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Tomáš Bryknar
starosta

Rozpočet Městské části 
Praha -Troja v roce 2019
Zastupitelstvo městské části Praha -Troja schválilo na svém 
3. zasedání dne 5. března 2019 rozpočet MČ Praha -Troja na 
rok 2019. Příjmy i výdaje rozpočtu vycházejí z plnění rozpoč-
tu v roce 2018 a po zapracování nových požadavků jsou ve 
výši 16 487 000 Kč.

O
čekávané příjmy rozpočtu jsou proti minulému roku nej-
větší měrou ovlivněny vyšším příspěvkem od hlavního 
města Prahy ve výši 8,092 mil. Kč, což představuje částku 

5 500 Kč na jednoho obyvatele Troje. Navýšen byl i příspěvek 
na jednoho žáka ve školství na 3 000 Kč (v minulosti byl 
1 360 Kč). Díky tomu mohou být realizovány nové investice 
nebo dokončeny již rozpracované. Na investice připadá v roz-
počtu částka 2 350 000 Kč. Z této částky by měly být pořízeny 
nové části oplocení u budovy čp. 708 a u čp. 222, výkup po-
zemků v Podhoří pro rozšíření komunikace, dokončení pro-
jektu pro stavbu domku převozníka a nákup nového služební-
ho automobilu a další drobnější investice.

n Kromě těchto prostředků usiluje městská část o granty a do-
tace a dnes již víme, že na projektovou dokumentaci pro územ-
ní a stavební řízení na Rekonstrukci ZŠ obdržíme dotaci hl. m. 
Prahy z rezervy pro městské části ve výši 2,5 mil. Kč. Také ne-
vyčerpané dotace, které jsme obdrželi v roce 2016, 2017 a 2018 
na rekonstrukci ZŠ, výstavbu vodního prvku na křižovatce Na 
Kovárně, výstavbu kanalizace Pod Havránkou, na dokončení 
rekonstrukce obvodových zdí obecní zahrady a výstavbu více-
účelového hřiště v Podhoří ve výši 18,6 mil. Kč nám byly pone-
chány a budou do rozpočtu zapojeny.

n Schválený rozpočet obsahuje rezervu na dotace poskytnu-
té z rozpočtu městské části žadatelům na „Podporu projek-
tů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, 
služeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny pro 
rok 2019“ a další případné dotace během roku v celkové výši 
580 tis. Kč. S tím, komu byly dotace přiděleny v rámci vyhlá-
šeného dotačního programu, se můžete seznámit na vedlejší 
stránce.

n Zastupitelstvo městské části dále schválilo plán hospodář-
ské činnosti, který se týká hospodaření se svěřeným majetkem. 
Tato činnost vykazuje trvale kladný hospodářský výsledek, pro 
rok 2019 se předpokládá ve výši 3,67 mil. Kč. Tyto prostředky 
se používají k posílení rozpočtu hlavní činnosti městské části 
a k opravám svěřeného majetku.

n Schválený rozpočet prochází během roku úpravami, které 
nebylo možno předvídat, nebo se dle platné legislativy nemo-
hou finanční prostředky do rozpočtu zařadit při jeho schvalo-
vání. Tím se převážně myslí poskytnuté dotace během roku. 
Proto se rozpočet na konci roku liší od schvalovaného i o ně-
kolik miliónů korun.

Zároveň nikdy nedojde k úplnému vyčerpání všech pláno-
vaných výdajů. Ať již z důvodu úspor, přesunutí akce na násle-
dující rok z důvodu nemožnosti realizace v daném roce nebo 
i zrušení akce.

Je proto nutné sledovat průběžné úpravy rozpočtu. Tyto 
úpravy rozpočtu již od loňského roku musí obce zveřejňovat 
a najdete je na elektronické úřední desce. K podrobnějšímu 
informování o čerpání rozpočtu by měl sloužit i rozklikávací 
rozpočet, který je také zveřejněn na našich webových strán-
kách.

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

SLOVO STAROSTY

AKTUALITA

Milí trojští sousedé, 
s příchodem prvních jarních dnů nás po zimním 
odpočinku znovu čeká těžká, ale pro mnohé z nás 
i relaxační a povznášející práce na našich zahrád-
kách. Nejen na našich soukromých pozemcích je 
však potřeba udělat pořádek a jarní úklid. Dovolte 
mi proto, abych vás všechny pozval na již tradiční 
trojskou akci „Ukliďme Česko, ukliďme Troju“. V le-
tošním roce se opět zaměříme především na úklid 
veřejných ploch podél řeky Vltavy. Sraz ochotných 
dobrovolníku bude v sobotu 6. dubna v 9 hodin 
na parkovišti pod Trojským zámkem a u přívozu 
v Podhoří. Jako poděkování za vaši ochotu přilo-
žit ruku k dílu na této jarní brigádě vás zveme po 
ukončení prací na přátelské posezení s opékáním 
špekáčků na louce u Galerie Trojský kůň.

Další část úklidu veřejných prostranství v Troji 
zajistí ve všedních dnech žáci Základní školy Troj-
ská a studenti Trojského gymnázia.

Milí trojští a podhořští sousedé, užívejte si
příchod jara v Troji plnými doušky.

Tomáš Bryknar

Nové bezbariérové molo u přívozu (P8) v Troji
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ÚŘAD MČ INFORMUJEPŘÍJMY (v tisících Kč)

poplatek ze psů 35,00
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 300,00
poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00
poplatek ze vstupného 60,00
poplatek z ubytovací kapacity 100,00
správní poplatky 13,00
daň z nemovitosti 1 600,00
neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 42,00
neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu HMP 8 092,00
převody z fondu hospodářské (podnik.) činnosti 1 935,00
prostředky z minulých období 3 673,00
přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 45,00
Přijaté neinvestiční dary 15,00
příjmy ze vstupného 280,00
Příjmy z prodeje zboží a poskytování služeb 11,00
příjmy z úroků (část) 2,00
přijaté sankční platby 30,00
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 4,00
Příjmy celkem 16 487,00

VÝDAJE (v tis. Kč)

Silnice – posypový materiál 3,00
Doprava – projekt světelné závoryp p j y 300,00
Předškolní zařízení –příspěvek zřizovatele pro MŠ,
rekonstrukce zahrady MŠ a granty g

800,00

Základní školy – příspěvek zřizovatele navýšený 
o dotace, zahradní domek, Gymnázium – grant,y g

900,00

Kultura 1 047,40
Kaple sv. Václavap 88,00
Ochrana památek a péče o kult. dědictví – projekt 
ProteCHt 2 800,00

Sport, tělovýchova, volný čas – granty, cvičební prvek 
v Podhoří 80,00

Záležitosti sdělovacích prostředků – časopisp p 340,00
Veřejné osvětlení vánočního stromuj 17,50
Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. plánu – 
např. nájemné za pronajaté pozemky, čistota městské 
části, poradenské a právní služby, výkup pozemků pro 
rozšíření komunikace v Podhoří, nové oplocení u vily 
čp. 708 a čp. 222, dům převozníka, nový koberec čp. 222p p p ý p

3 176,00

Monitoring ochrany ovzdušíg y 40,00
Velkoobjemové kontejnery a biokontejnery nad rámec
poskytování hl. městemp y 50,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně grantůj g 320,00
Mezinárodní spolupráce v životním prostředíp p p 7,50
Domovy pro matky s dětmi – opravy domu z dotace, 
nový herní prveký p 57,60

Služby pro obyvatele, donášková služba DSS, altáneky p y 24,00
Rezerva dle krizového zákona 10,00
Zastupitelstvo městské části – odměny vč. odvodů, 
telefony, cestovné, pojištění apod.y p j p 1 688,00

Činnost místní správy – zajištění chodu úřadu městské 
části – platy, odvody, materiál, počítače, software,
služby IT, certifikáty, www stránky, apod., projekt 
garáže v obvodové zdi, nové služební autog

6 050,00

Poplatky z účtup y 18,00
Pojištění zaměstnavatele, pojištění budovy a vybavení 
úřadu vč. zahradyy 90,00

Rezerva na dotační řízení 580,00
Výdaje celkem 16 487,00

Jak správně 
ohlásit poruchu na 
veřejném osvětlení
V červnu  loňského roku se stala společnost Tech-
nologie hlavního města Prahy, a.s. správcem veřej-
ného osvětlení v Praze. Nyní mohou Pražané ozna-
movat veškeré problémy s veřejným osvětlením na 
dispečinku na bezplatné telefonní lince800 404 060
či elektronicky na poruchyvo@thmp.cz nebo na 
kontaktním formuláři na webu společnosti htt-
ps://thmp.cz/jak -si -zaridit/hlaseni -poruch. Vždy je 
třeba nahlásit číslo uvedené na identifikačním štítku na 
stožáru veřejného osvětlení, a tím výrazně urychlit loka-
lizaci poruchy. Bohužel stále málo Pražanů uvádí
identifikační číslo stožáru. V rámci zkvalitňování 
našich služeb se intenzivně věnujeme zvyšování 
povědomí Pražanů o správném hlášení poruch či
havárií na stožárech veřejného osvětlení.

Uveřejnili jsme podrobné návody, jak hlásit po-
ruchy VO na naše webové stránky www.thmp.cz
a na Facebook www.facebook.com/prahasviti/. 
Připravili jsme také jednoduché kartičky ve velikosti 
vizitek, kde je uveden zjednodušený způsob hláše-
ní poruch veřejného osvětlení a postup, jak hlásit 
poruchy veřejného osvětlení na náš dispečink. Tyto
kartičky si můžete vyzvednout na Úřadě městské části 
Praha -Troja.

Prosím nahlaste vždy číslo lampy uvedené na 
identifikačním štítku na stožáru VO.

BIOODPAD
Sobota 13. 4. 13–16 hod.

n Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská
n Pod Salabkou x Trojská
n V Podhoří 280 (bývalá octárna)

Neděle 14. 4. 13–16 hod.
n V Podhoří 280 (bývalá octárna)

DOMOVNÍ ODPAD
Sobota 27. 4. 8–12 hod.

n Pod Salabkou x Trojská
n V Podhoří 280 (bývalá octárna)
n Dvůr ZŠ a TGSČ Trojská 110/21

Neděle 28. 4. 13–17 hod.
n Pod Havránkou 807/15 u kontejnero-

vého stání na tříděný odpad č. 16
n Sádky u kontejnerového stání na sepa-

rovaný odpad č. 4

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Středa 3. 4.

n V Podhoří (točna autobusů) 18.10–18.30 h
n Křižovatka Trojská x Pod Havránkou

18.40–19 h
Termíny přistavení kontejnerů najdete v časopisu Troja
nebo na www.mctroja.cz.

Velkoobjemové
kontejnery
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE ÚŘAD MČ INFORMUJE

Přidělené dotace
Zastupitestvo městské části Praha -Troja rozdělilo na svém zasedání 
5. 3. 2019 v programu „Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, ob-
čanské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru 
Trojské kotliny pro rok 2019“ částku 567 tis. Kč mezi 20 žadatelů.

Žadatel Název a obsah projektu

Částka po-
žadovaná 
žadatelem 

v Kč

Částka 
přiděle-
ná v Kč

1 FOKUS Praha z. ú. Naše Zahrada – pravidelná údržba plocha
v prolukách, Na Pazderce, v okolí přívozu, 
u venkovní posilovny a dalších pozemcích – 
sekání, pletí, ořez keřů, hrabání listí, nákup
vybavení

100 000 100 000

2 Vědomý dotek z.s.
Feřtekova 557, 
Praha 8

Pomozme mlokovi přežít v Praze čištění a vy-
tváření tůní v Podhořském potoku včetně úkli-
du okolí potoka pro reprodukci a přezimování
mloka skvrnitého, odborné přednášky, dohled 
nad stavem okolí Podhořského potoka

42 806 15 000

3 Trojský vinařský 
spolek z.s.

Obnova vinice Hrachovka dočištění pozem-a
ku, výsadba vinice, péče o vinici

73 808 30 000

4 Příměstský park 
Trojská kotlina z.s.

Společně pro Trojskou kotlinu, spolupráce
a propagace Příměstského parku Trojská 
kotlina veřejná diskuze, Den pro Trojskou 
kotlinu, výstava, publikace

66 000 50 000

5 TJ Sokol Troja z.s. Podpora údržby zeleně nevyužívaných ploch
a areálu oddílů kanoistiky a fotbalu a před 
jeho vstupem údržba nerovných ploch mimo 
fotbalové hřiště a loděnici

21 000 5 000

6 chcipomoci.info 
o.p.s.

Zpevnění a schůdnost stezek Palírka -Podhoří 
vyčištění stezek, odstranění kamenů, listí, 
srovnání a udusání povrchu cest

100 000 30 000

7 TJ Sokol Troja z.s. Podpora kulturních a společenských akcí
TJ Sokol Troja – 3 autobusové zájezdy, Miku-
lášská besídka, karneval, Strašidýlková cesta,
drakiáda, Trojská buchta, poznávací výlet

61 500 50 000

8 Ekocentrum 
Podhoubí 
a Ekoškolka 
Rozárka z.ú.
Pod Havránkou 
12/2, Praha 7

Akce v Ekoškolce Rozárce Letní slavnost,
Vinobraní, Posvícení, Uspávání broučků

43 700 25 000

9 ZAHRÁDKA 
TROJA z.s.

Tradiční akce pro rodiny a děti v Troji Veliko-
noční jarmark, Den rodiny a seminář Vztahy 
v rodině, Oslava dětství, Vítání léta, Indiánské 
léto

100 000 5 000

10 TJ Sokol Troja z.s. Podpora sportovních akcí pořádaných TJ 
Sokol Troja – turnaje ve stolním tenisu, Troj-a
ský orienťák, koloběžky, turnaj v kopané st. 
přípr., cyklovýlety, předvánoční cvičení, kurs 
lyžování, telemarkové lyžování

89 000 55 000

11 SABAT PRAHA z.s. Jarní turnaj žen 5 000 4 000

12 TJ Sokol Troja z.s. Podpora činnosti oddílů TJ Sokol Troja 75 000 35 000

13 SABAT PRAHA z.s. Podpora činnosti sportovních klubů 50 000 30 000

14 Trojské gymnázium
s.r.o.

Upevnění sportovních aktivit dětí a mládeže
Fyzioterapeutický seminář, Sportovní den dětí
a mládeže, Florbalový turnaj OPEN Florbal
Troja, sportovní aktivity předvá nočního
týdne

25 000 20 000

15 Jan Zobal GRAND PRIX TROJA 2019 – CUP 3 autodrá-
hové závody včetně jedné velké ceny

22 000 10 000

16 SPCCH v ČR p.s.
Obvodní
organizace Praha 7

„Ozdravný pobyt členů organizace v Lázních 
Poděbrady“, pro členy bydlící v Troji

25 000 25 000

17 Základní škola, 
Praha 7,
Trojská 110

EDISON 6 – Osm zahraničních studentů 
seznámí žáky se zemí původu a jejich kulturou
v angličtině

18 000 18 000

18 Základní škola, 
Praha 7,
Trojská 110

Čtenářský klub – rozšíření projektu podpora 
čtenářství pro děti 1.–5. třídy, zakoupení knih

15 000 10 000

19 Trojské gymnázium
s.r.o.

Projektový týden TG v rámci Týdne vědy 
a techniky Akademie věd ČR

j ý ý
 realizace projek-R

tového týdne na téma Věda a vědátorství

15 000 10 000

20 UNDERGROUND
CLUB TROJA z.s.

Kroužky mladých techniků a vědců pro rok 
2019 – organizace kroužků, kurzů a dalších
mimoškolních aktivit pro děti a mládež, 
rozšíření technických a vědeckých znalostí
a dovedností

80 000 40 000

Vážení Pražané, určitě máte mnohdy pocit, že 
čas utíká čím dál tím rychleji. Letos to budou tři 
roky, kdy poprvé vznikla zákonná povinnost ob-
jednat si revizního technika, aby provedl revizi 
Vašeho kotle na pevná paliva.

Kotlíkové DOTACE

U
dělejte něco pro sebe a životní prostředí, ve 
kterém žijete. Dejte sbohem přikládání a vy-
měňte starý, neekologický kotel za moderní 

tepelný zdroj, který nevyžaduje Vaši stálou pozor-
nost a neobtěžuje kouřem Vaše sousedy a okolí. Vy-
užijte poslední příležitosti k získání vysoké dotace 
před zákazem topení uhlím v emisně nevyhovují-
cích kotlích, stanovené v zákoně a připravovanou 
vyhláškou Magistrátu, s cílem v co nejkratší době 
zlepšit imisní situaci v oblastech s obytnou zástav-
bou.

V současné době (do konce tohoto roku nebo do 
vyčerpání finančních prostředků) probíhá příjem 
žádostí v rámci druhé výzvy Kotlíkových dotací II. 
Na podzim bude zahájen příjem žádostí o „kotlí-
kovou dotaci“ v rámci třetí, ale již poslední výzvy! 
Připravuje se změna v administraci příjmu žádostí. 
S žadateli bude předem uzavřen smluvní vztah, aby 
tak byly vyloučeny pochybnosti a posílena jistota 
„zda se na mě dostane“. Pochybnosti vyplývají ze si-
tuace v jiných krajích, kde stanovený počet žadatelů 
byl naplněn během velmi krátké doby, i když v Pra-
ze je situace jiná. Lidé bydlící v rodinných domech 
o výměnu kotlů nejeví přílišný zájem.

Čas je skutečně neúprosný a září 2022 je dalším 
termínem, od něhož bude zakázáno topit v kotlích 
1. a 2. emisní třídy.

Využijte nabízené jedinečné příležitosti, vyřeš-
te si problém nevyhovujících kotlů na tuhá paliva 
dříve, než Vám k jejich výměně vznikne zákonná 
povinnost. Čerpejte dotace, dokud jsou k dispozici!

V rámci publicity mohou Pražané využít i webo-
vé stránky hl. m. Prahy, kde na http://portalzp.
praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotliko-
ve_dotace_ii/kotlikove_dotace_Praha_II.html
jsou kromě pravidel Programu vzory požadovaných 
dokladů a příloh k žádosti v editovatelné formě, 
a jsou uvedeny i kontakty na administrátory progra-
mu, kte ří odpovídají na telefonic ké dotazy nebo 
poradí při osobní návštěvě potenciálního žadatele.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

Zkrácený zápis 
z komise ŽP

ý
13. 3. 2019

Na komisi životního prostředí byly projednány od-
pady, kácení, jarní brigáda, měření emisí.
Z komise vyplynuly tyto závěry: n Bude se sle-
dovat zaplnění kontejnerů v ulici Pod Havrán-
kou kvůli možnému navýšení četnosti svozu. 
n MSD a VOK budou na stejných místech jako 
loni. n Nový koš se umístil na zastávku Botanic-
ká zahrada směrem Bohnice a další dva nové 
koše budou umístěny na protipovodňový val. 
n Komise byla obeznámena s místním šetřením, 
které proběhne dne 27. 3. ohledně kontejnero-
vého stání 003. n Byl vznesen dotaz o umístě-
ní koše na vyhlídku na Pusté vinici. Dále byla 
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komise obeznámena n o vydání rozhodnutí 
k pokácení jinanů v ulici Nad Kazankou. n Jar-
ní brigáda se bude konat 6. 4. 2019 od 9 hodin, 
a to na obvyklém místě na parkovišti ZOO pod 
Trojským zámkem a v Podhoří u přívozu. Žáci 
základní školy budou uklízet již 5. 4., veřejnost 
6. 4. n Kontejnery na odpad z jarního úklidu 
budou zajištěny MČ Praha -Troja za podpory 
Povodí Vltavy, Botanické zahrady a svozové spo-
lečnosti Ipodec. Jeden kontejner bude u bývalé 
lávky, druhý u SaBaTu, třetí v Podhoří naproti 
bývalé octárně a čtvrtý letos nově u Zahrádkář-
ské kolonie ve Strachově sadu. n Byl vznesen do-
taz ohledně placení měření emisí.

Gabriela Mosoriaková, referent životního prostředí

Volby d E kéhdo Evropskéhoy
parlamentu 2019
se budou na území ČR konat ve dnech 24. 5. 
a 25. 5. 2019. Dne 24. května 2019 (pátek) se 
bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a 25. května 2019 (sobota) se bude hlasovat od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.

V těchto volbách bude možno volit také na vo-
ličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní 
úřad voliči, který nebude moci volit ve „svém“ 
volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad vo-
liči, který je státním občanem ČR, má bydliště 
v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu 
a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném j á láš í ličů d é
zastupitelským úřadem.

Voličský průkaz vydaný obecním úřadem 
opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu k hlasování v jakémkoliv okrsku pou-
ze na území České republiky.yy

Žádost o vydání voličského průkazu musí být 
vždy písemná. Pokud volič zasílá žádost poštou 
(do 19. 5.), musí být jeho podpis úředně ověřen. 
Při osobní návštěvě úřadu se voličský průkaz vydá 
na počkání. Průkazy se začnou na úřadě vydávat 
od 9. 5. do 22. 5. 2019.

Žádost občana jiného členského státu EU a zá-
pis do seznamu voličů:
n volič, který hlasoval na území ČR v minulých 
volbách do EP je automaticky zapsán
n volič, který na území ČR v minulých volbách do 
EP nehlasoval, ale hlasoval ve volbách do zastu-
pitelstev obcí, musí do 14. 4. požádat svůj úřad
o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby 
do EP
n volič, který na území ČR doposud nehlasoval 
v žádných volbách, musí do 14. 4. požádat svůj 
úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP

Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro 
volby do EP, volební komise hlasování neumožní 
(to neplatí při hlasování na voličský průkaz nebo 
po předložení potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštní-
ho seznamu voličů vedeného zastupitelským úřa-
dem anebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu 
voličů pro volby do EP v souvislosti se změnou 
trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve 
volebním okrsku).

Jak budeme hlasovat? Na vybraném hlasova-
cím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidá-
tům udělit preferenční hlas tím, že zakroužkuje 
jejich pořadové číslo. více info na www.mvcr.cz

Přijímací řízení 2019
Po dvou dnech otevřených dveří 22. 1. a 26. 2. 2019 byly odevzdány přihláš-
ky ke studiu, oproti loňskému roku jich gymnázium registruje o deset více, 
tedy sedmdesát. V těchto dnech probíhají přípravné kurzy v předmětech 
český jazyk a matematika, konají se pravidelně každé úterý a nově i ve stře-
du a to až do doby konání I. kola zkoušek, tedy do 10. 4. 2019. n I. kolo má 
pevně stanovené termíny – 16. 4. a 17. 4. 2019, uchazeč má právo vykonat 
zkoušky dvakrát, přičemž se mu počítá ten lepší výsledek. Jak byli uchazeči 
úspěšní, se dozvědí v neděli 28. 4. 2019, kdy výsledky jednotné přijímací 
zkoušky zveřejní CERMAT, organizátor zkoušek za stát. n Ke stanoveným 
předmětům český jazyk a matematika přidává Trojské gymnázium ještě svůj 
profilový test všeobecných znalostí, hodnotí také výsledky studia v závěreč-
ném ročníku na základní škole a posuzuje portfolia uchazečů. n Do primy 
bude od září 2019 přijato dvacetpět uchazečů. Přejeme jim při přijímacích 
zkouškách hodně úspěchů. Ty budou potřebovat i naši maturanti, kteří již 
předchozí týden, tedy 10. 4. a 11. 4. 2019, vykonají maturitní písemné práce 
z českého a zvoleného cizího jazyka. Tak ať jim to hezky pálí!

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel

Zápis dětí do základní školy
Zápis do prvního ročníku ZŠ Trojská 110 bude ve dnech
10. a 11. 4. vždy od 14.00 do 17.30 hod. Zápis se týká děti
narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Rodič předloží ob-
čanský průkaz a rodný list dítěte. Mgr. Alois Pacik, řed. školy

Co nového v Ekoškolce Rozárce?

M
oc jsme si užili Masopustní veselí spolu s ostatními školkami. Muzikan-
ti hráli ostošest, zpívalo se a tančilo, dostali jsme povolení k obchůzce 
od pana starosty a barevný průvod oživil louku u Trojského koně. 

V programu Ekoškola pro MŠ vylepšujeme prostředí ve školce, děti si nejvíce 
přály vytvořit džungli. Nejprve jsme namalovali na stěnu její základ, následně 
i s rodiči vyráběli závěsné kokedamy. Teď zbývá džungli zabydlet ještě dalšími 
rostlinami a živočichy J Týden vody jsme věnovali povídání o její důležitosti 
a o tom, jak s ní šetrně nakládat. Zkoumali a porovnávali jsme vzorky vody 
přinesené z přírody. Vše jsme zakončili slavností Vítání jara. Dobrodružné 
přespávání ve školce s knížkami při Noci s Andersenem nás také moc bavilo.

A co
nás
čeká?
Aroma workshop 
pro maminky
ve čtvrtek 11. 4.
17–19 hodin
Zveme vás na další ze série aro-
ma workshopů, tentokrát pod ná-
zvem Jarní aroma vzpruha a péče.
Přijďte si dopřát čas pro sebe
v kruhu žen. Doplníme chybějící
energii po zimě a naladíme se na 
jaro. Vyrobíme si šlehané máslo
z exkluzivních rostlinných olejů
pro ochranu a péči o pleť a voňa-
vý povzbuzující olej. Vyzkoušíme
jednoduché relaxační masážní
techniky s použitím aromatera-
pie. Cena: 600 Kč (v ceně materi-
ál, dva výrobky, skripta, dáreček 
a občerstvení). Přihlášky a dotazy:
alena.sladka@podhoubi.cz

duben

Den otevřených dveří 
v Eko školce Rozárce
ve středu 24. 4. 9–11 h
Rozhlížíte se po školce pro vaše děti? 
Přijďte se podívat do Ekoškolky Rozárky. 
Den otevřených dveří proběhne 24. dub-
na mezi 9–11 hod. Pokud se vám termín 
nehodí, ozvěte se a domluvíme se na 
jiný. Těšíme se na vás i vaše děti.
ZÁPIS NOVY	CH DĚTÍ do Ekoškolky 
Rozárky na školní rok 2019/20 proběh-
ne 6. května 2019 15–17.30 hod.
Kontakt: Eva Sůrová, tel. 777 123 690
Ekoškolka Rozárka,
Pod Havránkou 12/2, Praha -Troja
www.ekoskolka -rozarka.cz
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MASOPUST

ŽIVOT V TROJI

A
ni silný vítr, ani zima nepřekazily Masopust v Troji. Po 
svolení pana starosty Ing. Tomáše Bryknara se všechny 
maškary a maškarčata ze školek i v doprovodu rodičů, vy-

daly za doprovodu muziky na tradiční masopustní průvod. Na 
louce u Vltavy si pak všichni s radostí zasoutěžili, zatancovali 
a zazpívali. K dobré náladě přispěly i masopustní dobroty. Na 
závěr všichni pohřbili basu, muzika zahrála poslední písničku, 
veselí se utišilo a všichni se rozešli v klidu a pokoji….

„Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu, 
dříve než se rozejdem, ještě spolu zapějem, poznovu…“

ÚTERÝ
5. 3.
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25. 3. 2019 OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

VÍTÁNÍ
JARA 2019
Jaro dělá pokusy, 
vystrkuje krokusy,
Dříve než se vlády chopí, 
vystrkuje periskopy.

Jaro, je to v suchu, zima 
už nemůže,
Stoupá teplota vzduchu 
a míza do růže…

T
outo písničkou se děti 
z Mateřské školy a jejich 
kamarádi z Troje i okolí 

rozloučily s paní Zimou a při-
volaly Jaro nejen do naší za-
hrady, ale nám všem. To si 
definitivně za doprovodu pís-
niček převzalo své žezlo a pak 
už se všichni s chutí pustili do 
výroby květináčků, motýlků 
a zdobení perníčků. Všichni 
jsme si užili krásné společné 
odpoledne.
Krásné jarní dny všem

přeje Mateřská škola Nad Kazankou

 Titul „Královna bálu“ získala paní Soňa Homolková.
„Nejkrásnější róbu“ měla podle poroty paní Kateřina 
Tůmová.
Jako nejlepší taneční pár byli vybráni Regina a Martin 
Konířovi.

ŽIVOT V TROJI
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

TIP NEJEN PRO ZAHRÁDKÁŘE

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

TROJSKÁ PŘÍRODA

PRERECYKLACE, aneb
nejlepší způsob recyklace,
JE ODPAD VŮBEC NEVYTVÁŘET
Problém s odpady začíná celému světu přerůstat přes hlavu. Už 
jsme se naučili třídit odpad a jde nám to vcelku dobře, ale je čas 
přejít na další úroveň a zkusit odpad vůbec nevytvářet. Po celém 
světě probíhají takzvané bezodpadové výzvy, kdy se sami snažíme 
předcházet vzniku odpadu.

1. Jako první, co si musíme uvě-
domit, je náš vlastní pohled na 
věc. Můžeme si říct, že popel-
nic je všude dost a „Odpadkový 
ostrov“ v oceánu se nás netýká. 
Ale co se nás týká, jsou přepl-
něné kontejnery v blízkosti na-
šeho bydliště a to, že jsou skoro 
na každém rohu. Pokud bude-
me vytvářet méně odpadů, mů-
žeme mít i méně nevzhledných 
kontejnerů a popelnic.

2. Začněte pomalu. Nejprve si 
zkuste v obchodě vzít jenom 
jeden pytlík na všechnu zele-
ninu. Všechny druhy cibule 
můžou být spolu, jsou to je-
nom cibule a stejně je bude-
me loupat. Když si zvládne-
me uvědomit a zažít takovou 
jednoduchou věc, můžeme 
postoupit dál, nosit vlastní taš-
ku, opakovaně používat sáčky 
až do úplného roztrhání atp. 

Stačí, abychom si to zažili jako
čištění zubů. Hodíme tašku
na nákup do kabelky a nemu-
síme nic řešit.
4. Další věc k zamyšlení je
balená voda. Nejenže všude
v Praze je voda pitná, ale také
je všude dostupná. V práci sta-
čí mít vlastní skleničku nebo
hrnek, pokud nejsou k dis-
pozici erární. Ve škole a na 
místech, kde se přechází, vám
postačí jedna lahev, kterou
můžete stále doplňovat.
5. Spoustu věcí, které nepo-
třebujete, nemusíte hned vy-
hodit. Můžete je poskytnout 
dalším, kteří je ještě využijí.
Prvně se poptejte po známých
a co vám zbyde to můžete po-
skytnout třeba na charitu.
6. Pokud jste všechny před-
chozí body zvládli jak nic,
můžeme pokračovat na vyšší
level. Představte si nakupo-

vání mouky na kila. Naše ba-
bičky tohle nakupování ještě 
pamatují. Ale my jsme to ješ-
tě vylepšili, vezmete si vlastní 
sáček, krabičku, zavařovačku 
a necháte si pak do ní navážit 
v bezobalovém obchodu mou-
ku, ovesné vločky, těstoviny, 
kroupy, luštěniny, prostě vše, 
co vás napadne. Že jste ještě 
neslyšeli o bezobalovém ob-
chodě? Po Praze je takových 
míst spousta, pro občany Tro-
je je nejbližší jeden v Kobyli-
sích v Klapkově ulici.

Do chytrých telefonů si mů-
žete stáhnout aplikaci „Bezod-
padová výzva“, kdy každý den 
dostanete jeden úkol, díky 
němuž může být nevytváření 
obalu zábava. Výzva trvá čty-
řicet dní a uvidíte, jak vám to 
půjde.

Gabriela Mosoriaková,

referentka životního prostředí

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Zdravotní řez topolů
černých (Populus nigro)
u cyklotrasy v Troji

Historie
zahradní 
architektury
Cyklus oblíbených přednášek 
z historie zahradní architek-
tury v Národním zeměděl-
ském muzeu v Praze 7 pokra-
čuje. Přednáší Ing. Zdeněk 
Novák, vždy v úterý v před-
náškovém sále NZM, Kostel-
ní 44. Vstupné 40 Kč, doprav-
ní spojení: tram 1, 8, 12, 25, 
26, stanice Letenské náměstí.

2. 4. 17–19 h
Zahrada krajinářská I.
9. 4. 17–19 h
Zahrada krajinářská II.

můstek
rybníček

K novému rybníčku

B
ohnické údolí, „pozapomenutý kout 
města“, většina z vás dobře zná. Silni-
ce klikatící se tiše mezi lesními strá-

němi – se zbytky viničních zídek na těch 
jižních, vede podél koryta vyschlého poto-
ka od útulku pro opuštěná zvířata u řeky, 
vzhůru do Starých Bohnic anebo obráceně 
(když byste chtěli jít z kopce dolů).

Bohnický potok byl během výstavby Se-
verního města sveden do kanálu a teprve 
před několika lety se ho, díky rekonstrukci 
kanalizace, podařilo vyvést opět na po-
vrch. Teď vzniká v romantickém údolí, 
hned vedle silnice, rybníček (plocha cca 
900 m2, hloubka 1,5 m) se vším, co ke kla-
sickému rybníku patří a výhledově se plá-
nuje i obnova celého potoka.

Ve spodní partii údolí narazíte na zbyt-
ky dávno zašlého mlýna, po němž tu zůstal 
klenutý kamenný můstek. Ten se, až tudy 
potok znovu poteče, může hodit. s.p.a.
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NAPSALI JSTE NÁM

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

B
řeh Vltavy, ale i stráně
a údolí nad řekou jsou
v oblasti Troje poměrně

bohaté na různé vzácné dru-
hy rostlin a živočichů. Zajíma-
vá je tu především diversita 
místní herpetofauny (plazů
a obojživelníků). Právě nám
začíná jaro a obojživelníci se
postupně probouzí ze zimní-
ho spánku. Mezi první otužil-
ce patří mlok skvrnitý (Sala-
mandra salamandra), který 
měl letos spánek velmi ne-
klidný a opouštěl úkryty i bě-
hem teplejších prosincových

a lednových dnů. Za podzim-
ních deštivých nocí dochází 
u těchto ocasatých obojživel-
níků k páření. Samice pak 
v sobě celou zimu nosí malé 
larvičky, které v brzké před-
jarní době porodí do tůňky 
v potůčku. Mezitím už se pro-
budí i skokan hnědý (Rana 
temporaria) a ropucha obecná 
(Bufo bufo). Oba tyto druhy 
upřednostňují spíše stojaté 
vodní plochy, ale když není 
na výběr, nakladou vajíčka 
také do tůňky na potoce. Ro-
pucha zelená (Bufotes viridis), 
která se probudí až během 
dubna, už je mnohem vybíra-
vější a snaží se pro své pulce 
vyhledat teplejší stojaté vody, 
přičemž ale neopovrhne ani 
louží u cesty. O něco dříve už 
kváká na břehu řeky skokan 
skřehotavý (Pelophylax ridi-
bundus). Nikoli na sv. Jiří, ale 

již koncem března opouští 
svá zimoviště některé druhy 
hadů a ještěrů. Při prvních 
teplejších paprscích slunce 
vylézají z podzemních úkrytů 
užovky obojkové (Natrix na-
trix), které si pak někde x
u vody počíhají na žáby. Zhru-
ba ve stejnou dobu už je aktiv-
ní i beznohý ještěr – slepýš 
křehký, jehož jídelníček tvoří 
především žížaly, slimáci 
a jiní bezobratlí. Koncem 
března už se na kamenech vy-
hřívají ještěrky obecné (Lacer-
ta agilis). Největšími spáči 
jsou rybožravé užovky pod-
plamaté (Natrix tessellata), ješ-
těrky zelené (Lacerta viridis) 
a také užovky hladké (Corone-
lla austriaca), které vylezou 
většinou až v průběhu dubna. 
Užovka hladká je zde ze všech 
plazů nejvzácnější a spatřeno 
bylo pouze několik jedinců. 

V Troji tedy můžete narazit 
na minimálně pět druhů 
obojživelníků a pět druhů 
plazů. Bohužel, někteří 
z těchto nádherných tvorů po 
zimování nedojdou ke svému 
cíli. Skončí pod koly cyklistů 
a bruslařů na frekventované 
cyklostezce podél Vltavy. Roč-
ně zde nacházíme desítky 
přejetých jedinců, především 
obou druhů ropuch a užovky 
podplamaté. Pokud se chcete 
zapojit do monitoringu plazů 
a obojživelníků v Praze, svoje 
vyfocené nálezy s datem 
a přesnou lokalitou posílejte 
na: info@herpetology.cz

PLAZI
A OBOJŽIVELNÍCI
V MČ PRAHA -TROJA

Mlok skvrnitý

Ing. Tomáš Holer,
Herpetology.cz, Česká

Zemědělská Univerzita v Praze –
Fakulta životního prostředí

Ing

TIP PRO VÁS

I v roce 2019 bude trojská botanická zahrada vydávat tzv. 

Sousedské permanentky.

S
ousedské permanentky 

si zájemci mohou vy-

zvednout od 1. 4. 2019 

během otevírací doby na kte-

rékoliv pokladně botanické 

zahrady v průběhu celé sezó-

ny (kromě pokladny skleníku 

Fata Morgana v během výstavy 

motýlů od 11. 4. do 26. 5. 2019). 

Vždy je třeba prokázat trvalý 

pobyt v ulicích, které svým 

rozhodnutím stanovila Rada 

hlavního města. Ta odsou-

hlasila trvání zvýhodněných 

permanentních vstupenek 

do venkovních expozic Bota-

nické zahrady hl. m. Prahy 

i na rok 2019. Tento druh 

vstupenky je určený pro vy-

brané občany s trvalým byd-

lištěm v těsné blízkosti za-

hrady. Cena této permanent-

ky byla nově stanovena na 

symbolických 100 Kč za oso-

bu a rok (záloha za plastovou k
kartu činí 100 Kč).

Nově si za stanovený po-

platek budou moci sousedé 

užít i dříve zpoplatněné akce 

např. Vinobraní, dále se bu-

dou moci těšit ze slevy 20 % 

na vstupném do skleníku 

Fata Morgana a užít si kouzlo 

mnoha rozmanitých výstav, 

které si Botanická zahrada 

připravila pro návštěvníky.

Vybrané prostředky bu-

dou použity na zkvalitnění 

návštěvnického vybavení 

a na zajištění nových rost-

linných druhů do expozic.

Permanentka je nepřenos-

ná! Platnost permanentky 

je 365 dní od vydání. Bz

Sousedské 
permanentky 
do BZ

A

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME TROJU
pod tímto titulem si dovolujeme pozvat
ochotné sousedy a všechny dobrovolníky na

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

Sraz v sobotu 6. 4. v 9 hod

S sebou si prosím
vezměte pracovní 
rukavice, zbytek 
zajistí městská
část.

1. u Přívozu v Podhoří. Dostanete se tam např. auto-
busem č. 236, 112 ze zastávky Zoologická zahrada,
vystoupíte na konečné zastávce a podél zahrady České
zemědělské univerzity půjdete směrem dolů k řece.
Po levé straně uvidíte přívoz.
2. Na Parkovišti Zoologické zahrady pod Trojským 
zámkem blíž k řece. Dostanete se tam autobusem
č. 112 nebo 236, vystoupíte na zastávce Zoologická
zahrada. Půjdete podél zdi Trojského zámku směrem
dolů na parkoviště. V pravém dolním rohu parkoviště
(blíže u řeky) je místo srazu.
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ŽIVOT V TROJI

Dvacet pět let
OD ZÁCHRANY
kaple sv. Václava

H
lavní zásluhu na obnovení zde-
vastované podhořské kapličky 
měla před dvaceti pěti lety paní 

doktorka Pavla Popovská z Podhoří, 
která patřila k rodu, který kapličku po-
stavil. Tím byl pan Vrzák, majitel Lyso-
lají v roce 1865. Kaple patří sv. Václavo-
vi proto, že jeho syn byl prý těžce ne-
mocný, jeho rodina se modlila ke sva-
tému Václavovi a syn se uzdravil.

V 90. letech 20 stol. devastace kap-
ličky vyvrcholila. Zvon se ztratil již 
během druhé světové války, obraz 
z 18. století byl ukraden, dřevěný krov 
shnil, část střešních tašek chyběla, 
ocelové dveře prorezly, ztratila se dře-
věná křídla oken…

Začátkem dubna 1994 byla zare-
gistrována „Společnost pro obnovu kaple a
sv. Václava a zvelebení kaple sv. Kláry 
v Praze -Troji“. Cílem této občanské 
společnosti byla především obnova 
a zvelebení těchto kaplí a jejich začle-
nění do kulturního života obce.

Společnost měla v době svého ustavení 
dvacet šest členů, předsedkyní se stala 
právě RNDr. Pavla Popovská, CSc.

Pan Ing. arch. Valtr z Troje, bývalý 
zastupitel, udělal zdarma projekt, na 
jehož základě se kaple mohla obnovit 
a zrestaurovat. Nové zaměření prove-
dl geodet Ing. Tomáš Bryknar, nynější 
starosta. Řada občanů Troje přispěla 
na tento účel finančními dary. Zvon 
byl za smluvní cenu od zvonaře ze 
Zbraslavi a pěkný obraz sv. Václava 
namaloval Michal Lutterer z Podhoří, 
nynější grafik časopisu TROJA.

V únoru 1995 se konalo u kapličky 
sv. Václava v Podhoří stavební řízení 
a 27. října 1996 tehdejší vikář (nynější 
biskup) Václav Malý opravenou kapli 
vysvětil.

Na jaře 2018 díky Nadaci Quido 
Schwanka byly do prostoru terasy 
před kaplí nainstalovány pěkné pís-
kovcové prvky určené k posezení (více 
v časopisu TROJA č. 223).

z archivu PhDr. Kudery, kráceno

V
ystavované olejomalby vás osloví svou otevřeností, jinotajem, nadsázkou i jem-
ným humorem, ale hlavně skutečností, že jsou koncipovány v realistickém duchu.
Právě proto je výstava vhodná pro všechny věkové skupiny včetně malých dětí.

n Velkým překvapením je postoj mladého autora, který tak trochu vybočuje z řady 
dnešního senzitivního uměleckého proudu a hovoří řečí srozumitelnou a především
laskavou. Adam Jílek nepokrytě nalézá témata ke kritice narušených mezilidských vzta-
hů i závažných nešvarů ve společnosti v návratu k „normálnosti“, tedy forma, obsah
i barevné provedení líčí svět, jaký opravdu je. Tento sympatický mladý muž byl ochoten
zodpovědět na několik otázek, a proto vám celý rozhovor rádi předkládáme.

Proč jste zvolil ke své tvorbě realistický styl?
Realistickou malbu miluji odjakživa. Navíc díky ní
mohu znázornit vše, co potřebuji. Realismus byl zá-
kladem všech známých umělců, ať už se s odstupem
času dopracovali k jinému stylu, vždy uměli své řemes-
lo. Což se kolikrát o dnešních „umělcích“ říct nedá.
Proč jsou hlavními postavami hlavně zvířata?
Zvířata mi byla už od malička velmi blízká, kolikrát 
častěji bližší než někteří lidé. V mých obrazech však 
zastávají spíše postavy, do kterých vkládám určité
lidské vlastnosti a příběhy. Jde o jakousi satiru s ná-
dechem humoru.
Na čem v současné době pracujete?
Nyní spolupracuji s módní návrhářkou Beatou Raj-
skou na nové kolekci, která bude představena mimo
jiné i na Karlovarském filmovém festivalu. Dále při-
pravuji výstavu pro Bohemia Sekt a pár dalších vý-
stav, které budou k vidění nejen v Praze.
Na jakou otázku byste odpovídal nejraději?
Na takovou, která by se netýkala mě ani mé tvorby.
(Smích)
Tak tedy dobrá, jaké jídlo máte nejraději?
Mám rád celou českou kuchyni. Těžko vybrat jen jed-
no jídlo, ale když musí být, tak asi svíčková. (Smích)
Vzhledem k omezené kapacitě naší galerie vystavuje Adam Jílek 
jen malý zlomek své tvorby, a proto bychom doporučili všem krás-
nou prezentaci zbytku jeho tvorby na www.adamjilek.cz.zz Popl

Galerie u lávky, Povltavská 21/42. Otevřeno: v pátek 13–17 h, v sobotu a neděli 10–18 h

Adam JÍLEK
realistická malba
V Galerii u zřícené lávky byla 14. března zaháje-
na jako tradičně jejím kurátorem akad. malířem 
Janem Kavanem nová výstava Adama Jílka – 
O nás bez nás. Několik úvodních slov prohodil 
i starosta MČ Praha -Troja Tomáš Bryknar a vá-
žený host akad. malíř Pavel Sivko. Možným pře-
kvapením byla skutečnost, že se p. Kavan vzdal 
úvodního slova.

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Jako upoutávku představujeme obraz 
Sen o novém začátku, který vzbudil 
na vernisáži četné umělecké diskuze 
o „kohoutovi vdovci“, ale jak sám au-
tor vysvětluje, je to jen sen kohouta 
o tom, co by bylo, kdyby mu náhodou 
chcípla slepice, tedy přenos lidských 
vlastností a choutek na ubohé zví-
ře. Přejeme všem příjemný umělecký 
zážitek, výstava potrvá do 28. dub-
na 2019.

čas-Dne 20. 3. 2019 se konala schůzka Klubu trojské historie s úč
lky tí jednadveceti členů. Proběhla debata o historii trojské škol

ve válečném a poválečném období. Je to zál
chom se měli též věnovat, protože pamětníků je čím
Dále jsme si prohlédli začátek z připravované publik
dávné historii Zadního Ovence – Troje.

yj
ležitost, které by-

m dále, tím méně.
kace o velmi 

Další schůzka KTH bude 17. dubna 2019 od 17 ho-
din v Domě spokojeného stáří. František Malý

Získal jsem též od pana Františka Do-
stála dvě staré fotografie Trojského 
přívozu. Na té, kde je vidět v pozadí 
Rybářská osada, je u vesla převozník 
pan Koranda, mimo jiné dědeček pana
Mirka Knittela. Na druhé fotografii 
jsme nebyli schopni dotyčného pře-
vozníka identifikovat. Kdyby ho někdo 
poznal, tak mi prosím dejte vědět.
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Stolní tenis
Seriál turnajů ve stolním
tenise ve dvouhrách po-
kračoval druhým turnajem 
v předjarní neděli 3. 3. 2019.

Přišlo dvacet hráčů a hrá-
li jsme na dva vítězné sety.
Ze čtyř rozřazovacích skupin
lepší přímo postoupili do fi-
nálové a zbylí vytvořili deseti-
člennou skupinu o umístění.

S jedinou porážkou zvítězil
veterán Jiří DRAHOTA, Vla-

dimír PUKLICKY� na druhém Y
místě prohrál dvakrát, a ještě 
tři porážky stačily ke třetímu 
místu Milošovi POZNÍČKO-
VI. Nejlepší ze Sokola Troja 
Petr HOUF skončil devátý.

Seriál ve čtyřhrách zahá-
jil hned čtrnáct dní nato 
v neděli 17. 3. 2019.
Přes překrásné slunečné počasí 
přišlo pěkných dvaadvacet hrá-
čů a hráček. Jedenáct párů tedy 
hrálo v jediné skupině systémem 
každý s každým na dva vítězné 
sety a na čtyřech stolech hra 
probíhala pěkně plynule.

S jednou porážkou zvítě-
zili veteráni Zdeněk KYPR
a František KVĚTOŇ. Druzí 
a zároveň nejlepší ze Sokola 

Troja Petr HOUF a Ladislav 
HAVLÍČEK prohráli dvakrát K
a tři prohry stačily Zuzaně 
HERZOGOVÉ a Petru HRA-
CHOVI ke třetímu místu.

Rudolf Hampel, ved. stolního tenisu

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

Členské a oddílové příspěvky je možné hradit bezhotovostně na účet
č.: 12137071/0100

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

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

TJ SOKOL TROJA zve na cvičeníA

TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

J. Čekanová a H. Chmelařová Druzí (vzadu) a třetí (v popředí)

ODDÍL KOPANÉ Dohrál zimní turnaje a hraje své soutěže.
Přijďte nás povzbudit. n Na hřišti v Troji hrajeme takto:

Muži „A“ SO 13. 4. 10.30 Troja – Březiněves
SO 27. 4. 10.30 Troja – FC Háje Jižní Město
SO 18. 5. 10.30 Troja – Kyje

Ml. žáci PÁ 5. 4. 17.30 Troja – Slivenec
PÁ 3. 5. 17.30 Troja – Uhelné sklady

St. přípravka NE 7. 4. 15.00 Troja – Motorlet
NE 5. 5. 15.30 Troja – Deutscher Fussball Club

n Ve středu 8. 5. 2019 pořádá oddíl kopané celodenní turnaj mladších 
žáků na hřišti v Troji. Přijďte se podívat a fandit.

ODBOR VŠESTRANNOSTI n První akcí roku 2019 byl lyžařský výcvik dětí na 
chatě U studánky v Krkonoších – viz čl. vlevo. n 16. 3. proběhl dětský karneval 
na téma „Ovoce a zelenina“. Akce se zúčastnilo třicet dětí a cca čtyřicet pět rodi-
čů a prarodičů. Na karnevalu vystoupily sedmileté dívky s nacvičenou skladbou, 
kterou připravila Jana Šrámková, na písničku „Pátá“. (Viz fota). n Probíhají tur-
naje ve stolním tenisu – viz článek a fota dále. n V sobotu 13. 4. 2019 pořádáme 
naučný autobusový zájezd – viz pozvánka. Za TJ Sokol Troja Petr FILIP

Starší přípravka oddílu kopané TJ Sokol Troja na zimním
turnaji LOKO Vltavín

Program: 7.30 h odjezd z Troje – Povltavská u stanice MHD Trojská autobus bude stát 
na rohu ulice Povltavská. 9.00 h prohlídka zámku Ploskovice – základní vstupné pro
dospělé 130 Kč, pro důchodce, děti a studenty 90 Kč 11.30 h město Litoměřice – oběd 
15.00 h prohlídka zámku v Budyni nad Ohří – základní vstupné 60 Kč, pro důchodce,
děti a studenty 30 Kč. Návrat cca v 18.00 hod.

Cena zájezdu pro členy TJ 100 Kč, pro hosty 200 Kč. Zájezd se uskuteční pouze při do-
statečném počtu účastníků. Přihlášky přijímá Václava Filipová do 10. dubna 2019:
mobil 602 889 717, e-mail: filip-pavel@tiscali.cz

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

TJ Sokol Troja s MČ Praha-Troja a SPCCH Praha 7

pořádají Autobusový zájezd do zámku 
Ploskovice, města Litoměřice 
a Vodního hradu
v Budyni nad Ohří v sobotu 13. 4.

STUDÁNKA 2019
I v letošním roce se v době jarních prázdnin proběhl lyžařský 
výcvik v Boudě U Studánky. Jezdím na Studánku jedenáct let 
po sobě a každý rok si ten týden naplno užívám. Nejenom, 
že miluji lyžování, které se navíc celý týden zdokonaluje po
technické stránce pod dozorem výborných instruktorů na sjez-
dovkách v Peci pod Sněžkou, ale navíc v chalupě vládne kama-
rádská a pohodová nálada. Něčím novým bylo, že nás, dětí, 
tam bylo vůbec nejvíc za celá léta, co se kurzy na Studánce
konají. Mimo lyžování jsme měli i pestrý program na chalupě. 
Instruktoři pro nás připravili aktivity, jako například kreslíř-
skou soutěž, noční hru či různé hry venku na sněhu. V rámci 
odpočinkového dne v půlce kurzu se uskutečnil plavecký zá-
vod v bazénu nedalekém hotelu. Celý týden zakončil závodní 
den, kdy jsme dopoledne závodili na lyžích a odpoledne na 
ježdících. Následně večer proběhlo závěrečné vyhlášení s krás-
nými cenami, doplněné dobrotami ze sněžného baru. V nepo-
slední řadě musím zmínit i to, jak se tam skvěle vaří. n Za sebe 
musím říct, že se letošní Studánka vyvedla po všech stránkách.
Cítím opět velký progres v mém lyžování a zároveň jsem po 
roce strávila týden s kamarády. A proto mám zase důvod se 
těšit na příští rok. Markéta Kühnová
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ZOO zve
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v dubnu 9–18 h

Komentovaná krmení a setká-
ní probíhají o víkendech a stát-í
ních svátcích.
Happy Mondays – každé pondě-
lí všechny děti 3–15 let, důchodci 
a studenti vstup: 50 Kč. Držitelé 
průkazek ZTP, ZTP/P: 1 Kč.
Večerní prohlídky s průvod-
cem každý pátek a sobotu od 
19 hodin. Nutné se předem ob-
jednat: www.zoopraha.cz
1. 4. Volejte hrochovi Pan Hroch 
na speciální aprílové lince tel.: 
296 112 300 odpoví 9–17 h na 
kaž dou otázku.
1. 4. Oslava Mezinárodního dne 
ptactva
6. 4. Bájná zvířata Kde mají svůj a
původ? Trasa za bájnými a mytic-
kými zvířaty vás zavede za hady, 
ještěry a povede vás i přes Geostez-
ku až ke štírům. Odpoledne osla-
va třetích narozenin slůněte Maxe 

s předáním dárku v podobě nové-
ho prvku do expozice.
7. 4. Seznámení se štíry Dopro-
vodný program k výstavě Štíři 
v Gočárových domech (O život-
ním cyklu štírů) 10–17 h.
13. 4. Za dlouhými zobáky Vy-y
cházka s průvodcem za ibisy, 
jeřáby a čápy. Představen bude 
i nový projekt ochrany volavek 
v Bhútánu.
14. 4. Poznáváme podle vůně – 
pachová výstava aneb pachová 
komunikace v říši zvířat 10–16 h
14. 4. Seznámení se štíry od 14 h
14. 4. Zooškola pro dospělé
Téma: Zbavte se fobií
20. 4. Světový den Země (Earth 
Day)
21. 4. Seznámení se štíry
od 14 h seznamující návštěvníky 
blíže se štíry
21. 4. Výroba enrichmentu z ha-
sičských hadic 9–12.30 h, před-
náška o enrichmentu od 14 h
22. 4. Velikonoční pondělí v zoo
komentovaná krmení a setkání 

Výlet na opačném konci města je kompletně 
po rovině, a navíc tam jste za chvilku. Tam-
ní cyklostezka je úžasná (na místě si můžete 
zvolit i vlastní trasu, možností je řada: Čer-
nošice, Karlštejn, Mníšek pod Brdy, atd.)

D
o Radotína nejsnáze vlakem (S7). Ze 
stanice Praha – hlavní nádraží odjíždí 
každou půlhodinu, denně např. ve 

9.20, 9.50 atd., v pracovní dny ještě častěji. 
Radotín se nachází v pásmu B pražské inte-
grované dopravy (PID). Kolo se v metru i ve 
vlaku přepravuje jako spoluzavazadlo k vaší 
platné jízdence zdarma.

Nádraží v Radotíně se za desítky let nezměnilo. Za pozor-
nost by mohly stát zbytky historické štípané ornamentální 
dlažby ze Sliveneckého mramoru ve výklenku nástupiště – 
svědectví umu tehdejších dlaždičů. Z nádraží pokračujeme 
ve směru jízdy vpřed, za křižovatkou vlevo (orientační bod 
kostelní věž, lávka přes Berounku je hned vedle). Nové před-
mostí lávky láká k posezení a na info panelech je tam množ-
ství místních zajímavostí a i podrobná cyklistická mapa oko-
lí. My máme namířeno na zhruba tři kilometry vzdálenou 
Zbraslav.

Přejedeme přes lávku a po letité asfaltce, kolem vel-
koskladů tržnice Lipence přes mokřadový lesík Krňák 
(přírodní památka) dojedeme až k frekventovanější silni-
ci, na ní odbočíme vlevo, podjedeme nadjezd a za několik 
minut vjíždíme do Zbraslavi. Hned zkraje vlevo je vchod 
do zámeckého parku. Po odchodu NG tu zůstal bronzový 
odlitek zhotovený dle prvního návrhu jezdecké sochy sv. 
Václava od J. V. Myslbeka (porota vybrala pro Václavské ná-
městí až tu další verzi).

Informace o místní bohaté historii naleznete na náměstí. 
Tam najdete také restauraci Škoda lásky – v rodném domě Ja-y
romíra Vejvody, autora této světově proslulé české polky.

Odsud je to k nádraží Praha – Zbraslav, přes most Závodu 
míru, zhruba jeden kilometr. Tam se můžeme rozhodnout 
jak dál: buď vlakem (jezdí zpravidla v hodinových interva-
lech.38 atd.) nebo šlápneme do pedálů a po cyklostezce A2, 
vedoucí po pravém vltavském břehu, dojedeme až do Troje 
(cca 24 km, stezka vede kolem zastávek v Komořanech, Mod-
řanech nebo Braníku, nastoupit do vlaku se dá i cestou). Bez-
pečnou jízdu. s.p.a.

Mapa vydaná Hl. m. Prahou v r. 2018 nabízí výletů více, žádejte např.
v informacích Magistrátu hl. m. P. – Mariánské náměstí 1, Praha 1

10–15.30 h – vybraným druhům
zvířat předáme proutěné koule
s pachovým enrichmentem.
24. 4. Na sv. Jiří vylézají hadi
a štíři Tradiční vycházka s od-
borníkem nejen o hadech v zoo
volně žijících
27. 4. Běh pro zoo Charitativní
běh pořádaný studentským spol-
kem UK za podpory Zoo Praha

Otevírací doba v dubnu: Venkov-
ní expozice, Rostlinné bistro Bo-
tanická na talíři 9–19 h, Skleník 
Fata Morgana út–ne, státní svát-
ky (v pondělí zavřeno, pokud se
nejedná o st. svátek) 9–19 h, pro-
dej vstupenek se uzavírá půl hod.
před koncem otevírací doby. Vi-
notéka sv. Klára po–pá: 13–20 h,
so a ne, svátky: 11–20 h
6. 4. Procházky zahradou s od-
borníkem Venkovní expozice –e
sraz u pokladny v ul. Nádvorní
ve 14 a 16 h S prvními posly 
jara – drobnými cibulovinami se

můžete seznámit během komen-
tované procházky s kurátorkou 
Alenou Novákovou.

11. 4.–26. 5. Motýlí cestovatelé 
skleník Fata Morgana, od úte-
rý do neděle Víte, který motýlí
druh uletí za život nejvíc kilo-
metrů? A který se téměř nehne 
z místa? To vše prozradí letošní 
výstava tropických motýlů.
13. 4. Burza populárních afric-
kých fialek administrativní budo-
va – chodba, 13–16 h připravila 
SZO ČZS SAINTPAULIA ve spo-A

lupráci s bz. Nové barvy a tvary 
květů představí odborníci, kteří 
zároveň poradí s pěstováním 
této oblíbené pokojové rostliny. 
Zakoupíte zde i lístky a mladé 
rostliny saintpaulií, streptokar-
pů a dalších příbuzných rostlin.

BZ pro vás
www.botanicka.cz

Zámecký park Zbraslav

Ornamentální štípaná dlažba

je tady …a to je ta

chvíle na projížďkupravá c

Radotín – Zbraslav


