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SLOVO STAROSTY

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Milí trojští a podhořští sousedé,
tentokrát nebudu psát o tom, jak se vyvedl Trojský bál, co kdo vyhrál v tombole a kte-

rá krásná dáma byla letos zvolena královnou bálu. Napíši jen stručně, jsem rád, že se na Trojském 
bále nikdo nenakazil koronavirem.

Vstoupili jsem do období, kdy nemůžeme s jistotou říci, co bude zítra, pozítří a už vůbec ne, 
co bude za půl roku. Žijeme současností, mnozí z vás šijí roušky, shání látky a tkalouny, míchají 
a rozvážejí dezinfekci, prostě snaží nějak pomoci, zapojit se, být prospěšní. Do toho se učíte se svými 
ratolestmi, vaříte a připravujete pro ně jídla plná vitamínů abyste posílili jejich imunitu. A přesto 
většina z vás ještě chodí do práce nebo svoji profesi vykonáváte z domova.

Vám všem za to patří můj dík a obdiv. My na úřadě přebíráme od Prahy 7 látkové roušky, dezinfek-
ci, jednorázové rukavice a další ochranný materiál a snažíme se vše předávat dál. Do DSS našim se-
niorům, do zdravotního střediska, do obchodu s potravinami Na kovárně i na pobočku České pošty.

I vedení Praze 7 a jejich dobrovolníkům chci na tomto místě velice poděkovat. Na závěr můj velký 
dík patří i panu řediteli Slezákovi ze společnosti Boomerang, který nám předal tři kusy respirátoru 
FFP 2, který jsme obratem dali paní doktorce Wiererové.

A do toho všichni společně čekáme, jak nám pomůže stát.
Milí trojští a podhořští sousedé, buďte zdrávi. Tomáš Bryknar

Z 13. zasedání Zastupitelstva MČ
Návrh na změnu ÚPn SÚ hl. m. Prahy k vymezení lanové dráhy Podba-
ba – Troja – Bohnice
Městské části byly již dříve představeny studie lanové dráhy, MČ Praha 6 a Praha 8 souhlasí se stavbou. Nyní by 
se měla městská část vyjádřit k podnětu na změnu územního plánu P392 k vymezení funkce Veřejně prospěšné 
stavby pro lanovou dráhu Podbaba – Troja – Bohnice.

Pan Drdácký seznámil s připraveným návrhem usne-
sení, kde MČ souhlasí se změnou ÚP SÚ hl. m. Pra-
hy – podnět číslo 392 / 2019 za splnění určitých
podmínek. Dále seznámil s důvodovou zprávou, ve
které jsou podmínky odůvodněny – jedná se o pod-
mínku, že nedílnou součástí veřejně prospěšné stavby 
budou také parkovací plochy (min. 200 + 200) u obou
koncových stanic lanové dráhy, dále trasa lanové
dráhy bude volena tak, aby se nedotýkala obytných
domů v lokalitách Bosna, Podhoří a Pazderka. Další 
podmínkou je, že provoz lanové dráhy bude omezen
tak, aby nerušil noční klid tj. max. 6.00–22.00 hodin
a dráha bude navržena tak, aby byl její dopad na kul-
turně historické a přírodně krajinné hodnoty dotčené-
ho prostoru přírodního parku Drahaň – Troja mini-
mální. Byla promítnuta prezentace lanovky dostupná 
na stránkách ROPIDu. Poté pan starosta vyzval členy 
zastupitelstva a přítomného pana Padevěta k diskuzi.
Důležité jsou parkovací plochy a vymahatelnost pod-
mínek. Pan Padevět – zda se dá vznést dotaz na typ
kabiny, zda to bude s neprůhlednou podlahou. Město
plánuje, že vypíše soutěž, a to by mohlo být v zadání.
Okna by neměla být otvíravá vzhledem k tomu, že
lanovka bude i nad obytnou částí. Paní Pokorná se
dotazuje, zda proběhla studie, že se lanovka vyplatí.
Paní Karlíková se dotazuje, kde je v Praze 8 nástup,
upřesňuje pan Drdácký. Pan starosta – dosud jsme se
k lanovce nevyjádřili, protože jsme zastánci metra.
Metro zatím ale nevychází, a proto přišli s tím, že
by postavili most a dále tramvaj. Praha 8 ale ne-
chce tramvaj do sídliště, ale po okraji, kde by bylo
v souběhu s autobusem. Tím by se nemohla tramvaj 
financovat z prostředků EU. Pro MČ je nepřijatelná 
otočka tramvaje v Podhoří a potom dále tramvaj do
Bohnic po rozšířené komunikaci. Lanovka je lev-
nější, je rychleji postavená a rychleji odstraněná.
V budoucnu stoupne počet obyvatel na severu Prahy
a metro bude reálnější. Rozhodnout se mezi oběma
zly, zda tramvaj nebo lanovku, navrhuji lanovku
s podmínkami, které byly zmíněny. Paní Karlíková – 
zpráva člena dopravní komise se mi zdá jako smys-
luplné odůvodnění, pouze určitě chceme parkovací 

místa. Mimopražští návštěvníci budou chtít přijet 
až k lanovce. Pan starosta – o víkendovém provo-
zu by lanovka mohla ulevit automobilové dopravě 
v Troji. Pokud bude MHD u lanovky, můžeme chtít 
omezit dopravu v serpentinách. Pan Padevět – pokud 
se mohu vyjádřit za pár obyvatel Podhoří, jsou spíš 
pro lanovku místo tramvaje, ale při dodržení bez-
pečnosti. Stanice lanovky by měly být z materiálů, 
které se do lokality hodí, ne beton. Pan Drdácký – 
hovoří k doplnění podmínek o další podmínku, zda 
nepožadovat zpracování menší studie, abychom mohli 
ovlivnit veřejnou zakázku, připomínkovat zadání ve-
řejné soutěže. Podmínky zapracujeme do dopisu pro 
pana radního Scheinherra, prof. Hlaváčka a pana Ze-
mana. Pan Drdácký – můj názor je, že kapacita ZOO 
je naplněná a pro Troju stačí funkční Trojská lávka, 
přívoz a fungující odstavné parkoviště. Pan starosta –
projednáváme změnu územního plánu, ale je dobré, 
že již projednáváme i podrobnosti provozu lanovky. 
Pan Padevět – tramvaj s točnou je pro nás kritická ne-
přijatelná varianta. Pan starosta zmínil variantu níz-
kovodního mostu. Paní Foitlová – naše podmínky by 
měly být součástí jednoho požadavku, a to, že chceme 
být součástí zadávacího týmu. Pan Drdácký – projed-
náváme veřejně prospěšnou stavbu a její součástí by 
měla být parkoviště, proto je tam ta podmínka. Po-
slední podmínka účasti při formulaci zadání soutěže 
na veřejnou zakázku lanové dráhy má důvod v tom, 
že trasa lanové dráhy vede v těsné blízkosti obytného 
území a požadujeme uplatnit kritérium maximální 
bezpečnosti a zajistit soukromí pro obyvatele zejmé-
na tím, že podlaha a stěny nebudou prosklené do výš-
ky 1,2 metru nad podlahou kabiny.

Návrhový výbor přednesl návrh usnesení, o kterém 
dal pan starosta hlasovat. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání:
souhlasí s navrhovanou změnou Územního plánu 
SÚ hl. m. Prahy –podnět číslo P 392 / 2019–  za spl-
nění následujících podmínek:
1. nedílnou součástí veřejně prospěšné stavby bu-
dou také parkovací plochy (min. 200 + 200) obou 
koncových stanic lanové dráhy.

2. trasa lanové dráhy bude volena tak, aby nena-
rušila provoz Zoo a nedotýkala se obytných a rodin-
ných domů v lokalitách Bosna, Podhoří a Pazderka.
3. provoz lanové dráhy bude omezen tak, aby neru-
šil noční klid obyvatel a zoologické zahrady tj. max. 
6.00–22.00 hodin.
4. dráha bude navržena tak, aby byl její dopad na 
kulturně historické a přírodně krajinné hodnoty 
dot čeného prostoru přírodního parku Drahaň – Tro-
ja minimální.
5. MČ Praha -Troja bude účastna při formulaci zadá-
ní soutěže na veřejnou zakázku lanové dráhy.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 72 bylo schváleno.

Návrh na odejmutí části pozemku parc. 
č. 1691/2 k. ú. Troja ze svěřené správy MČ 
Praha -Troja

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání 
souhlasí s odejmutím částí pozemku parc. č. 1691/2 í
k. ú.Troja (dle GP č. 2596-37/2020 pozemek parc. 
č. 1691/13 a parc. č. 1691/14, k. ú.Troja, ostatní ko-
munikace) ze svěřené správy MČ Praha -Troja

Usnesení č. 75 bylo schváleno.

Odsouhlasení Smlouvy o předání práv a po-
vinností stavebníka na hl. m. Prahu k části chod-
níku Trojská

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o předání práv a po-
vinností stavebníka k realizaci chodníku „Trojská – 
U Lisu, úprava chodníku, Praha 7, Troja“ s hlavním 
městem Prahou dle přílohy tohoto usnesení.

Usnesení č. 76 bylo schváleno.

Návrh na změnu ÚPn SÚ hl. m. Prahy na po-y
zemku parc. č. 480/1 k. ú. Troja z plochy PS (sady, 
zahrady a vinice) na plochu OB (čistě obytná)

Pan místostarosta seznámil s podanou žádos-
tí o změnu územního plánu. Vysvětlil veřejný zájem 
MČ na vybudování veřejné cesty. Cesta by vznikla 
z částí oddělených ze soukromých pozemků žadatelů 
o změnu územního plánu. Komise pro rozvoj, kraji-
nu a výstavbu navrhuje koeficient OB -A. Z hlediska 
urbanistického je to problém zastavět pozemky budo-
vami, ale otevírá se možnost znovu zřídit cestu. Pan 
starosta – dnes se ještě nevyjadřujeme ke změně ÚP. 
Ale navrhujeme rozdělení pozemku ke zřízení cesty. 
Výbor pro územní rozvoj ZHMP tuto změnu ÚP zamítl. 
Před projednáním v Radě hl. m. Prahy bychom museli 
mít vážný veřejný zájem, aby změnu Rada projednala. 
Paní Karlíková – cesta není moc populární, proto-
že je tam nepořádek. Pan místostarosta – svahy jsou
nedotknutelné, tam žádnou výstavbu nedopustíme.
Paní Pokorná – pokud by se majitelé nyní rozhod-
li postavit plot, tak mohou. Pan starosta – výchozí 
pozice k jednání by měla být ta, že části pozemků 
budou bezúplatně převedeny na město. U dalších 
pozemků již nebude veřejný zájem, tak tam se změ-
na ÚP nepodpoří. Byl otevřen i požadavek na spodní 
pozemek – zřízení věcného břemene na pozemku 
478/1 k. ú.Troja. Paní Pokorná – u plotu podél panel-
ky srnky bloudí a nemohou projít. Můžeme požádat 
Odbor životního prostředí MHMP o názor.

Zastupitelstvo MČ Praha -Troja po projednání
ukládá starostovi připravit s vlastníky pozemků 
parc. č. 480/1, 480/4, 478/10 k. ú. Troja smlouvu 
o smlouvě budoucí na oddělení části těchto po-
zemků na vytvoření veřejně přístupné komunikace 
v min. šířce 4 m, která bude následně převedena 
do majetku hl.m.Prahy. Je ve veřejném zájmu tím-
to opatřením zajistit zprůchodnění historické cesty 
Lisem. Podnět na pořízení změny Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy na pozemku 
parc. č. 480/1 k. ú. Troja z plochy z plochy PS (sady, 
zahrady a vinice) na plochu OB (čistě obytnou) bude 
projednán Zastupitelstvem MČ Praha -Troja po uza-
vření výše uvedené smlouvy s doporučením kódu 
míry využití území OB -A.

Usnesení č. 77 bylo schváleno.
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V návaznosti na již dříve publikovaná sdělení (říjnové a lis-
topadové vydání časopisu č. 240 a 241) přinášíme informace 
ohledně topení fosilními palivy.

Zákaz vybraných druhů paliv

V ÁŽENÍ, DNE 19. 9. 2019 BYLA ZASTUPITELSTVEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY schvá-
lena obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů 
pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy. Ve Sbírce 

právních předpisů hlavního města Prahy byla tato obecně závazná vyhláška publikována pod 
č. 11/2019 Sb.

S účinností ode dne 1. 10. 2020 je tedy touto vyhláškou zakázáno na celém území hlav-
ního města Prahy spalovat uhlí, uhelné brikety a koks ve spalovacích stacionárních zdrojích 
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším s výjimkou zdrojů, které slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, nejsou -li navrženy rovněž pro přímé vytá-
pění místa instalace, a na základě výsledku provedené kontroly technického stavu tepelného 
zdroje dosahují alespoň emisních parametrů 3. emisní třídy. Jinými slovy řečeno, zákaz se 
vztahuje na zdroje, které mají v Dokladu o technickém stavu kotle uvedenou 1., 2. nebo „žád-
nou“ emisní třídu (byly vyrobeny před rokem 2000).

Ing. Miroslav Zeman, specialista ekologických projektů HLMP Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor ochrany prostředí, Oddělení udržitelné energetiky

V ZHLEDEM K NASTALÉ si-
tuaci je dne 4. 4. zrušen 
Jarní úklid Troje. O pří-

padném náhradním termínu vás bu-
deme informovat na stránkách měst-
ské části a na facebooku, popřípadě 
v dalším vydání časopisu Troja.

Pokud se vydáte na zdravotní 
procházku, můžete nějaké odpad-
ky posbírat na vlastní pěst. Klid-
ně mi pošlete vaši foto na úřad na 
mosoriakova@mctroja.cz. Hlav-
ně, prosím, respektujte zákaz vychá-
zení a veškerá bezpečnostní opatře-
ní, která jsou teď nejdůležitější pro 
všechny.

Gabriela Mosoriaková,
referentka životního prostředí

V DUBNU

ZÁKAZ

Jarní úklid zrušen

Až do odvolání je zákaz
přistavování všech velko-
objemových kontejnerů.
Ani přistavení „BIOVOKů“
tedy v dubnu neproběhne.
Děkujeme za pochopení.
Další informace sledujte

a na stránkách úřadu na
nástěnkách, na sociál-
ních sítích a v příštím vy-

p jdání časopisu Troja.
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Rozpočet MČ
Praha -Troja
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja
schválilo na svém 13. zasedání dne 
3. března 2020 rozpočet MČ Praha -Troja 
na rok 2020. Příjmy i výdaje rozpočtu 
vycházejí z plnění rozpočtu v roce 2019 
a po zapracování nových požadavků jsou 
ve výši 16 155 000 Kč.

O čekávané příjmy rozpočtu jsou proti minulému
roku největší měrou ovlivněny vyšším příspěvkem
od hlavního města Prahy ve výši 8,307 mil. Kč, což

představuje částku 5 500 Kč na jednoho obyvatele Troje. Na-
výšen byl i příspěvek na jednoho žáka ve školství na 3 200 Kč.
Díky tomu mohou být realizovány nové investice nebo dokon-
čeny již rozpracované. Na investice připadá v rozpočtu částka 
1 485 000 Kč. Z této částky by měla být rekonstruována po-
dlaha v budově čp. 222, dokončen projekt pro stavbu dom-
ku převozníka, oplocena vinice Hrachovka, pořízeno nové
východní oplocení zahrady úřadu a pořízen nový nábytek do
jedné kanceláře úřadu.
n Kromě těchto prostředků bude městská část hospodařit 
s ponechanými nevyčerpanými dotacemi poskytnutými v mi-
nulých letech z rezervy pro městské části na projektovou
dokumentaci pro územní a stavební řízení na Rekonstruk-
ci ZŠ, na výstavbu vodního prvku na křižovatce Na Kovárně,
výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů, na dokončení 
rekonstrukce obvodových zdí obecní zahrady a výstavbu ví-
ceúčelového hřiště v Podhoří ve výši 9,8 mil. Kč, které budou
do rozpočtu zapojeny.
n Schválený rozpočet obsahuje rezervu na dotace poskytnu-
té z rozpočtu městské části žadatelům na „Podporu projektů
v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení,
služeb a volnočasových aktivit v prostoru Trojské kotliny pro
rok 2020“ a další případné dotace během roku v celkové výši
500 tis. Kč. S tím, komu byly přiděleny dotace v rámci vyhlá-
šeného dotačního programu, se můžete seznámit na vedlejší 
stránce.
n Ve schváleném rozpočtu je vyčleněna i částka na Participa-
tivní rozpočet, kterým by letos chtěla MČ vyzkoušet realizaci
akcí navržených občany.
n Zastupitelstvo městské části dále schválilo plán hospodář-
ské činnosti, který se týká hospodaření se svěřeným majet-
kem. Tato činnost vykazuje trvale kladný hospodářský výsle-
dek, pro rok 2020 se předpokládá ve výši 3,712 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 zapracovávají finanční pro-
středky, které se dle platné legislativy nemohou do rozpočtu
zařadit při jeho schvalování. Tím se převážně myslí poskyt-
nuté dotace během roku. Proto se rozpočet na konci roku liší 
od schvalovaného i o několik miliónů korun.

Zároveň nikdy nedojde k úplnému vyčerpání všech plá-
novaných výdajů. Ať již z důvodu úspor, přesunutí akce na 
následující 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 in-
formování o čerpání rozpočtu by měl sloužit i rozklikávací roz-
počet, který je také zveřejněn na našich webových stránkách.

PŘÍJMY (v tisících Kč)

poplatek ze psů 40,00

poplatek z pobytu 360,00

poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00

poplatek ze vstupného 60,00

poplatky rekreační a ubytovací za rok 2019 40,00

správní poplatky 10,00

daň z nemovitých věcí 1 600,00

neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 46,00

neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu HMP 8 307,00

převody z fondu hospodářské (podnik.) činnosti 880,00

prostředky z minulých období 3 973,00

přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 45,00

příjmy ze vstupného 427,00

příjmy z prodeje zboží a poskytování služeb 20,00

příjmy z úroků (část) 4,00

přijaté vratky transferů 10,00

přijaté sankční platby 30,00

přijaté nekap. příspěvky a náhrady 3,00

Příjmy celkem 16 155,00

VÝDAJE (v tis. Kč)

Oplocení Hrachovka 100,00

Předškolní zařízení – příspěvek zřizovatele pro MŠ 800,00

Základní školy – příspěvek zřizovatele 1 332,00

Kultura 1 208,50

Kaple sv. Václava 22,00

Ochrana památek a péče o kult. dědictví – projekt ProteCHt 2 403,90

Sport, tělovýchova, volný čas – údržba hřišť, Trojský den 80,00

Záležitosti sdělovacích prostředků – časopis 341,50

Veřejné osvětlení vánočního stromu 21,00

Ost. záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.plánu – např. nájemné 
za pronajaté pozemky, čistota městské části, poradenské a právní 
služby, dům převozníka, nová podlaha čp. 222, studie pozemku 248/1, 
projekt parteru Rybáře 2 384,00

Monitoring ochrany ovzduší 40,00

Velkoobjemové kontejnery a biokontejnery nad rámec poskytování hl. městem 40,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 323,00

Místnost pro Městskou policii 16,00

Služby v sociální oblasti – přednášky pro seniory 27,50

Služby pro obyvatele, donášková služba DSS, altánek 24,00

Rezerva dle krizového zákona 10,00

Zastupitelstvo městské části – odměny vč. odvodů, telefony, cestovné, 
pojištění apod. 1 866,00

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 auto 6 222,60

Poplatky z účtu 20,00

Pojištění zaměstnavatele, pojištění budovy a vybavení úřadu vč. zahrady 73,00

Rezerva na dotační řízení 500,00

Participativní rozpočet 300,00

Výdaje celkem 16 155,00

v roce 2020
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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Inzerce

Jak nakládat 
s rouškami jako 
s odpadem

P OKUD MÁTE ROUŠKU BAVLNĚNOU na U
více použití, musíte si ji po každé pou-
žití vyvařit a následně nejlépe ještě pře-

žehlit. Pokud chodíte do práce, nejlepší by bylo 
mít roušky tři. Jednu na cestu do práce, dru-
hou na nošení v práci a třetí na cestu z práce. 
Tyto roušky všechny po příchodu domů vyvařte 
a s povrchem roušky vždy zacházejte jako by byl 
infikovaný. n Pokud používáte jednorázové 
roušky, tak pro vás Státní zdravotní ústav vy-yy
dal doporučení: Použitou roušku vyhoďte do 
plastového pytle, jehož tloušťka je minimálně 
0,2 mm. Můžete také použít dva tenčí pytle. 
Povrch pytle dezinfikujte. Pytel zavažte a pře-
svědčte se, že je zavázaný dobře. Vyhoďte jej do 
černé popelnice na směsný komunální odpad. 
Pytle s rouškami v žádném případě nepoklá-
dejte vedle popelnice, ohrožujete tím zdraví 
pracovníků svozových společností. Při mani-
pulaci s odpady si vždy pečlivě myjte ruce mý-
dlem a vodou. Více informací si můžete přečíst 
přímo na stránkách SZU:
http://www.szu.cz/tema/prevence/
stanovisko -narodniho -referencniho-
-centra -pro -hygienu -pudy -a-1

Gabriela Mosoriaková, referentka životního prostředí

Jarní sad pod Sklenářkou

řiděl é d k 2020Přidělené dotace na rok 2020
Zastupitestvo městské části Praha -Troja rozdělilo na svém 
třináctém zasedání dne 3. 3. 2020 v programu „Podpora projektů 
v oblasti rozvoje, krajiny, občanské společnosti, vybavení, služeb 
a volnočasových aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 2020“ 
částku 335 tis. Kč mezi třináct žadatelů.

Žadatel Název projektu, obsah projektu

Částka 
požadova-
ná žadate-
lem v Kč

Částka 
schválená 

v Kč

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

Pomozme mlokovi přežít v Praze čištění 
a vytváření tůní v Podhořském potoku 
včetně úklidu okolí potoka pro reprodukci 
a přezimování mloka skvrnitého, odborné 
přednášky, dohled nad stavem okolí 
Podhořského potoka

42 235 30 000

2 TROJSKY� VINAŘ-
SKY� SPOLEK z. s. 
Povltavská 20,
Praha 7-Troja

Obnova historické vinice „Hrachovka“
terénní práce, výsadba vinné révy, zatloukání 
kůlů, osazování vodícími dráty

85 520 30 000

3 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

9 000 5 000

4 TJ Sokol
Troja z. s.

Podpora kulturních a společenských 
akcí TJ Sokol Troja – 2 autobusové zájezdy,a
mikulášská besídka, karneval, Strašidýlková 
cesta, trojská buchta, výlet parníkem

67 800 50 000

5 Ekocentrum Pod-
houbí a Ekoškol-
ka Rozárka z. ú.
Pod Havránkou 
12/2, Praha 7

Akce v Ekoškolce Rozárce
Letní slavnost, Vinobraní, Posvícení, 
Svatomartinská slavnost

43 700 30 000

6 TJ Sokol
Troja z. s.

Podpora sportovních akcí pořádaných 
TJ Sokol Troja – turnaje ve stolním tenisu,a
trojský orienťák, koloběžky, turnaj v kopané 
st.přípr., cyklovýlety, fotbalový turnaj ml. žáci, 
drakyáda, kurs lyžování, předvánoční cvičení

92 900 60 000

7 TJ Sokol
Troja z. s.

Podpora činnosti oddílů TJ Sokol Troja 82 000 20 000

8 Mgr. Jan Váňa,
Sportovní 158, 
Poděbrady

Sportovní den mládeže s TAJV
(tenisová akademie Jan Váňa) odpolední 
program s ukázkami různých sportů

10 000 5 000

9 P & T Sport z. s.
Kakosova 1189, 
Praha 5

Trojský sportovní prázdninový tábor
v areálu sportovního klubu v Troji, 
Pod Hrachovkou 703/6

52 400 10 000

10 Kroužek PP, z. s.
Tupolevova 710,
Praha 9

Podpora florbalového kroužku Troja
kroužek florbalu na Základní škole Trojská

36 000 20 000

11 SPCCH v ČR z. s.
Obvodní organizace 
Praha 7

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

25 000 25 000

12 Základní škola,
Praha 7, Troj-
ská 110

Polytechnika ve škole aneb jak na roboty
projekt seznámení se s robotikou, spolupráce 
s Underground clubem Troja

60 000 40 000

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

Malý čtenář tři zdarma, přednášky
a vydání čtyř čísel periodika „Malý čtenář“

69 000 10 000

CELKEM: 675 555 335 000
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ŽIVOT V TROJI

V  PONDĚLÍ 17. 2. SE USKUTEČNILO námi dlouho připravované a očekávané společné 
pečení s našimi seniory. Sešli jsme se v Domě spokojeného stáří, kde jsme přivítali 
také paní Tůmovou, která přišla mezi nás. Velmi trpělivě a ochotně dětem ukázala, 

jak správně upéct jablečný závin podle jejího osvědčeného receptu. Společnými silami jsme 
všechno zvládli a závin upekli. Byl moc dobrý a nezbyl ani kousek. Pečení nás tak pohltilo, že 
už se připravujeme na další. Ještě jednou velký dík paní Tůmové, která se nezalekla kopy dětí 

šl d h j k í!a šla do toho jako první! Eva Salačová

S TART PRŮVODU MASEK V ÚTERY 3. 3.Y
byl ve znamení deště. Trocha vody k Ry-
bářské osadě patří, a tak se maškary,

muzikanti i přítomný pan starosta nezalekli.
Přeháňka program nenarušila, pokračoval ve-
sele dál.

Akci připravil LK Havrá-
nek, Školka Kuchyňka, 
MŠ Nad Kazankou a Eko-
školka Rozárka s podpo-
rou MČ Praha -Troja.

Školní pečení je radost
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OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍMI PRÁZDNINAMI

„Na Studánce jsme letos byli podruhé,
protože loni to bylo super!

Nejvíce se nám líbil sněžný bar
a nejlepší sjezdovka

byl Bramberk.“
Jáchym K.

Velká jarní soutěž
časopisu Troja
Milé děti a studenti, připravili jsme pro vás soutěž,
které se můžete každý zúčastnit z bezpečí vašich 
domovů! Soutěž je určena všem věkovým kategoriím – 
předškolákům, školákům prvního stupně základních škol 
i studentům gymnázia. 

mm – 
škol

A v čem se bude soutěžit?
Soutěž je VÝTVARNÁ n FOTOGRAFICKÁ a n LITERÁRNÍ.

Vaším úkolem je nakreslit, vyfotografovat nebo
napsat cokoliv na tato témata:

A. JARNÍ PŘÍRODA KOLEM NÁS

B. CO MÁM V TROJI NEJRADĚJI

C. MOJE DOMÁCÍ ŠKOLA

Odborná porota vybere nejlepší díla
v každé oblasti, budou odměněna věcnými 
cenami a představíme je v příštích číslech 
časopisu TROJA.
Vaše díla (jejich fotografie, nebo scany)
posílejte do 15. DUBNA emailem na adresu A
redakce@mctroja.cz
Těšíme se na Vaše práce!

Buďte zdrávi a ahoj! Tomáš D.Buďte zdrávi a ahoj! Tomáš D.

Zvolte si libovolnou techniku – jako je
kresba, malba, komiks; fotografie mobilem 
nebo digitálním fotoaparátem; napište báseň, 
povídku článek fejetonpovídku, článek, fejeton…
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Úvodní předtančení mladého tanečního páru mělo velký úspěch. 

V aule u kulatého stolu byl čas si popovídat. Vyhlášení královny bálu. Letos si korunku nasadí paní Lucie Berglová.

Šťastná výherkyně si odnáší cenu z tomboly.

Tělocvična se oblékla do slavnostního. Skvělá atmosféra a úsměvy na tváři při tanci i po něm.

Půlnoční překvapení a úžasný výkon Evy Skácelíkové s partnerem.
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OD 19 HODIN

V PROSTORÁCH TĚLOCVIČNY ZŠ

ŽIVOT V TROJI
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Figura v Galerii u zřícené lávky
Perkusním fantazijním sólem grafi ka Tomáše Hřivnáče byla zahájena 
přitažlivá výstava v Galerii U zřícené lávky, tentokráte zaměřená 
na fi gurální tvorbu členů Sdružení českých umělců grafi ků Hollar.

N UTNO PODOTKNOUT, že tato více než 
sto let stará organizace vybírá do svých 
řad jednou za tři roky ty umělce, kteří 

jsou nejlepší z nejlepších, a to pod přísným dozo-
rem odborné komise, jejímž členem je nám dob-
ře známý kurátor naší malé galerie Jan Kavan. n
I přes perzekuci a zákaz činnosti se totalitnímu 

režimu nepodařilo „Hollar“ zlikvidovat. Ten se po 
svém působení v ilegalitě roku 1990 „znovuzro-
dil“ a tentokráte vám předkládá možnost obdivo-
vat originální grafické práce od svých jednadva-
ceti členů. n Pozornost především upoutá vyjá-
dření o stavu duše od autora našich současných 
bankovek Oldřicha Kulhánka anebo znepokojivá 

zápasící těla vypovídající o krutosti násilí od Ji-
řího Sozanského. Z dalších děl svou poetičností 
s důrazem na ženu jistě zaujme Bílé nebe Tomáše 
Hřivnáče a známé téma oblíbeného a laskavé-
ho „rozhlasového vypravěče“ Jiřího Anderleho 
připomene jednu z existenčních skutečností – 
stárnutí. To je několik postřehů jako upoutáv-
ka na tuto jedinečnou výstavu, která potrvá do 
26. 4. 2020 a můžete ji navštívit po ukončení 
nouzového stavu 12. 4. 2020, kdy končí zákaz 
návštěv galerií. L. Popovská
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n Zápis probíhá ze zákona od 1. dubna do 30. dubna 2020.
n Zápis bude probíhat elektronicky bez osobní přítomnosti dětí 

ve škole.
n  Na webové stránce školy ((www.trojskaskola.cz) v položce „O ško-

le“ najdete odkaz na vyplnění elektronické přihlášky. Tu pošlete 
kdykoliv.vv

n Žádost o přijetí k povinné školní dochházceí nebo o odklad
povinné školní docházky (tiskopis ke sstažení opět v položce 
„O škole“) musíte doručit škole až v duubnu, doporučujeme 
v týdnu od 13. 4. 2020 do 17. 4., nejpozdději do 30. dubna 2020.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo žádost 
o odklad s přílohami podepsané zákonným zástupcem dítěte 
tak, aby byly platné, je možno doručit těmito způsoby:

n do datové schránky školy: 8i9mrdi

n e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem:e mailem s uznávaným elektronickým podpisem:
skola@trojskaskola.cz

n poštou

n po domluvě osobně nebo
vložením do poštovní schránky ZŠ

ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 7, TROJSKÁ 110

Informace ke konání zápisů k povinné 
školní docházce pro rok 2020/200 21

Další informace k zápisu (potřebné dokumentty, kritéria přijetí) najdete na webových stránkách školy. Mgr. Kateřina Tůmová ditelka školyv.r., ředá

020DUBEN 2 246
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Z TROJSKÝCH SPORTOVIŠŤ
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S velkou bolestí v srdci oznamu-
jeme všem příbuzným, přátelům
a známým, že nás navždy opustila

MUDr. Olga Knihová
Odešla smířena v pokojném 
spánku obklopena svými
nejbližšími členy rodiny v pozdním 
večeru dne 10. března 2020 
ve věku nedožitých 91 let.

Rodina se s naší drahou maminkou,
babičkou a prababičkou rozloučila na 
její poslední přání pouze v úzkém ro-
dinném kruhu.

Jménem veškerého příbuzenstva vnuk Petr Perný

Kurz sebeobrany

CH CI VYSLOVIT PODĚKOVÁNÍ na-
šemu úřadu MČ Praha -Troja za 
realizaci názorných přednášek 

o sebeobraně seniorů. Pětidílný cyklus se konal 
v DSS pod vedením pí. Kláry Foitlové, v čele s vyni-
kajícím lektorem PhDr. Martinem Rezkem. Lekce,
ukončené 9. března, nám byly velkým přínosem
a probíhaly v milé atmosféře, obohacené sdílený-
mi zážitky zúčastněných. Zdenka Ehrlichová

22246242462462462462464464624246662224646224622246622462 DUDUDUBDUUBUUBUUBUBUBBBUBBUUBBBBBDUBBUUBBBEN 2EN 2EN 2EEN 2EN 2EN 2EN 2EN 2EN 2E 2E 22EN 22EN 2EEN 2EEEN 202002000200200200200000200020020020000220 00

Extraliga baseballu
Program domácích zápasů A týmu mužů byl, spolu s ostatními 
sportovními akcemi na území ČR, vyhlášením nouzového stavu 
přerušen. Informace příště.
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P ŘED LETY JSEM SE ROZHODL, 
že by nebylo tak špatné získat 
pro naše turnaje ve stolním te-

nise nějakého sponzora. Oslovil jsem 
tedy Danu Zátopkovou, která ochotně po 
několik let vždy před vánoci připravovala 
pěkné věcné ceny, podepisovala diplomy 
a několikrát dokonce přišla osobně za-
hájit poslední turnaj v roce. Několikrát 
jsem za ní byl jak v baráčku, tak v novém 
a vždy byla dobře naladěná. Poznal jsem 
ji jako báječnou, vitální a optimistickou 
ženu. Rudolf Hampel

Moje spolupráce s Danou

elařová, D. Zátopková,B. Brožová, H. Chme
P. Urválek
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13. 3. Odešla několikanásobná olympijská 
vítězka, mistryně Evropy a světová
rekordmanka

Paní Dana Zátopková
Přinášíme část rozhovoru z přelomu roku 
2014/15 (Troja, č. 184)

Před lety jste si s manželem postavili v Troji dům. 
Co vás vedlo k rozhodnutí usadit se v Troji?
To byla náhoda, čirá náhoda. Několikrát nám nabízeli vojáci 
nějakou chatu nebo pozemek za Prahou, ale protože jsme tehdy 
hodně cestovali a bydleli jsme v centru, což nám vyhovovalo – 
nechtěli jsme dojíždět někam za Prahu a pak se v kolonách zase 
vracet. Asi tak v 59. roce jsme šli od tramvaje pěšky do ZOO 
ulici Nad Kazankou, byl jarní velice krásný den, kvetl zrovna 
zlatý déšť a magnolie a my jsme si říkali: to by bylo krásné mís-
to na posezení s přáteli a opékání buřtů. n Pak jednou Ťopek 
(manžel) běžel kolem úřadu na sedmičce a zašel se zeptat, jestli 
náhodou není v Troji nějaký pozemek na prodej. A náhodou byl, 
to bylo štěstí a i v našem životě hrálo štěstí velikou roli. Prodával 

to nějaký ing. Brejcha jako pastvinu. Byly to dva spojené pozemky a byla to naprostá džungle. 
Nakonec jsme při vysekávání osik, akátů a podobné žoužele objevili malou chatku, o které Emil 
coby syn stolaře prohlásil, že půjde snadno opravit a po vyklučení plácku jsme konečně mohli 
přijímat přátele, třeba Frantu Šťastného a hrát na kytaru, opékat si buřty, popít něco dobrého 
vínka a bylo nám tam zkrátka dobře. Po asi třech letech nám přišla obsílka z výboru, že ta parcela 
se stala stavební a že musíme buď do pěti let začít stavět nebo ji prodat. Naše skautské srdce na to 
nebylo připraveno, ale protože člověk má tendenci své okolí neustále zušlechťovat a my už měli 
zasázené růže, meruňky, no prostě jsme už k tomuto místu měli vybudovaný vztah, tak vlastně 
osud a náhoda rozhodl za nás. n Pak jsme si od přítele nechali namalovat domek, ale Emil to 
stejně předělal k obrazu svému. Stavěli jsme svépomocí a nosili jsme kameny od řeky a tak vznikl 
náš domeček, ve kterém jsme nakonec třicet let spokojeně žili. -tes- a -lak-

Paní Dana Zátopková volí (2018)
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Paní doktorka Olga Knihová přispěla
svou prací k obnovení trojské samosprávy.
V letech 1992 až 1994 byla členkou 
zastupitelstva Městské části Praha-Troja.
Vděčně nezapomeneme. Tomáš Drdácký 

VZPOMÍNKA

Vzpomínka na Danu
Dana Zátopková byla dlouholetou členkou TJ Sokol Troja. Chodila cvičit jazzgymnastiku, kterou 
jsem tehdy vedla. Vždy byla v poslední řadě a velmi se snažila. Před několika lety jsem se s ní 
setkala v čekárně u lékařky, kde byla kvůli nějakým problémům po pádu. Zajímala se o to, zda 
ještě cvičím. Když přišla řada na ni, vyskočila ze židle s takovou rychlostí, jako kdyby byla úplně 
zdravá. V roce 2017 jsem ji navštívila, aby mi podepsala svou knihu „ Náš život pod pěti kruhy“. 
Byla plná elánu a zájmu o vše. Jitka Drdácká

Emil a Dana Zátopkovi si v ulici Nad Kazankou v 70. letech 20. století postavili osobitý domek, 
a o Troji, která se stala jejich domovem, vždy poutavě a s láskou vyprávěli. Daně Zátopkové bylo, 
pro její soustavnou podporu tělocvičných aktivit v Troji, v roce 2004 uděleno čestné členství TJ So-
kol Troja. Čest její památce. Tomáš Drdácký
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Stolní tenis

Dobrý vstup naší jednoty TJ Sokol Troja do roku 2020, kdy jsme úspěš-
ně zahájili sportovní činnost a připravili některé akce a kdy se nám 
podařilo uzavřít nové nájemní smlouvy na pronájem restaurace a na 
pronájem kempu a hostelu, nám zastavil coronavirus a následně vlá-
dou vyhlášený nouzový stav od 12. 3. 2020.

P O DOBU STANOVENOU KRIZOVYM OPAT-
ŘENÍM jsou zakázané veškeré sportovní 
akce a veškeré sportovní aktivity na území 

ČR, a tedy i náš Sokol přerušil všechna cvičení, 
tréninky, ale i schůzovní činnost do odvolání. Dále 
vzhledem k omezení cestovního ruchu a k uzavře-
ní restaurací nebude možné úplně splnit uzavřené 
nájemní smlouvy a pro TJ to přinese určité finan-
ční ztráty. Dětský karneval, který se měl konat ll
14. 3. 2020 byl z výše uvedených důvodů zrušen 
a bude se konat v náhradním termínu.
n Ještě před 12. 3. proběhly valné hromady 
našich oddílů. Činnost oddílů v roce 2019 byla 
hodnocena jako úspěšná. Oddíl kopané se potýká 
s problémy s členskou základnou a doplňováním 
A týmu mužů. Oddíl KO nemá v současné době žád-
né dorostenecké kategorie. Má pouze tři týmy v žá-
kovských kategoriích s velkými věkovými rozdíly.
n Trojští občané znají dobře činnost Odboru
všestrannosti z pořádaných cvičení a dalších 
akcí. Méně vědí třeba o oddílu kanoistů a jejich 

činnosti, která byla v roce 2019 velice zajímavá. 
n Kanoisti byli např. ve Slovinsku, na Korsice, 
a dokonce dva členové oddílu sjížděli řeky na Al-
taji (viz přiložená informace a fota). Šest členů se 
účastnilo cyklistické výpravy na Kubu, kde urazili 
celkem 2000 km, z toho na kolech 600 km (viz 
foto). n Velice bohatá je i činnost oddílu orien-
tačního běhu, kterou můžete znát v Troji hlavně 
z dětského kroužku vedeného Lucií Berglovou, 
nebo z Trojského orienťáku, ale navíc dle statistik 
oddíl v roce 2019 závodil na šedesáti pěti závo-
dech s 485 starty. n Valná hromada TJ, která se 
měla konat 12. 3. 2020 byla zrušena a bylo roz-
hodnuto o jejím konání elektronicky.
n Doufám, že nouzový stav a karanténa vyhláše-
né kvůli nákaze coronavirem brzy pomine, že se 
nákaza přestane šířit a budeme moci opět zahájit 
naši činnost. O znovu zahájení cvičení vás budu 
neprodleně informovat prostřednictvím www 
stránek TJ, v informačních vitrínách i emailem.

Petr Filip

Orientační běžci nezahálejí
P ŘESTO, ŽE V SOUČASNOSTI JSOU VEŠKERÉ SPORTOVNÍ AKCE ZAKÁZANÉ, členové oddílu orien-

tačního běhu TJ Sokol Troja nezahálejí – individuálně trénují a připravují se na odvolání zákazu. 
n Zákaz bohužel přišel v okamžiku zahájení nové sezóny. Přes zimní období jsme se účastnili 

tzv. měřených tréninků orientačního běhu seriálu Zimní ligy v Čisovicích, Dřínově, Pyšelích atd. Běhali 
jsme přespolní i silniční běhy (Kbelskou desítku). Zúčastnili jsme se také řady lyžařských dálkových 
běhů: Jizerské padesátky, Šumavského maratonu, Biegu Piastow v Polsku…

Na počátku roku 2019 jsme se tradičně zúčastnili 
dálkových lyžařských závodů: Jizerské padesátky, 
Krušnohorské třicítky, Orlického maratónu, Jilem-
nické padesátky Šumavského maratónu, Biegu 
Piastov a Karlova běhu. V rámci přípravy jsme tré-
novali na běžkách mj. též na chalupě v Rokytnici.
Dále jsme se zúčastnili tréninkových závodů Praž-
ské zimní ligy v OB. Velmi pěkný závod byl tradiční 
Praga magica. 22. května jsme uspořádali Trojský 
orienťák – 2. závod Žaket Pražského poháru žactva 
v orientačním běhu ze série Dny s mapou v praž-
ských lesoparcích (pořádající orgán Pražský svaz 
orientačních sportů) za podpory MČ Praha -Troja,
nakladatelství Žaket a Botanické zahrady hl. m.
Prahy. Závod byl také Přeborem župy podbělohor-
ské. Proběhl za deštivého počasí na mapě Horní 
Troja v trojských kopcích s účastí 479 závodníků.
Na přípravu a organizaci závodu věnovali členové
oddílu cca 280 hodin práce.

n Těžiště naší závodní činnosti, stejně jako v minu-ii
lých letech, spočívalo v účasti na závodech praž-
ského žebříčku. Část závodníků s vyšší výkonnostní 
kvalifikací se zúčastnila závodů českého žebříčku
a Veterániády ČR. Statistika říká, jsme se celkem 
zúčastnili 65 závodů s 485 starty. V pražském žeb-yy
říčku bylo klasifikováno celkem třiatřicet členů na-
šeho oddílu. František Peterka zvítězil v Přeboru 
pražské oblasti na krátké trati a na klasické trati. 

Fr. Peterka dále m. j. vyhrál jednu etapu meziná-
rodních pěti etapových závodů v Novém Boru. Mi-
lan Paukert obsadil třetí místo na Mistrovství ČR
v přespolním běhu.

n V průběhu roku si oddíl pořídil oddílový stan 
a vlajku, za což náleží velký dík Aleši Mičkovi, který 
navrhl grafickou podobu a zajistil i jejich výrobu.

n Na jaře, v létě a na podzim jsme se již tradičně 
zúčastnili mnoha závodů (cca padesáti pěti) v přes-
polním běhu a dalších atletických závodů mj. Velké 
Kunratické, Běhu olympijského dne.

n Po celý rok se pravidelně každou středu odpo-
ledne schází k tréninkům dětský kroužek pod ve-
dením trenérky Lucie Berglové a dalších trenérek. 
Od listopadu do března jsou tréninky dětí zajištěny 
v tělocvičně ve škole v Troji.

n Při brigádách jsme odpracovali sto devadesát ho-
din při výrobě a opravách inventáře a cca tři stovky 
hodin na chalupě v Rokytnici.

n Dále se oddíl věnuje propagaci OB též v rámci 
ČOS (přednášky a příspěvek v sokolském časopise 
o činnosti dětského kroužku).

n Výbor věnuje velkou pozornost aktivní účasti se-
niorů na sportovním dění.

Za oddíl OB TJ Sokol Troja Milan Paukert

ALTAJ V červenci se Matěj Holub a Kuba Suchý v rámci pětičlenné české skupiny vydali na Altaj, kde bě-
hem tří týdnů postupně zdolali to nejtěžší, co tato mezi kajakáři vyhlášená destinace nabízí. Většinu řek je 
nutné absolvovat expedičním stylem, kdy se veškeré vybavení veze v kajaku, neboť sjezdy jsou vícedenní 
a každý den je nutné pokořit desítky kilometrů obtížného terénu zcela mimo civilizaci. Celkově skupina 
sjela přes 500 km divoké vody, mezi nimi i legendární kaňon spodního Bashkausu, zvaný Book of legends. 
Perličkou celé výpravy byl teprve čtvrtý úspěšný sjezd řeky Big Chili, která se kromě vysoké obtížnosti 
a extrémního spádu až 70 metrů na kilometr vyznačuje velmi špatnou dostupností. Závěrem výpravy byla 
účast na extrémních závodech King of Asia, která svou nižší návštěvnost podle světových měřítek zcela
vyrovnává obtížnosti tratí, na kterých se závody jezdí. Naštěstí se naše účast obešla bez úhony.

P. S. Trojský orienťák 2020 se má uskutečnit ve středu 20. 5. , závod pilně připravujeme – jeho uskutečně-
ní nelze za současné situace potvrdit.

Šest set kilometrů v sedle – kanoisté na Kubě

Řeka Big Chili s extrémním spádem sedmdesát 
metrů na jeden kilometr

Mates Holub před sjezdem peřeje Key na řece
Bashkaus

Turnaj ve stolním tenise: 
čtyřhrách zahájil v neděli 1. 3. 
s pěknou účastí dvaceti hráčů.
Deset párů hrálo na dva vítězné sety 
systémem každý s každým a hra pro-
bíhala plynule.

Čtyři páry skončily se dvěma po-
rážkami, v minitabulce byli nako-
nec nejlepší Miloš POZNÍČEK hrající K
s Vladimírem ČERNÍKEM, druzí Zde-
něk KYPR a František KVĚTOŇ a na 
třetím místě skončili Blanka NOVÁ-
KOVÁ a Václav Á BURIÁNEK ml. Nejlepší K
ze Sokola Troja Ladislav HAVLÍČEK
s Petrem HOUFEM nakonec obsadili
čtvrté místo.

Rudolf Hampel, ved. stolního tenisu

První (zády) s druhými
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Zoo
www.zoopraha.cz

Botanická zahrada
www.botanicka.cz

Ilustrovaný plnobarevný nás n-stěn
ný kalendář „Dny zvířat 2020“
stále na skladě
Na jeden každý měsíc ilustrace o e toho
zvířecího druhu, který v daném b-m ob
dobí slaví svůj svátek (např.: v r-v čer
venci Mezinárodní den tygrů atp.).
Rozměr: 297x480 mm, krouž á žkov
vazba, dvanáct listů + titulka + d- pod
kladový karton, papír: Munekn e n Pur
150 g/m2, autorky: Marie a ny Len
Fox & owl s.r.o., tisk: Tiskárna G i-Grafi
co s.r.o., vydává Zoologická zah a hrad
hl. m. Prahy, cena: 79 Kč
Níže popsaná původní kam ň mpaň
SLAVTE S NÁMI DNY ZVÍŘAT! e je
v době uzávěrky tohoto vy ní ydán
přerušena.
V ní by měl být každý měsíc v e roc
2020 přiblížen jeden živočišný d h, druh
který slaví svůj mezinárodní či ě-i svě
tový den. Vždy jednu sobotu v m ci měsíc
proběhne oslava příslušného sv u vátku
a připravena je i soutěž o hodn é notn
ceny v podobě volných vstup k penek
a speciálních zážitků! Stačí si na e-a kte
rékoli z dvanácti oslav vyzved ut dnou
soutěžní pas.

Foto © P. Hamerník, grafika: T. Duchek

 Zoo do odvolání 
pro veřejnost uzavřena.

Na jeho držitele pak čekají od ny dměn
s tematikou daného zvířete a za ž-a kaž
dou účast na oslavách navíc á získ
soutěžní samolepku. Pro zap ní pojen
do soutěže  a získání výhry je n é nutn
od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 před it dloži
soutěžní pas s vyplněnými kon t-ntakt
ními údaji v Informačním c u entru
u hlavního vchodu do Zoo P a. raha
Úplná pravidla a informace o so ži outěž
na www.zoopraha.cz

Kolem hotelu California
PRVNÍ Z NICH VEDE 
údolím Vltavy do Sel-
ce. Začít může na ko-
nečné stanici autobusů 

12 a 236 v Podhoří. Odtud podél 11
eky k přívozu P1 v Zámcích (vždy po ře
ůl hodině: 7.25, 55 atd., do 19.55, ve pů
šední den častěji).vš

Sedlec neboli Selc – někdejší 
řístaviště výletních parníků, kdysi př
etovisko s hotely a restauracemi, le
ž dávno ztratilo svůj lesk. Pryč je už
slavná restaurace ve slonu (viz i 

dobová pohlednice, str. 1). Některé
památky přesto zůstaly.

Podejdeme viadukt pár metrů od
přívozu a stojíme před chátrající bu-
dovou sedleckého dvora s tajuplnou
zahradou za rozpadající se zdí. Dvůr 
nevyššího purkrabství spravovali po
staletí různí nájemci (či majitelé).
Hned první z nich se zasloužil o dal-
ší z místních památek. Jen několik 
metrů od brány dvora, v místě, kam
nedosahovala staletá voda, nechal 
vystavět v první polovině 18. století 
František Josef Maser ze Starého
Města pražského, za podpory své
choti Marie -Terezie, barokní kapli
Nejsvětější Trojice. Řešení této stav-
by nese znaky Dienzenhoferovského
rukopisu, autorství však potvrzeno
nebylo. Dobová je i vnitřní výzdoba –
nástropní malby a oltářní obraz. Ten
namaloval Filip Krištof Bendum,
vrstevník a kolega Petra Brandla. Na 
velkém plátně zachytil kromě mnoha 
postav i Karlův most a chrám sv. Víta.

Stezkou mezi kaplí a zdí panské
zahrady stoupáme k dřevěnému
schodišti. Zde se můžeme rozhod-
nout – buď se vydáme lesní pěšinou
vpravo, k vyhlídce na údolí a pro-
tější svah nebo vlevo vzhůru a pak 
úvozem rekultivovaným třešňovým
sadem a zpět po cyklostezce proti
proudu Vltavy do Podbaby. Odtud
jezdí po čtvrt hodině přívoz P2 zpát-
ky do Podhoří.

Vážení a milí čtenáři, dva tipy na procházky s po-
zoruhodnými památkami v těsné blízkosti Troje lze 
propojit i do jednoho celodenního výletu. 

Do historie
D RUHY TIP JE NA MÍSTAY

civilizací ještě více poza-
pomenutá. Přírodní pa-

mátka Zámky je pozoruhodná ne-
jen svojí vyhlídkou či z pohledu 
přírodovědeckého a archeologické-
ho ((www.csop.krivatec.cz) ale 
i tím, že ve strmé rokli pod ní vznik-
la první a jediná továrna na dynamit 
v Čechách (svého času největší na 
světě*). Na vyhlídku Zámky se do-
stanete na kole, pěšky nebo kombi-
nací bus 236/chůze, ať už od Vltavy, 
po modře značené turistické trase 
nebo od zastávky autobusu U Draha-
ně. Zpátky byste mohli zkusit třeba ěě
opuštěné údolí Čimického potoka 
s rybníčky. Dovede vás do Čimic, na 
zastávku autobusů 145, 152 (směr 
Kobylisy) a 202 ve směru Bohnice 
(k poliklinice Mazurská).
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* Dynamitka, založená společností 
Alfred Nobel & Company z Hambur-
ku, zahájila svůj provoz slavnostně
15. 5. 1870 za účasti Alfreda Nobe-
la. Traduje se, že vlak zastavil pří-
mo naproti údolí, a odtud se slavný 
vynálezce přeplavil na druhý břeh.
Nakládka výrobků z dynamitky pak 
probíhala obdobně, ale už na nádraží 
v Sedlci, kam bylo zboží dopravová-
no pramicí a poté přeloženo na vůz – 
v doprovodu vojenské stráže, která 
si, jak připomíná kronikář, nesměla 
během transportu zapálit. Při výrobě
dynamitu vzniká i odpad, a tak byla 
vedle továrny vybudována i výroba 
umělých hnojiv. „Nitrilsuperfosfát“ 
měl takový obchodní úspěch, že
vznikla záhy i pobočka závodu v Lo-
vosicích. Po ukončení výroby převzal 
areál podnik Řempo. Dnes jsou ruiny 
továrny veřejnosti nepřístupné.

s.p.a.
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Drahaňské údolí

ZÁMKY

Čimický potok
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Bohnické údolí

BUS 236

BUSbývalá 
Dynamitka

uzavřena do odvolání nouzového stavu
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s použitím publikace Kapitoly z minulosti
Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,

vydalo Scriptorium’99


