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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Tomáš Bryknar

Milí sousedé, trojští
a podhořští,

SLOVO STAROSTY

ÚŘAD MČ INFORMUJE

O čem jednala Komise pro kulturu
Návrh sdíleného kalendáře pro průběžné doplňování akcí pořadateli 1. 2. 2023

– p. Majzner předložil návrh sdílené tabulky, do které by trojští pořadatelé doplňovali akce, 

aby vznikl ucelený přehled pro dlouhodobé plánování akcí pro veřejnost – pošle odkaz

Galerie u lávky
– p. Popovská informovala o dalších výstavách:

9. 3.–30. 4. 2023 vystaví ak. mal. Jan Kavan svoji „Retrospektivu“,

4. 5.–30. 6. 2023 bude následovat Pavel Piekar, grafi k a předseda sdružení Hollar,

 bude se usilovat o další možnosti propagace galerie

Art District 7
– Komise navrhuje tajemnici sjednání schůzky pana starosty a p. Giese s radní p. Třeštíko-

vou z MČ Praha 7 o možnosti umístit upoutávky na vybrané kulturní akce do časopisu 

Hobulet a začlenění Troje do projektu Art Discrit 7

Různé
– p.  Majzner upozornil na březnové akce v  DSS: Sousedský bazárek, Degustace vína 

a Trojské podvečery

– Trojská bucht a se bude konat v úterý 13. 6. 2023 od 17 hod.

Příští setkání: 29. 3. 2023 v 17 hod. Zapsala: Renata Zajícová, tajemnice komise,

Mgr. Eva Giese, předsedkyně Komise pro kulturu

Dotační program MČ Praha-Troja
Městská část Praha-Troja vyhlásila pro rok 2023 Program 
pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na pod-
poru projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnos-
ti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské 
kotliny.

K  8.  2.  2023, TJ. DATU, DO KDY SE

MOHLY PODÁVAT ŽÁDOSTI O  DO-

TACI, OBDRŽELA MĚSTSKÁ ČÁST 

DVACET PĚT ŽÁDOSTÍ V  ŠESTI OB-

LASTECH ZE SEDMI V CELKOVÉ PO-

ŽADOVANÉ ČÁSTCE 1 231 011 KČ. Pro

nejoblíbenější oblast sportu a  volného

času jsme letos obdrželi rekordních de-

set žádostí. Druhé byly oblasti životního

prostředí a kultury, kde bylo podáno po

čtyřech žádostech. Následují oblasti so-

ciální a vzdělávání – v každé byly podá-

ny tři žádosti. Jedna žádost byla podána 

v oblasti života ve veřejném prostoru.

Městská část Praha-Troja má v  při-

pravovaném rozpočtu vyčleněných 

500 tis. Kč. O  výši poskytnutých částek 

jednala dne 21. 2. 2023 Grantová komi-

se, která svůj návrh předloží Zastupitel-

stvu městské části Praha-Troja k rozhod-

nutí. Jednání zastupitelstva by k poskyt-

nutí dotací mělo proběhnout 7.  břez-

na 2023. Jak dotační řízení dopadlo, vás 

budeme informovat v příštím čísle nebo 

na www.mctroja.cz. Ing. Irena Marková

Letos se může těšit
aneb přehled akcí

13. 6. úterý Trojská buchta v Obecní zahradě

9.–17. 9. Dny evropského dědictví

9. 9. sobota Trojské vinobraní

16. 9. sobota Zažít město (Troju) jinak

29. 10. neděle Vítání občánků v 17 h,

Slavnostní koncert v 19 h

6. 12. středa Zpívání pod rozsvíceným stromem

(Obecní zahrada)

květen/červen Setkání seniorů

26. 12. úterý Vánoční koncert
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dnes pro vás nemám dobrou zprávu, minulý měsíc mě

navštívili představitelé České pošty s  oznámením zru-

šení pobočky v Troji. Je to rozhodnutí vedení této spo-

lečnosti a je nezvratné. Pobočka je prý málo využívaná

a prodělečná. Ani případné zachování či dokonce sníže-

ní nájemného by jejich rozhodnutí nezměnilo. Bohužel

k uzavření pobočky by podle mých informací mělo dojít

již 27. 3. , kdy bude zahájeno vystěhovávání pronajatých

prostor. Pro obyvatele Troje je to samozřejmě velice ne-

příjemná situace, která výrazně sníží komfort bydlení

v naší městské části.

Společnost Česká pošta nabízí pouze součinnost při

zřízení a  provozování pošty Partner. Pošta Partner je

kontaktním místem poskytujícím poštovní služby ve-

řejnosti na základě smluvního vztahu mezi externím

subjektem a  Českou poštou. Pošta Partner poskytuje

všechny základní poštovní a fi nanční služby jako stan-

dardní pobočka pošty (s výjimkou služeb CzechPointu).

Jako první možnost provozování pošty Partner jsem

zvažoval umístění této pobočky na Úřadě městské čás-

ti. Avšak z důvodu nedostatku prostoru na našem úřadě

není tato varianta bohužel možná.

Pokouším se jednat s majiteli objektu, kde doposud

pobočka České pošty sídlí, o možném pronájmu výraz-

ně menší plochy pro zřízení pošty Partner. Případné ro-

zumné nájemné je Městská část Praha-Troja připravena

hradit. Kdyby kdokoli z vás, milí sousedé, měl o provo-

zování této služby v Troji zájem, ať již ve svém rodinném

domě nebo ve stávajících prostorách České pošty, dej-

te mi prosím vědět a domluvíme se na podrobnostech.

Česká pošta je za převzetí svých služeb připravena hra-

dit měsíční odměnu ve výši 28 000 Kč.

Mílí trojští a podhořští sousedé, přeji vám příjemné

jarní dny v Troji.
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OBJEMNÝ ODPAD
dispečink: 724 240 941
Sobota 15. 4. 9–13 hodin

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská
110/21
V Podhoří proti č. p. 280
(bývalá octárna)

Pod Salabkou x Trojská

V PRVNÍM KOLE VOLEB byla účast troj-

ských voličů 79,52  %. O  velkém zá-

jmu o  tyto volby svědčí i  to, že ani jed-

na pražská městská část neměla účast nižší než 

64 %. Nejvíc zazářila Městská část Praha Křesli-

ce s 84,39 %. V Troji bylo deset neplatných hla-

sů  – nejčastější chybou byly dva slepené lístky 

v úřední obálce a také dva odevzdané lístky v ne-

úřední modré (doručovací) obálce. Vítězem prv-

Jak se volil
v Troji nový
prezident

Velkoobjemové kontejnery

V PRVNÍM POLOLETÍ BUDOU na obvyklá stanoviště od dubna do červ-

na přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad a objemný od-

pad (přesný rozpis níže). Kontejnery na bioodpad vždy jeden víkend 

v  měsíci, a  to dvě stanoviště v  sobotu (Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská, V  Podhoří 

proti č.p. 280), třetí stanoviště v neděli (Pod Salabkou x Trojská). Kontejnery 

na objemný odpad také o víkendech střídavě na pěti obvyklých stanovištích 

(Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská, Pod Salabkou x Trojská, V Podhoří proti č.p. 280, 

Sádky u stanoviště na tříděný odpad a Pod Havránkou 807/15). Mimo uvede-

né termíny můžete využít některý ze sběrných dvorů hlavního města Prahy

(POZOR – Sběrný dvůr Voctářova, Praha 8 – Libeň, je zrušen https://por-
talzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/uzavreni_sberneho_dvora_
voctarova_na.html).

ního kola byl Petr PAVEL (415 hlasů), další v po-L

řadí Danuše NERUDOVÁ (133). Třetí se umís-

til Andrej BABIŠ (117). Ostatní kandidáti: Pavel 

FISCHER (65), Jaroslav BAŠTA (14), Marek HIL-

ŠER (10), Karel DIVIŠ (4), Tomáš ZIMA (1).

Ve druhém kole byla účast voličů krásných 

81,25 %. Petr PAVEL získal 632 hlasů, Andrej BA-

BIŠ pouze 321. Neplatné hlasy byly jen tři, ale zato 

záměrně, velmi pečlivě a „předpisově“ znehodno-

cené. O smyslu počínání těchto voličů můžeme jen 

spekulovat… Překvapením bylo i  rekordních čty-

řiačtyřicet příchozích voličů s voličskými průkazy 

z celé ČR. Renata Zajícová, evidence obyvatel a volby

Letní čas začíná
v neděli 26. března
ve dvě h v noci.

V rámci mobilního sběru mohou obča-
né hl. m. Prahy odevzdávat ZDARMA 
tyto odpady: rozpouštědla, kyseliny, 
zásady, fotochemikálie, zahradní che-
mie, pesticidy, teploměry a jiný odpad 
s obsahem rtuti, olej a tuk, ředidla, bar-
vy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, 
detergenty obsahující nebezpečné lát-
ky (čisticí a  odmašťovací prostředky), 
léčiva. Kapalné nebezpečné odpady 
musí být předány v pevně uzavřených 
nádobách (jedlé oleje a tuku v uzavře-
ných PET lahvích)!
Nelze odevzdávat: stavební odpady, 
objemné odpady, elektrozařízení apod. 
Ostatní druhy nebezpečných odpadů 
prosím odevzdávejte na příslušných 
místech zpětného odběru, případně ve 
sběrných dvorech.
V  případě, že svozové vozidlo ne-
naleznete na příslušné zastávce dle 
harmonogramu, kontaktujte řidiče na 
telefonních číslech 284 098 887 nebo 
284 098 888 (pevná linka přesměrova-
ná na mobil řidiče).

BIOODPAD
dispečink: 724 244 105, 
724 846 719
Sobota 1. 4. 9–12 hodin

Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská
110/21
V Podhoří proti č. p. 280
(bývalá octárna)

Neděle 2. 4. 13–16 hodin
Pod Salabkou x Trojská

Středa 29. března
 V Podhoří (točna autobusu) 18.10–18.30 h
 křiž. ul. Trojská x Pod Havránkou 18.40– 19.00 h

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TROJSKÁ 110
středa 12. dubna
14.00–18.00 hod.
čtvrtek 13. dubna
14.00–17.00 hod.

K zápisu se přihlaste elektronicky na webových stránkách školy

www.trojskaskola.cz od 20. března 2023 do 31. března 2023

Zápis se týká dětí, které se narodily v období
1. 9. 2016–31. 8. 2017

K zápisu bude potřeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Pokud budou rodiče žádat pro své dítě odklad nástupu povinné škol-

ní docházky, musí o odklad písemně požádat a doložit dvě doporu-

čení: 1). školského poradenského pracoviště 2). dětského lékaře či 

klinického psychologa

V  případě nemoci dítěte oznámí rodiče tuto skutečnost škole mai-

lem nebo telefonicky a dohodnou si náhradní termín do konce dub-

na 2023.

Základní školy zpracovávají osobní údaje v  souladu se zákonem 

č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a v sou-

ladu 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. Kateři-

nu Tůmovou mail: skola@trojskaskola.cz, tel. 606 948 800

V Praze dne 16. ledna 2023 Mgr. Kateřina Tůmová v. r., ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ

V

Á 110

ránkách školy

Školní rok
2023/2024

M ÍSTNÍ POPLATEK ze

psů nižší než 600 Kč,

má splatnost do 31. 3. 
2023. V  případě, že je popla-

tek vyšší než 600 Kč, může být

uhrazen ve dvou splátkách,

a  to první polovina částky do 
31.  3. 2023, doplatek pak do 
31. 8. 2023.

Místní poplatek ze psů je

možné uhradit v  hotovos-

ti či kartou na pokladně Úřa-

du městské části Praha-Tro-

ja v  úředních hodinách nebo

Upozornění pro majitele psůí
Upozorňujeme všechny 
majitele psů na blížící se 
splatnost místního po-
platku ze psů.

bezhotovostním převodem na 

účet Městské části Praha-Troja 

č.: 2000725369/0800. Variabil-

ní symbol pro platbu místního 

poplatku ze psů je poplatníkovi 

vygenerován při splnění ohla-

šovací povinnosti a  platí pro 

celou dobu poplatkové povin-

nosti. V  případě dotazů na váš 

konkrétní variabilní symbol 

či jiných dotazů, týkajících se 

místních poplatků ze psů, kon-

taktujte ekonomické oddělení, 

e-mail: konradova@mctroja.cz, 

tel.: 284 686 104.
Romana Konrádová,

vedoucí ekonom. oddělení
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ŽIVOT V TROJI ZAJÍMAVOST

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY …12 rozdílů

Trojská kulturní
produkce
pořádá & zve na tyto akce:

Do všech akcí pořádaných TKP se můžete zapojit 

organizačně, neofi ciálně i velmi aktivně, lze po-

moci s čímkoliv chcete a na co máte čas a chuť. 

Události jsou otevřené úplně všem v duchu kré-

da: SOUSEDSKOST-SETKÁVÁNÍ-APOLITIČ-

NOS T-NEKOMERČNOS T-PŘ ÁT EL SKOS T-

-OTEVŘENOST. Přijďte a  přinést můžete něco 

vlastního k jídlu i pití!

Na všech akcích se na vás budeme moc těšit!

P RÁCE NA OPRAVĚ STEZKY probíha-

jí každý den, o  víkendech v  únoru pro-

běhly další dvě brigády. Děkujeme všem

dobrovolníkům za vydatnou pomoc! Velkým

pomocníkem se stal pásový přepravník, který

zapůjčila Botanická zahrada  – téměř čtyřicet

obrubníků už je rozmístěno v terénu, přepravi-

li jsme množství cihel i dřevěné stupně, vytří-

dili několik hromad drobného kameniva. Ho-

tovo je třináct schodů.

Oprava stezky Podhoří–Bohnice
Odklidit drobný materiál a  vytřídit kame-

ny, kterými se pak dají podkládat schody, 

to potřebujeme nejvíc. Spolu s  oklepává-

ním cihel to bude program i dalších brigád – 

přijďte taky pomoct. Ozval se nám chlapík, 

co bourá starý dům, má cihly a snad i velké 

kameny.

Brigáda 18. 2. byla taky báječná, dorazi-

lo jedenáct dospěláků a pár malých pomoc-

níků. Asi už se to trochu rozkřiklo, i ohlasy 

na fcb rostou… Při oklepávání cihel jsme na-

šli několik kousků označených Battista – ci-

hel z Battistovy cihelny z Ďáblic, která byla 

otevřena v  roce 1898. Hromady vytřídě-

ných kamenů poslouží jako podklad pro dal-

ší schody… Ten žlutý pásáček z  Botanické 

zahrady je pracant k nezaplacení. Cihly, ob-

rubníky, schody…, nic ho nezastaví, myslím, 

že pracovitější pomocník asi už být nemůže.

Pokud se také chcete zapojit, budeme 

moc rádi. Další brigády budou 4. 3. a 18. 3., 
obě jsou to soboty, od 9.30 hod.

Blanka Rošická blankarosi@seznam.cz
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BOTANICKÁ ZAHRADA V  TROJI mi-

nulý rok přivítala rekordní čtyři sta tři

tisíce návštěvníků. Letošní rok se nese

ve znamení Asie.

NAPSALI JSTE
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Co je nového v Ekocentru
Podhoubí a Ekoškolce
Rozárce?
Ekoškolka Rozárka
V Rozárce pobýváme venku za každého počasí, všímáme si 

přírody v průběhu ročních období a dáváme dětem prostor 

objevovat svět svým vlastním tempem.

Jsme zapojeni v programu Ekoškola pro MŠ, ve kterém 

se aktuálně věnujeme tématu Prostředí. Konkrétně promě-

ně zadní části naší zahrady, která proběhne na základě pod-

nětů od dětí i rodičů. V únoru se konala druhá schůzka vel-

kého Ekotýmu, kde děti představily rodičům mapu zahra-

dy, do které jsou nápady zakresleny, a požádaly je o pomoc 

při jejich realizaci.

Stříbrný certifikát od Skutečně zdravé školy
V našich školkách od jejich počátku dbáme na zdravé stra-

vování. Zároveň je pro nás důležité, aby si děti uvědomo-

valy, odkud a jakým způsobem k nám potraviny přicházejí, 

všímaly si jejich sezónnosti a učily se jimi neplýtvat. Pro-

to máme velikou radost ze získání stříbrného ocenění Sku-

tečně zdravé školy pro naši trojskou pobočku. Ocenění se 

uděluje školám za splnění kritérií v oblasti zdravého a udr-

žitelného stravování i  vzdělávání o  něm. Děkujeme všem 

z týmu i mimo něj, kteří nám v této oblasti pomáhají a Sku-

tečně zdravé škole za motivaci posouvat se dál.

Dny otevřených dveří v Ekoškolce Rozárce
7. 3. v trojské pobočce, 10–11 h, začátek v 10 hod.
9. 3. v letenské pobočce, 10−11 h, začátek v 10 hod.

Akce a slavnosti
V  únoru jsme si užili Masopustní veselí s  ostatními škol-

kami a dalšími účastníky na Obecní zahradě, kde za dopro-

vodu muzikantů nechybělo zpívání a  tancování, honička 

s  medvědem a  další aktivity, ani masopustní koblihy (viz 

fota vpravo). V  březnu přivítáme s  dětmi a  rodiči jaro na 

naší Jarní slavnosti. A s oblíbenými knížkami přespíme ve 

školce při Noci s Andersenem.

Zápis do Ekoškolky Rozárky na nový školní 
rok 2023/24:

9. 5. zápis do trojské pobočky, 14–16 h
10. 5. zápis do letenské pobočky, 14–16 h
Více informací: Veronika Iljuchina, tel. 777 123 690, 

e-mail reditelka.skolka@podhoubi.cz

Ekocentrum Podhoubí − výukové programy 
pro školy a školky
V naší nabídce najdete výukové programy věnované hmy-

zu, půdě, vodě a dalším tématům. Lektoři přijedou k vám 

na zahradu, do třídy nebo s nimi můžete vyrazit na výlet. 

Vybrané programy je možné objednat také jako projektové 

dny nebo je rozšířit o tvořivé dílny.

Můžete se s námi zúčastnit Výpravy za zimními hosty, 

kde s dětmi pozorujeme vodní ptáky a během her se o nich 

i  něco dozvíme. Na poslední výpravě do Stromovky nás 

u vody přivítal ledňáček říční, volavka, lyska, slípka a racci.

Více informací: Honza Havelka, tel. 776 356 959, e-mail 

programy@podhoubi.cz

Podrobné informace k našim dalším aktivitám najdete na

www.podhoubi.cz.
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NAPSALI JSTE

 Zlatým hřebem vernisáže dalšího ročníku výstavy Trojské 
plány v Galerii u lávky ve čtvrtek 26. ledna byla prezenta-
ce návrhů projektu nové lanové dráhy, která by měla vést 
z Podbaby do Troje a posléze nahoru do Bohnic.

M ĚSTSKÁ LANOVKA, to 

není nic převratně nové-

ho. Jen se podívejme do 

českých měst: lanovou dráhou se 

můžete projet v  Mariánských láz-

ních, Karlových Varech či v  Ústí 

nad Labem. A  velkou tradici má 

tento nevšední způsob dopra-

vy i v našem městě – vždyť lanov-

ka na Petřín se jako jedna z  prv-

ních v Evropě rozjela už roku 1891 

a  momentálně se na území Prahy 

nacházejí hned tři lanové dráhy.

Ale nebuďme skromní a  podí-

vejme se i  do zahraničí. Zářným 

příkladem úspěšného projektu 

městské lanovky coby součástí 

MHD je bolívijské hlavní město 

La Paz. Dopravu po vysokohorské 

metropoli usnadňuje neuvěřitel-

ných deset různobarevných la-

novkových linek  – není divu, jed-

ná se o řešení ekologické, pohodl-

né a bezpečné. Stejně tak se může-

te lanovou drahou dopravovat v ji-

hotyrolském Bolzanu, slovinské 

Lublani nebo třeba v Londýně.

Městské lanové dráhy dle 

mého názoru není třeba se bát. 

Ostražitost ohledně jejího řešení 

je však samozřejmě namístě. Ko-

mise, v  níž za naši městskou část 

zasedl pan starosta Bryknar a pan 

místostarosta Drdácký, nakonec 

také díky podpoře trojských zá-

stupců vybrala projekt britského 

týmu William Matthews Associ-

ates ve spolupráci s  Boele Archi-

tects a  Expedition Engineering, 

který je k Troji nejšetrnější. Kabi-

nová lanová dráha typu 3S s  vozy 

pro nižší desítky cestujících za cca 

1–4 mld. Kč by měla být pohodlná 

a stabilní i v silnějším větru; snad 

by mohla také ubrat něco z  neko-

nečné kolony do zoo a  hlavně je 

mnohem šetrnější než druhá va-

rianta tohoto dopravního projek-

tu, tedy tunelová tramvaj do Boh-

nic. Střídmost, funkčnost, uživa-

telská přívětivost a  soulad všech

designových prvků  – to porota

ocenila nejvíce.

Některé otazníky však zůstáva-

jí. Největší ze tří stanic bude (kvů-

li garážování kabin) bohužel právě

v  Troji, konkrétně v  Podhoří  – za-

padne tam? Jak to bude vyřešeno

s  parkováním u  jednotlivých sta-

nic? Nebude vadit, že lanovka pove-

de přímo přes čistírnu odpadních

vod? A kdo tím vlastně bude jezdit –

turisté, nebo běžní Pražané?

Zatím nás to asi trápit nemusí,

k  realizaci by podle odhadu mělo

dojít přibližně kolem roku 2030.

Opatrnému těšení se a  zároveň

bdělé obezřetnosti se však můžeme

věnovat už nyní. Pan starosta s pa-

nem místostarostou každopádně

všechny ubezpečili, že vše kolem

nové lanovky Podbaba  – Troja  –

Bohnice budou bedlivě hlídat.

Vojtěch Voska

VÝŇATEK ZE ZADÁNÍ SOUTĚŽE:
Vlastnosti systému,

návrh kapacity

délka trasy 2240 m

rychlost mezi stanicemi 6,5 m/s

kapacita systému 2000 lidí/h/směr

kapacita kabin 35 osob

minimální doba pro výstup 26,25 s

čas pro výměnu cestujících 127, 7 s

rychlost při nástupu/výstupu 0,15 m/s

průměrná rychlost brzdění 0,7 m/s

minimální úhel mezi kabinami

na obrysu 44,9 stupňů

vzdálenost mezi kabinami

na obrysu 9,5 m

jízdní doba pro cestující 6,9 min

provozní rychlost 19,4 km/h

interval 63 s

počet kabin 17 kabin

Výška podpěr

č. 1 35 m

č. 2 44 m

č. 3 29 m

č. 4 29 m

č. 5 25 m

Zd
ro

j D
PP

Vzduchem přes Vltavu

1. MÍSTO William Matthews Associates ve spolupráci
s Boele Architects a Expedition Engineering 

Vizualizace stanice Troja
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Nové přemostění

V BOTANICKÉ ZAHRADĚ dochází zde 

k historickému okamžiku – areál venkov-

ních expozic bude poprvé propojený s are-

álem u tropického skleníku Fata Morgana. Ná-á

vštěvníci, kteří chtěli navštívit obě části zahra-v

dy, museli doposud areál v  jedné části opustit, d

aby jinde opět vešli, tedy museli celou jednu část a

zahrady obejít mimo areál zahrady. z
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Stavba víceúčelového hřiště v Podhoří
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Od 3. března, kdy také začíná pro veřejnost vý-O

stava orchidejí, se poprvé otevře lávka, která are-s

ály propojuje.á

Darina Miklovičová, Public Relations & Communications 

Consultant, spoluautorka projektu Kořeny osobností
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Stavby v Troji

ŽIVOT V TROJI

Tenisová hala s bytem správce (na fotu z roku 1999) 
patří minulosti – na rohu ulic K Bohnicím a Pod 
Hrachovkou byly zahájeny výkopové práce pro 
obytný dům.
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ŽIVOT V TROJI

TROJSKÝ BÁL LETOS ZAZNAMENAL TROCHU MENŠÍ ÚČAST; o to větší byla šance na výhru v bo-

haté tombole. Přeměna tělocvičny v kulturní sál se osvědčené fi rmě Show Factory opět moc povedla 

a občerstvení zajištěné Gourmet cateringem bylo rovněž úžasné. Královnou bálu se stala p. Gabriela 

Šímová, nejkrásnější róbu měla podle poroty Lenka Burgerová a titul nejlepší taneční pár získali man-

želé Eybergerovi.

SOBOTA 18. 2.
OD 19 DO 3 HOD
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Z VAŠICH POSTŘEHŮ

„Očekávala jsem ples ve školní tělocvičně, ale to, kam jsme po červeném koberci dokráčeli, nám všem 

čtyřem vyrazilo dech. To jsme nečekali ani v nejmenším. Měli jste to krásný, báječně připravený, zorga-

nizovaný, nasvětlený, ozvučený, zabezpečený spoustou lidí, skvělou hudbu a na závěr ještě růže na roz-

loučenou… ples nádherný, zážitek veliký. Tohle bych čekala na Žofí ně… tak víme na příště… Pochvalte 

to prosím organizačnímu týmu, děkujeme moc!“ Blanka Rošická
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J DE O  PLÁN POD NÁZVEM:

Zemský ústav pro pomologii, 

vinařství a zahradnictví v Troji 

u Prahy Die Obsta-, Obsta- und Gar-

tenbau-Landesanstalt in Troja bei 

Prag, jehož autorem je Josef Šimá-

ček (1837–1904). Je to černobílá li-

tografi e 32 x 22,5 cm, dnes již notně 

zažloutlá s  datem vzniku mezi lety 

1875–1900, pravděpodobně kolem 

roku 1885. Původně zřejmě byla ve 

sbírkách Národního muzea – svědčí 

o tom kulaté razítko Museum regni 

Bohemiae. Dalším označením je ra-

zítko Nickerl, pozůstalost. Zdrojem 

je Mapová sbírka, PřF, UK (Přírodo-

vědecká fakulta, Univerzity Karlo-

vy), která i s publikováním v časopi-

se Troja vyslovila souhlas.
František Antonín Nickerl 

(4.  prosince  1813, Praha–4.  úno-
ra 1871, Praha) byl český lékař a en-
tomolog německého původu, pro-
fesor zoologie. Narodil se v  Praze. 
Studoval fi lozofi i a  medicínu na 
pražské Karlo-Ferdinandově uni-
versitě a  od mládí se vydával za 
hmyzem do pražského okolí, hlav-
ně do Prokopského a  Břežanské-
ho údolí a  na vrch Šance. Speciali-
zoval se převážně na studium mo-
týlů (Lepidoptera). Podařilo se mu 
objevit několik nových druhů. Už 
v mládí objevil můru, která byla po-
jmenována na jeho počest Luperina 
nickerlii Frr. Také jediného denní-
ho motýla, který byl popsán z úze-
mí Čech  – Hnědáska černýšového 
(Melitaea aurelia)  – našel a  popsal 
právě Nickerl.

Při podrobném prohlížení plá-

nu mě zaujal kruhový útvar upro-

střed svahu s  vinicí, označený Jc 

-Kolo (pěstování smokvonů), v  ně-

meckém popisu Ronde (Feigencul-

tur). Je to neklamný důkaz, že již 

před minimálně 150 lety byly v Tro-

ji fí kovníky pěstovány, tedy v době, 

kdy o  teorii o  globálním oteplová-

ní nebylo ani vidu, ani slechu. Sou-

částí plánu jsou i další zajímavé in-

formace, například seznam odrůd 

tehdy pěstované vinné révy, z nichž 

většina hroznů byla pro stolní spo-

třebu a  jen menší množství odrůd 

bylo určeno k výrobě vína.

Zajímavá je i  historie nákupu 

pozemků pro „ovocnicko  – vinař-

skou školu“ v Troji. „Již 27. červen-

ce  1869, byl žádán Zemský výbor 

o zprostředkování koupě Zemským 

sněmem na prodej určené Lávecké 

a Stráňské vinice v Troji, ve výměře 

čtrnáct jiter dvacet osm čtver. sáhů 

a sice bez dražby. Zemský výbor svo-

lil k prodeji za cenu 4791 zlatých, od 

komise odhadnutou, ve které obě 

strany zastoupeny byly a  Zemský 

OKÉNKO DO HISTORIE

Fíkovníky v Troji již v předminulém století

Při přípravě exponátu na stále trvající výstavu Trojské plány o Pomologickém ústavu 
jsem v knihovně Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze objevil historický 
plán vinice na úbočí Dlážděnky nad usedlostí Popelářka.
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sněm prodej schválil. Touto koupí

získán nejen pozemek pro štěpařské

a vinařské účely se výborně hodící,

nýbrž též střed, který o hraničící po-

zemky velkostatku Trojského rozší-

řen by býti mohl. Prostřednictvím

p. c. k. odborného rady dra. Schmi-

dta umluveno bylo s  J. J. kníže-

tem Arnoštem Windischgraetzem,

vlastníkem velkostatku trojského

přenechání následujících pozem-

ností buď koupí nebo směnou totiž:

a) koupě na Láveckou vinici hrani-

čící usedlostí Popelářky v Troji, pak

polí na ostrově holešovickém v cel-

ku jedenáct jiter 1130 čtver. sáhů

za trhovou cenu 12 000 zlatých. J.

J. kníže Windischgraetz slíbil ko-

misi ústředního výboru co možná

nejpříznivější podmínky plateb-

ní a mimo to příspěvek 1000 zl. na

vinařskou školu, když se v Troji za-

loží; b) směna šesti jiter čtver. sáhů

pozemků Stráňské vinice za pět ji-

ter 1008 čtver. sáhů pozemků „v sel-

ských zahradách“; za kteréž však,

poněvadž mnohem lepší půdu mají, 

připlatí společnost Jeho Jasnosti 

300 zl. Za jitro (vcelku 1433 zl.) tím 

způsobem, že jitro Stráňské vinice 

počítati se bude po 760 zl. za jitro, 

jitro v  selských zahradách po 1060 

zl. Podařilo se tudíž koupí a  smě-

nou nabýti držebnosti, vyjma pole 

na ostrově ve výměře dvou jiter čty-

řicet pět čtver. sáhů úplně souvis-

lé, zaokrouhlené a  k  naznačenému 

účelu výborně se hodící, kterouž co 

vzácné rozmnožení majetku společ-

nosti považovati lze.“

Ústav v  Troji působil od roku 

1870 do roku 1929, tedy 59 let a za 

tu dobu vychoval na šest stovek od-

borníků, kteří přispěli k rozvoji sa-

dovnictví, vinařství a  zahradnic-

tví v  Čechách. Vinice byla po roce 

2015 obnovena p.  Ing.  Zdeňkem 

Zilvarem, selské zahrady ležely do 

roku 1947 ladem a poté byly zasta-

věny rodinnými domy a  dvojdom-

ky družstva Plán.

Ing. arch. Václav Valtr, NQS
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ŽIVOT V TROJI

PRO VAŠI INFORMACI

NEJEN PRO ŠKOLÁKY

TIP PRO VÁS

ZAJÍMAVOST

Trojský časopis je tištěn dvoubarevně – 
černou a jednou pestrou barvou a ta se 
každým rokem mění. Letos vybrala re-
dakce barvu modrou a my se u ní chvilku 
zastavíme:

K AŽDÁ KULTURNÍ OBLAST má pro symbolikuT

barev svůj vlastní výklad, nicméně v některých

výzamech se shodují a to jak v negativním – pro

modrou např.: chlad, melancholie, tak i  pozitivním:

klid, široké prostory, čistota, racionalita, svěžest atd.

Připomeňme si ve stručnosti trochu z historie mod-

ré barvy – používali ji před šesti tisíci lety už starověcí

Egypťané (nástěnné malby, sarkofágy, glazované šper-

ky). Ve stejném složení znali modrou barvu i na Krétě

(Mínojská kultura) a  ve starověkém Řecku, kde sochy

i  chrámy byly původně barevné. Do dějin vešla s  ná-

zvem Egyptská modř. Odstínů modré je ale víc. Napří-

klad kobalt se objevil už v  Babylonu (polévané pálené

cihly brány bohyně Ištar (575 př. Kr.), uplatnil se i  na

mnoha nádherných stavbách Orientu nebo ve vitrážích

středověkých katedrál. Velmi vzácný byl původně ul-

tramarin – barvivo získávané z kamene Lapislazuli a do

Evropy dovážené přes Benátky z pohoří HinduKushe.

Dalším odstínem modré je indigo  – intenzivní bar-

vivo rostlinného původu, jak název napovídá – z  Indie.

Používalo se k barvení látek (kdysi i Blue Jeans). Ve dva-ss

cátém století si Yves Klein (1928 62), umělec z Nice nacátém století si Yves Klein (1928–62) umělec z Nice na

Azurovém pobřeží nechal patentovat zářivý odstín mod-

ré coby International Klein Blue (ve zkratce IKB). Zkrát-

ka každý tón z palety modří má svou historii a zbývá si

jen přát, aby vám modrá v  trojském časopise projasni-

la obzory a spolu s obsahem je, pokud možno, i rozšířila.
S použitím z novin obchodu Boesner

ŽIVOT V TROJOJII

NENENEJEJEJENN PRPROO ŠŠKOLÁKY

Starosta mezi historiky
Dne 15. 2. 2023 se opět konalo setkání Klubu trojské his-

torie v počtu dvaceti historiků. Přišel pan starosta Tomáš 

BRYKNAR. Předal jsem mu knížky „PŘÍPITEK MUŽI NA 

STEZCE“ pro mladé trojské táborníky a také těm histori-

“

kům, kteří před měsícem nemohli přijít. Pan Zbyněk ŠÍŠA 

měl několik historických fotografi í zaměstnanců zoolo-

gické zahrady, kde potřeboval upřesnit křestní jména pro 

archiv zoo. Setkání bylo velmi srdečné a moc se vydařilo. 

Příští sraz bude 15. března 2023 O
D 17 hodin v Domě 

spokojeného stáří.

Přeji všem hodně zdraví a dávejte na sebe pozor.

František Malý

KLUB 
TROJSKÉ 

HISTORIE Fo
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Rozděleno!
…je název výstavy v Ná-
vštěvnickém centru České 
národní banky v Praze Na 
Příkopech do 30. 12. 2023.

Z DAŘILÁ PREZENTACE po-

pisuje slovem i  obrazem 

(včetně plastických návrhů 

mincí např.) tzv. měnovou odluku 

slovenské a české měny v roce 1993 

(8. února 2023 tomu bylo třicet let).

Hravě světem peněz
Navštivte Návštěvnické centrum ČNB. Ve stálých expo-

zicích – v přízemí budovy banky i v podzemním trezoru

z třicátých let XX. století se seznámíte s historií a součas-

ností tuzemské měny v evropských souvislostech.

Návštěvnické centrum ČNB Na Příkopě 28, Praha 1, út–pá 9–17 h,
so 10–18 h, po a ne zavřeno, vstup zdarma
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J EDNÁ SE o vyústění 

Rudolfovy štoly. Po-

zoruhodnou stavbu

nechal prorazit letenským 

masivem velkorysý spon-

zor věd a umění, římský 

císař a český král Rudolf 

II (1552–1612). Štola ra-

žená v hloubce až čtyři-

ceti pěti metrů pod zemí 

přiváděla samospádem od

Starého města vodu Vlta-

vy do rybníků v Králov-

ské oboře (tehdejší název

Stromovky). Celá stavba 

(délka 1102 m, vnitřní výš-

ka 2–4 m, šířka 1,2–2,5 m)

byla dokončena po deseti 

letech ražby kutnohorský-

mi havíři – v roce 1593.mi havíři v roce 1593

Od povodně v roce 2003 

je štola veřejnosti nepří-

stupná. Ve sbírkách Národ-

ního technického muzea na 

Letné se nachází dvou a půl

metru dlouhý pergameno-

vý svitek s plánem celého

Procházka blízkým okolím nabízí leckdy objev zaváté historie – jed-
ním z nich může být i tajuplný, zamřížovaný vchod v letenské stráni 
Stromovky.

projektu. Zakreslil Isaac Phendler, koncipista České dvor-

ské komory. www.ntm.cz
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V tvůrčí atmosféře dílenské tradice Moravské 

gobelínové manufaktury ve Valašském Mezi-

říčí (125  let od založení) vznikají monumen-

tální tapiserie na motivy děl českých výtvar-

níků. Střed výstavy tvoří jedenáct gobelínů 

inspirovaných linořezy Josefa Čapka (1887–

1945). Podle obrazů Mikuláše Medka (1926–

74) bylo utkáno devět surrealisticky laděných 

tapiserií a  desítky dalších gobelínů použily 

jako předlohu malbu současného autora.

Císařská konírna Pražského hradu den-

ně 10–18 h, každé pondělí mají návštěvní-

ci věkové kategorie 70+ vstup zdarma, do 

23. 4. 2023

Akce vlna/M. Medek, 2020, 200 x 255 cm
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CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov

GALERIE U LÁVKY VÁS ZVE NA VÝSTAVU

Jan Kavan Grafiky z archivu
Výstavu uvede autor, Pavel Sivko a Ivan Mládek

B YL JSEM VYBÍDNUT paní Ladislavou Popovskou, kte-T

rá se ujala vedení Galerie u lávky, abych zde své kurátor-

ské angažmá uzavřel vlastní výstavou. Podrobil jsem

tedy inventuře obsah zásuvek ve svém ateliéru a sestavil ko-

lekci převážně ze starších kousků. Na rozdíl od mé předešlé

prezentace, která byla zaměřená na užitou tvorbu, je to tento-

krát čistě volné umění. Převážně to jsou grafi cké listy tištěné

klasickou technikou ručního hlubotisku z autorských matric.

Ak. mal. Jan Kavan

TIP PRO VÁS

S VĚTOVĚ UZNÁVANÁ UMĚLKYNĚ 

Eva Koťátková mě oslovila svojí subjek-

tivní, nervy drásající výpovědí o  stavu 

lidstva. Velkolepá instalace ryby-člověka, nad 

kterou se snáší hrozba transparentně červe-

né sítě, je alarmující výpovědí našeho života. 

Tady jsem pochopila, že moderní umění je po-

kus o  komunikaci, sdílen

a  výzvu k  jednoduché-

mu řešení neudržitel-

ného stavu společnosti. 

Instalace má tvar ryby

s  tělem člověka. Příčiny

všech problémů leží v hla-

vě ryby, modré úzkost

né tělo je uprostřed a  oca

ryby je koncipován stísn

ně se symbolickými lůžky migrantů. Vše je 

umně propojeno objekty, kostýmy a texty, kte-

ré vyprávějí příběhy. O  prostituci, šikaně, se-

xismu, týrání zvířat, necitlivých zásazích do 

ekosystému, vykořisťování těch nejubožej-

ších, rasové diskriminaci, migraci, odlišné se-

xuální orientaci, touze po domově aj. Celou 

instalací se nesou hlasy rostlinné, zvířecí, lid-

ské toužící po osobní svobodě a návratu k při-

rozenosti. Nejdůležitější je výzva, abychom 

mysleli jinak, bez nálepkování a  každodenní-

ho vymývání mozků. Frustrace, imaginace, 

pozitiva, negativa a  to vše za doprovodu am-

bientní hudby. Nejdůležitějším bodem vý-

stavy jsou sobotní odpolední performance, 

kdy z každé instalované krabice vyleze bytost, 

oblékne kostým a vypoví neskutečný příběh. 

Součástí kritiky mašiné-

jež omezuje naše tělo, 

elmi zářivý projev in-

akce s diváky v podobě 

tušovského“ kulatého 

olu. Zde můžete najít 

mezi spoustou destiček 

vůj největší problém, 

kryté trápení  a hned se 

vám uleví. Obdivu-

ní je závěrečná část ex-

pozice, která umožňuje každému z návštěvní-

ků vypovědět svůj osobní příběh. Jednoduše 

se posadíte a napíšete, co vás trápí, jako za to-

tality, když lidé posílali pohnutá vyprávění své 

milé Sally do týdeníku Mladý svět. Pak svoje 

trable vyvěsíte na nástěnku. Oddechla jsem si, 

když jsem viděla i pozitivní výzvy a názory. 

Empatie prostě musí zvítězit, a tak se nebojme 

nových věcí a naplnění touhy žít v bezpečí. Vý-

stava stojí za zhlédnutí a potrvá až do 4. červ-

na 2023. Ladislava Popovská

Veletržní palác Dukelských hrdinů 47, Praha 7; úterý–neděle 10–18 h / každá první středa v měsíci 10–20 h

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Galerie u lávky, Povltavská 21/42, otevřeno: pá 13–17 h, so a ne 10–18 h, do 30. 4. 2023 zdarma
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Vernisáž ve čtvrtek

9. března 2023

od 17 hodin

Statečně jsem se opět vypravila za poznáváním moderního umění do 
Velké dvorany Veletržního paláce. Naštěstí na něj není stále jednoznačný 
odborný názor a já si vždy vzpomenu na obligátní Vonnegutův výrok, 
že výtvarné umění skončilo abstraktním expresionismem. Ale!

Skupina noč ní ch zamě stnanců Tuto ceduli jsem si vybrala

moderní umění je po-
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Pátý závod ze série zimních běhů Trojou

Registrace začíná od 9:20 v areálu SaBaT (U Vltavy 816/1), konec registrace je 

0

v 9:50 h

Starty závodu po jednotlivých skupinách začínají v 10:15 v areálu SaBaT, cíl: tamtéž

Délka závodu: kratší trať – 2,5 kilometru, delší trať – 5 kilometrů

Běžci i jejich doprovod si mohou na místě zakoupit občerstvení a horké nápoje.

Konec závodu po proběhnutí cílem. Registraci lze provést na webu sport-base.cz

v sekci Závody nebo omezeně na místě před závodem.

Startovní poplatek je 150 Kč za závod. Startovné se hradí na účet organizátora 

č. ú. 2001298434/2010 nebo na místě registrace. Sportovci organizovaní v klubech se sídlem 

v MČ Praha-Troja a osoby s trvalým bydlištěm v MČ Praha-Troja nehradí startovní poplatek.

 

Ostatní závodníci startovné hradí.

Sérii závodů podpořila Městská část Praha-Troja.

19. března 2023

14
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ZE SPORTOVIŠŤ

Únorového běhu SaBaTu se opět zúčastnilo osm kluků z týmu mladších žáků kopané Sokola Troja. Nejlepší h žáků kopané Sokola Troja. Nejlepš
čas z našich kluků měl opět Tomáš Skácelík, který se umístil na čtvrtš Skácelík, který se umístil na čtvrtém místě z celého závodního pole.

Borci opět zvítězili
Kdo to je vlastně Mistr Jizerské 50? 
To je lyžař, kterému se podařilo do-
pravit svoji tělesnou schránku na pa-
desáti km trati v Jizerských horách od 
startu až do cíle aspoň třicetkrát.
Co z toho má? Vyjma relativně dobrého pocitu, že to 

přežil, také bonus od pořadatelů, že mu za každý start 

sníží startovné o 1% a také ho posunou o jednu star-

tovní vlnu dopředu. Má výhodu méně rozježděné 

stopy na začátku závodu. Velkou výhodu to má i pro 

stále ambiciozní Mistry, startující mezi nejlepšími, že 

na něj ostatní mladí ambiciozní lyžaři nekřičí stopa, 

ale uctivě ho objedou. Když totiž on bojoval o místa 

nejvyšší, nebyli ještě na světě. Od toho je číslo se jmé-

nem a rokem prvého startu. Což může potvrdit Fran-

tišek Peterka, který třicet osm ročníků startoval vždy 

z první vlny a ujel závod pod čtyři hodiny.

Co jsou to Startovní vlny? Pro lepší průchod-

nost trati jsou závodníci podle výkonosti zařazení 

cca do deseti startovních vln, jež startují po cca pěti 

(osmi) minutách. V té první jsou profesionálové ka-

tegorie elite doplněné o  pět stovek ostatních nej-

lepších lyžařů atd.

Nevýhoda startovních vln? Ztráta onoho adrena-

linu, kdy na původní trati, se startem na široké Hra-

bětické louce, kde se na start postavilo i  sedm tisíc 

nadšených lyžníků, se jednalo o  Jizerský duathlon 

(2 km sprint, 48 km dojetí do cíle). Po dvou km lou-

ka ústila do úzkého lesního průseku a pokud se tam 

ambiciozní lyžař nedostal mezi první stovkou tak zá-

vod pro něj skončil. Překonávat totiž zátku hromady 

popadaných lyžníků, zlámaných lyží a holí nějakou 

u minutu trvalo.tu

p. s. Zpráva z Jizerské 50 roku 2023
olali mě kamarádi zda ještě žiju, že mě nevidě-v

i v TV. Pro mě byla tato Jiz 50 nejen fyzickým, ale li

psychologickým testem, zda je možné padesát km i 

na lyžích absolvovat nejen s  novým kolenem, ale n

na lačno. Dva dny před startem jsem dostal střevní i 

irózu, nebyl schopen nic pozřít krom živočišného v

uhlí, abych se nepo… a tak jsem to nakonec odjel na u

itry ionťáku, gely, sušené meruňky od občerstvo-li

ačky k občerstvovačce a tu psychiku, že se musím v

dostat živ a zdráv do cíle. A taky jsem musel změnit d

aktiku mazání. Původně jsem chtěl dát jen symbo-ta

icky klistr a spoléhat na soupaž, ale v nové situaci li

sem musel dát šichtu klistru abych mohl ty kopce js

yjít a nedošlo mě. Na velké závodění to tak bohu-v

el nebylo, jak jsem zvyklý, ale dojet v polovině star-ž

ovního pole by pro mě byla ostuda před lety.to

František Peterka
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me každý rok, je to už tako-

vá naše tradice. Tento rok

jsme si tam užily opravdu

překrásné počasí a naučily 

se spoustu nových doved-

ností na lyžích. Sněhu bylo

taky dost, takže jsme si po-

stavily sněžný bar a závo-

dily i na ježdících u chalu-

py. Děkujeme moc všem

instruktorům za krásný 

týden, skvělé jídlo a těšíme

se na příští rok.

S pozdravem Klárka, Agátka 

a Kristýnka Cíchovi
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

okol oTJ So Troja vás zve na cvičení
Přijďte si s námi zacvičit a zasportovat! Nabízíme sportovní a kulturní vyžití 
pro všechny věkové kategorie. Přijďte se podívat.
Kancelář: Trojská 171a, Praha-Troja (Sokolovna)

Úřední hodiny starosty, pokladna, 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
Členové oddílu kopané hradí příspěvky bezhotovostně na účet č.: 115−228570237/0100

Všestrannost
O jarních prázdninách byly děti na lyžařském 

výcviku v Peci pod Sněžkou na chatě U Studán-

ky – foto a info na straně 14.

Dětský karneval proběhl 4. 3. 2023. Informa-

ce přineseme v příštím čísle.

Turnaje ve stolním tenisu pokračují i  v  roce 

2023 – první proběhl v lednu a další viz přilože-

ná termínová listina.

V  roce 2024 se bude konat Všesokolský slet. 

Zájemci o nácvik skladeb se prosím hlaste u Jany 

Šrámkové – tel. 724 272 566. Naše jednota by se 

Jizerská padesátka
56. Jizerská padesátka – Memoriál ex-
pedice Peru 1970 se uskutečnila v ne-
děli 12. února 2023 za účasti 4 431 zá-
vodníků, za velmi nepříznivého počasí. 
Pořadatelé zaslouží obdiv všech účast-
níků za bezchybnou organizaci závodu.

V  oddíle orientačního běhu TJ Sokol Troja jsou 

tři členové Klubu mistrů Jizerské padesátky, do 

něhož jsou zařazeni účastníci po absolvování tři-

ceti Jizerských padesátek.

Předseda oddílu OB Milan Paukert letos ab-

solvoval svou čtyřicátou šestou padesátku. Fran-

tišek Peterka má na svém kontě třicet devět účas-

tí. Karel Doleček (+2008) má jednatřicet účastí.

 Stolní tenis
Úvodní turnaj nového ročníku Seriálu turnajů 2023 ve čtyřhrách proběhl v ne-
děli 5. 2. ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha a přišlo pěkných dvacet šest 
hráčů, tedy třináct párů hrálo v jediné skupině systémem každý s každým na 
dva vítězné sety a hra probíhala plynule a klidně.

S   jedinou porážkou po zásluze zvítězili ve-

teráni František KVĚTOŇ a Zdeněk KYPR. 

Ještě dvě prohry stačily POZNÍČKOVÝM 

ke druhému místu. Na třetím místě nově přícho-

zí Václav ZELINKA a  Petr HLAVÁČEK prohráli 

třikrát. Nejlepší za Sokol Troja Rudolf HAMPEL 

a Zuzana HERZOGOVÁ získali po dobrém výko-

nu desáté místo. Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

Vítězové (vzadu) s třetími

Vítězové

Pozníčkové (vlevo) a Vojtěchovský, Kolářová
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mohla účastnit cvičení některé kategorie dětí 

nebo žen. Nácviková skupina musí mít min. osm 

členů a v případě zájmu bude nácvik probíhat již 

v průběhu roku 2023.

Kopaná
Probíhá zimní příprava všech týmů 

a  týmy mužů, dorostu a  mladších 

žáků hrají zimní turnaje.

Orientační běh
Členové oddílu se účastnili letošní Jizerské pade-

sátky. Článek a foto vlevo.

Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

Termíny jednotlivých turnajů
2. turnaj: ne 5. 3. dvouhry 6. turnaj: ne 17. 9. dvouhry

3. turnaj: ne 19. 3. čtyřhry 7. turnaj: ne 15. 10. čtyřhry

4. turnaj: ne 2. 4. dvouhry 8. turnaj: ne 12. 11. dvouhry

5. turnaj: ne. 16. 5. čtyřhry 9. turnaj: ne 10. 12. čtyřhry

Startovné na dvouhry: 100 Kč/os, čtyřhry: 70 Kč/os

Dle umístění v  jednotlivých turnajích hráči dostanou bod (viz. tab.)

a  na konci celého seriálu (8. a  9. turnaj) tři hráči s  nejvyšším počtem

bodů získají hodnotné ceny (Sokol Troja i open) – Do celkového pořa-

dí se započítávají zvlášť tři nejlepší turnaje ve dvouhrách a čtyři ve čtyř-

hrách.

Při shodě bodů v celkovém pořadí o ceně rozhoduje větší počet lep-

ších umístění.

Hraje se 
vždy od 9 h 
ve velké 
tělocvičně 
ZŠ 
Svatopluka 
Čecha

Prezentace: 
do 8.45!!!

TJ SOKOL TROJA A MČ PRAHA -TROJA POŘÁDAJÍ

Seriál turnajů ve stolním tenise

Informace a přihlášky: Rudolf Hampel, rudolfh ampel@seznam.cz, tel. 737 242 539

Dopravní spojení: Bus 112 od Metra Nádraží Holešovice stanice Čechova Škola (tělocvična za

školou Svatopluka Čecha)

pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

body 150 140 130 120 110 100 90 85 80 75 70 65

pořadí 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

body 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5



TROJSKÝ KALENDÁŘ

Zoologická zahrada vám připravila
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v březnu 9–17 h

(Nejen) za luskouny do Indonéské džungle

víkendy a svátky Komentovaná krmení a setkání – navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nej-

aktivnější, a odhalte zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná 

poutavým vyprávěním se konají po celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní program probí-

há jen za hezkého počasí.

Výstavy:  F. X. Procházka: První malíř Zoo Praha – Galerie Gočárovy domy Biosfé-

rická rezervace Dja: Inspirace pro nový pavilon goril /  Údolí klášterů (od 25. 3.) – Te-

rasa před Vzdělávacím centrem

Botanická zahrada pro vás
www.botanicka.czV měsíci březnu: Venkovní expozice denně 

9–19 h, Fata Morgana kromě po, Vinotéka sv. Kláry denně 10–19.30 h

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 6. 3. 2023 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 13. 3. 2023.

p
Vy-

davatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-Troja, tel.: 284 691 121, e-mail: 
info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, IČO:  45246858.

j j
Redakční rada: Tomáš Drdácký, Irena Marková, Petr 

Filip, Václav Valtr, Renata Zajícová, Ladislava Popovská, Karolína Šustová.
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maketa: Gra-
fos, tisk: M ART print, s. r. o. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou být kráceny. Názory pište na: 
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4. 3. (SO) Světový den di-

voké přírody Letos slavíme 

50 let od sjednání Úmluvy 

o mezinárodním obchodu 

s ohroženými druhy volně 

žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin (CITES).

Jak přesně CITES funguje

a co se za posledních pade-

sát let díky němu změnilo,

se dozvíte během zábavné-

ho programu pro malé i vel-

ké. Seznámíte se také s tím, 

jak je v ochraně přírody

důležitá spolupráce a jakou 

nezastupitelnou úlohu v ní 

hrají zoologické zahrady.

5. 3. (NE) (Nejen) za 

luskouny do Indonéské 

džungle Každou celou ho-

dinu si bude možné projít 

pavilon s komentářem od-

borného průvodce a dozvě-

dět se o architektonických 

strachem z některých zví-

řat – např. hadů či pavou-

ků. Je vědecky dokázané, že

fobie jsou z velké části na-

učené a lze jejich prožívá-

ní zmírnit. Zkušení lektoři 

vás seznámí s obávanými 

tvory, vysvětlováním a po-

stupným seznamováním se

pokusí nahradit negativní 

pocity pozitivní zkušeností

do dalšího života.

9. 3. (ČT) Zooškola pro

děti ve věku 8–11 let na 

téma Ptáci Staňte se s námi 

ornitology. Téma se věnuje

jak ptákům z našich krajin, 

tak i těm exotickým.

10. 3. (PÁ) Zooškola pro 

děti ve věku 12–15 let na 

téma Ptáci Staňte se s námi 

ornitology. Téma se věnuje 

jak ptákům z našich krajin,

tak i těm exotickým.

11. 3. (SO) Workshop za-

měřený na výrobu en-

richmentových prvků 

Workshop ve Vzdělávacím

centru pod vedením spe-

cialistky na pohodu zvířat 

a enrichment Mgr. Markéty 

Lavické pro předem přihlá-

šené návštěvníky.

12. 3. (NE) (Nejen) za 

luskouny do Indonéské

džungle Prohlídka pavi-

lonu s průvodcem kaž-

dou celou hodinu 10–16 h.

Sraz zájemců před hlavním

vstupem do pavilonu.

13.–17. 3. (PO–PÁ) Jar-

ní příměstské tábory Pět

dní nabitých zážitky a po-

znáním. Účastníci táborů

získají mnoho informací 

ze zoologie, chovatelství,

ochrany přírody či ekolo-

gie. Prakticky si vyzkouší 

práci krmivářů, chovatelů, 

či se dozví, jak je důležité 

starat se o pohodlí a život-

ní úroveň zvířat chovaných

v zoo. Nebudou chybět te-

matické a pohybové hry, 

ani kreativní aktivity a dů-

kladně si projdeme areál

zoo, včetně návštěv zázemí

u zvířat a setkání s chova-

teli.

19. 3. (NE) (Nejen) za 

luskouny do Indonéské 

džungle Prohlídka pavi-

lonu s průvodcem kaž-

dou celou hodinu 10–16 h. 

Sraz zájemců před hlavním 

vstupem do pavilonu.

25. 3. (SO) Slavnostní za-

hájení sezony 2023 Slav-

nostní zahájení nové sezó-

ny s celodenním progra-

mem a vzácnými hosty.

26. 3. (NE) (Nejen) za 

luskouny do Indonéské 

džungle Prohlídka pavi-

lonu s průvodcem kaž-

dou celou hodinu 10–16 h. 

Sraz zájemců před hlavním 

vstupem do pavilonu.

zajímavostech pavilonu,

o zvířatech, která jej obý-

vají, a zejména o jeho nej-

vzácnějších obyvatelích –

luskounech. První pro-

hlídka od 10.00 a posled-

ní v 16. 00. Sraz zájemců 

o prohlídku je před hlav-

ním vstupem do pavilonu 

Indonéská džungle.

5. 3. (NE) Zooškola pro 

dospělé na téma Zbavte 

se fobií Mnoho z nás trpí 

v dospělosti iracionálním
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3.–19.  3. Orchideje, poklady vi-

etnamské džungle prodejní vý-

stava skleník Fata Morgana 

Dosud bylo ve Vietnamu nalezeno 

přes 170 rodů orchidejí ve více než 

1 200 druzích. A  každoročně jsou 

popisovány nové a nové. A co je dů-

ležité, 30–35 % těchto nádherných 

květin roste pouze ve Vietnamu, 

nikde jinde na světě je nenajdete. 

Xin chào đón! Buďte vítáni!

do 26.  3. Panelová fotografi cká 

výstava ptáků a ptačích krmítek 

je plná užitečných informací! 

v  prostorách venkovní Orna-

mentální zahrady představí nej-

novější poznatky v  oblasti celoroč-

ního přikrmování ptáků v  našich 

zahradách. Dozvíte se, čím správ-

ně přikrmovat ptáky v  naší krajině 

a na výstavních panelech naleznete 

také vyobrazené základní typy kr-

mítek a  vhodných napajedel, která 

jsou důležitá nejen v  horkých let-

ních dnech.

Krmit jen v  zimě? Co když pří-

jde mírná zima? Krmit celoroč-

ně? Čím krmit? Na všechny tyto ?

otázky u  nás naleznete odpo-

vědi

2.  3.–6.  4. Přednáškový cyklus 

nejen pro vášnivé botaniky

Každý čtvrtek vždy od 17.30 osob-

ně nebo online

 9. 3. Orchideje Jihozápadní Asie

Jan Ponert

16. 3. Ekofarmy kolem světa Slá-

vek Král

23. 3. Ájurvéda a  léčivé rostliny

Daniela Pařízková, Jarmila

Skružná

30. 3. Japonsko Marcela Suchome-

lová

 6. 4. Th ajsko: království masožra-

vých rostlin Martin Spousta

Z  důvodu rekonstrukce Viničního

domku je od 1.  2.  2022 vinotéka

přesunuta do bistra v Ornamentál-

ní zahradě.

Nevíte, čím obdarovat milovníky 

vína? Co třeba Dárkový poukaz na 

degustaci? Cena jednoho poukazu ?

pro rok 2023 je 450 Kč. Zahrnuje 

řízenou degustaci šesti vzorků vín 

z naší produkce. Platnost od 1. 3. do 
31. 10. 2023. Napište nám na e-mail 

vinoteka@botanicka.cz

Novinky v BZ: Víno portského typu 

Fortis Magna (790 Kč/0,5 l), hut-

né a  plné ovocných tónů (borůvky, 

ostružiny) a  dále jakostní šumivá 

vína: Rulandské modré, Blanc 

de noir, jako Brut nature = bez 

přidání expedičního likéru, ten ob-

sahuje 1 g/l zbytkového cukru, 6 g/l 

kyselin a 12,5 % alkoholu, Ruland-

ské modré rosé, Brut, s obsahem 

7 g/l zbytkového cukru, 6,5 g/l ky-

selin a  12,5  % alkoholu a  Modrý 

Portugal rosé, Sec, s  obsahem 

25 g/l zbytkového cukru, 6 g/l ky-

selin a 11 % alkoholu. (590 Kč (0,7 l)
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Pokladna severní vchod

Fata Morgana

VinotékaPokkladna 
jižnní
vchhod


