Foto: Archiv TJ Sokol
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TJ So
Sok
kol Troja zve na cvičení
Přijďt sii s námi
Přijďte
á i zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžití
pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.

Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)
Úřední hodiny starosty, pokladna, návštěvní den – každý čtvrtek 17–19 hodin.
Vchod do kanceláře vlevo vedle vchodu do restaurace.
Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně na účet č.: 12137071/0100

1. Měřené treninkové běhy pořáda-

né Sabatem – chválím kluky z oddílu kopané z mladších žáků, kteří
se jako jediní z naší jednoty pravidelně zúčastňují těchto běhů. Jsou
to Josef a Matouš Petržíkovi, Tomáš
Skácelík a Yanis Bertuzzi (viz foto
vpravo – občerstvení po doběhu).
Vynechali pouze jeden běh a v únorovém běhu se umístil na 1. místě ve své kategorii Josef Petržík, ale i ostatní se umístili na
předních místech. Vyzývám i ostatní Trojáky, aby jim přišli fandit nebo si s nimi i zaběhali
a změřili síly. Běhají s nimi i někteří rodiče (pravidelně pan Petržík). Další, poslední měřený
běh bude 13. 3. 2022.
2. Informace a foto ze cvičení dětí od Jany Šrámkové je vpravo. Zpestřením je cvičení s různými cvičebními pomůckami. Zájemci se mohou přihlásit u Kateřiny Šrámkové 723 607 070.
3. Probíhají turnaje ve stolním tenise a již máme první vítěze – viz informace od Rudly Hampela.
4. Stavba hřiště na pozemku u Sokolovny – komise z Trojáků sestavená k této problematice
se neschází v plném počtu, názory jsou rozdílné. Máte-li nějaký návrh, nápad, požadavek,
pošlete nám ho na email: tj-sokol-troja@volny.cz.
5. Hledáme cvičitele dětí všestrannosti – viz inzerát níže.
Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

Foto © P. Filip

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

NA CVIČENÍ NAŠICH NEJMLADŠÍCH členů – dětí s rodiči
a předškoláků, se snažíme v maximální míře využívat různého náčiní, aby byly hodiny pestré a zábavné. V lednu jsme
použili například bosu a padák. Na hodinách Sportování –
mladšího žactva, se již zaměřujeme na to, aby si děti vyzkoušely různé sporty. V lednu to byl minivolejbal. Více fotografií
a videí najdete na: www.facebook.com/TJ -Sokol-Troja-

Hledáme nové cvičitele/ky

-Všestrannost

Rádi bychom v našem cvičitelském sboru přivítali nové
cvičitele především dětských složek.

Troja Challenge čtvrtý
zimní běh (masopustní)

Foto © R. Hampel

Stolní tenis

Petr Houf (dále) a vítěz

Seriál turnajů ve stolním tenise 2022 započal dvouhrami
v neděli 30. ledna.
HRÁLI JSME VE VELKÉ TĚLOCVIČNĚ ZŠ Svatopluka Čecha na čtyřech stolech na dva vítězné
sety s pěknou účastí sedmnácti hráčů, které jsme nalosovali do dvou skupin, z nichž první
čtyři postoupili přímo do finálové osmičky. Zbylí si zahráli skupinu o celkové pořadí.
Přes jednu porážku po zásluze zvítězil Miloš POZNÍČEK, čtyři hráči měli tři prohry a pomocné hodnocení přisoudilo druhé místo Petru HOUFOVI (nejlepší za Sokol Troja) a třetí pro
Jiřího BOČKA. Všichni zúčastnění získali za svá umístění body a odcházeli spokojeni.
Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Jana Šrámková

ZE SPORTOVIŠŤ

Jestli Vám sportování dětí dává smysl, sami rádi sportujete a měli byste chuť věnovat svůj čas této činnosti, pak hledáme právě Vás.
Nabízíme: financování školení/ doškolení, finanční odměny, radost z práce, bohatý
výběr nářadí a náčiní v tělocvičně, prostor pro vlastní nápady
Požadujeme: spolehlivost, chuť do práce, dochvilnost, samostatnost, kladný vztah
ke sportu a dětem
Přivítáme: kreativitu, praxi v oboru, iniciativu, pracovitost, účast na dalších akcích TJ
Pro přihlášení a více informací se ozvěte náčelnici TJ Sokol Troja – Kateřině Šrámkové (tel.: 723 607 070, e-mail: katerinasramkova@seznam.cz)
z

Vítěz a Zdeněk Kypr

Sokolská všestrannost

První běžci přicházející v neděli 13. února do
baseballového areálu v Troji ještě viděli v trávě bílou jinovatku a chomáčky páry u jejich úst svědčily
o tom, že zima ještě není pryč. Pomalu vycházející
slunce však pozvolna měnilo zimní ráz v úsvit jara.
ÁDHERNÉ NEDĚLNÍ DOPOLEDNE plné probouzejícího se slunce si do trojského areálu přišlo
užít na devět desítek lidí, běžců, dětí a rodičů.
Účast v hlavním běhu nedosáhla lednové počtu, za to se
děly jiné skvělé věci. Zaznamenali jsme vůbec nejlepší čas
všech běhů – Tonda VELETA, zadák týmu U21, utekl všem
a zaznamenal čas 0:10:57,0 čímž vytvořil nový rekord
běhů Troja Challenge. Po proběhnutí cílem komentoval
svůj výkon: „Vstával jsem brzy, byla mi zima, tak jsem
to chtěl mít rychle vyřízené…“ Březnový běh tak bude
mimo jiné ve znamení útoku na Veletův rekord.
Rekordní počet běžců jsme zaznamenali v dětském
masopustním běhu, čtrnáct malých běžců zdolalo krátkou dvouset metrovou trať v různých časech. Nejmladší
běžkyni byla dvouapůl letá Rozárka Maťková, která trať
zdolala po svých, jen s malou dopomocí tatínka. Kompletní výsledky čtvrtého běhu i přihlašovací formulář pro
pátý běh je k dispozici na https://www.sport-base.

N

cz/vysledky/2022/z-troja4-22?ﬂt[trat]=3 km

Poslední závod zimní série běhů Troja Challenge se
bude konat 13. března.
Štěpán Hasal
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TIP NA VÝLET

Za vyhlídkou do Klecan
0

1
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Vážení čtenáři a turisté, tentokrát se vydáme do blízkých Klecan, které nejsou na první seznámení ničím
výjimečné, ale my se podíváme na skvělou vyhlídku,
o které ví zřejmě málokdo.

OJEDEME TRAMVAJÍ NA KOBYLISKÉ
náměstí a poblíž Českého katastrálního úřadu nastoupíme do autobusu
č. 374 nebo 371 a pojedeme do zastávky „Klecany, u kostela“.
“ Hned u ní uvidíme zrestaurovaný
zámek, který je nyní na prodej. Údajně ho asi
dvacet let vlastní „Král šmejdů“, který zbohatl
na předváděcích akcích společnosti Beck, Němec
Jens Beckhäuser.
Pokračujeme kupředu rovně po silnici. Až
uvidíme vpravo kapličku, přejdeme na druhou stranu a po sto metrech odbočíme doleva
na lesní neznačenou cestu, která nás za chvíli
spojí s NS a zelenou značkou a my po ní budeme pokračovat. Po necelém kilometru dojdeme
až na hranu kopce – vlastně skály – k velkému
dřevěnému kříži, odkud je opravdu dechberoucí
výhled. Dokonce jsme zahlédli i Pražský hrad.
Po dokochání se vrátíme kousek zpět a u přístřešku se dáme doprava po zelené, až dojdeme
k bývalému hradišti Pravý Hradec. Vzhledem ke
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své významnosti by si místo zasluhovalo větší
pozornost a péči…
Hradiště Pravý Hradec vzniklo na počátku
10. století a bylo osídleno ve stejné době jako
Levý Hradec, který leží na druhé straně Vltavy,
dva km směrem po proudu. Výhodou Pravého Hradce byla přímá viditelnost na Pražský
Hrad, a tak je pravděpodobné, že se obě přemyslovská sídla domlouvala pomocí světelných
signálů a v případě nouze mohly vojenské síly
z obou Hradců přispěchat rodící se Praze na
pomoc.
Od hradiště půjdeme nahoru po modré a dál
ul. Do Čertovky a Na Vinici po zelené do Klecan
kolem památníčku V. B. Třebízského z r. 1898
od Ladislava Šalouna. Mineme restauraci U císařských schodů (zastávka doporučena) a kolem kostela a sv. Jana Nepomuckého se znakem
Harrachů dojdeme k zastávce busu směr Praha.
Nachodíme asi sedm km. Text a foto Renata Zajícová
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