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ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Milí trojští a podhořští sousedé,
SLOVO STAROSTY

Tomáš Bryknar,
starosta

Ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva MČ dne 9. 3. 2021

Zvýšení kapacity družiny Základní školy 
Praha 7, Trojská 110
Pan starosta vyzval k předložení tohoto bodua
paní Tůmovou. Paní Tůmová – ZŠ má kapacitu á
sto padesát dětí. V letošním roce nebyla družina 
pro pátou třídu. Byl udělán průzkum mezi rodiči 
a asi dvacet dětí má zájem o družinu v páté třídě. 
Navýšení kapacity družiny by nemělo vyvolat po-
třebu dalších finančních prostředků, prostorově 
to také vychází. Paní Karlíková podporuje na-á
výšení kapacity, neboť v páté třídě je družina ještě
potřeba.

Návrhový výbor přednesl návrh usnesení, 
o kterém dal pan starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
a) bere na vědomí důvodovou zprávu ke změ-

ně kapacity družiny Základní školy Trojská 
110

b) schvaluje zvýšení kapacity družiny Základ-
ní školy Praha 7, Trojská 110 ze současných 
130 žáků na 150 žáků.

c) ukládá tajemnici ÚMČ požádat o změnu ve
školském rejstříku

Usnesení č. 108 bylo schváleno.

Stanovisko MČ k záměru výstavby 
bytových domů na pozemcích parc. 
č. 1526/3, 1526/4 a 1526/13 k. ú. Troja
Pan starosta – zastupitelstvo by se mělo vyjádřit a
k navrhované stavbě investora JRD a předal slovo
panu místostarostovi. Pan místostarosta – změ-a
na koeficientu hrubých podlažních ploch (HPP)
územního plánu na OV -D byla již dříve iniciována.
Nynější vlastník koupil pozemek s koeficientem
OV -D. Komise pro rozvoj, krajinu a výstavbu MČ
upřednostnila stavbu dvou domů. Domy mají sute-
rén a jeden má tři, druhý čtyři nadzemní podlaží.
Studie byla komisí několikrát připomínkována 
a komise konstatovala, že návrh nebyl redukován
tak moc, jak si představovala a navrhovala zkusit 
jednat o další redukci. Ale je to složité, protože
územní plán umožňuje takovou stavbu, jakou mají 
navrženou. Objektivním faktem ale je, že čtyř-
podlažní dům uškodí Zoo, od pavilonu hrochů
bude vidět. To je důležité říci, abychom dokázali
občanům sdělit, jak jsme se rozhodli. V důvodo-
vé zprávě je uvedeno několik přístupů k řešení.

1. námět – jeden byt do ulice K Bohnicím by t
měl investor projektovat jako nebytový prostor 
pro službu (kadeřnictví, kancelář) propojený 
s parterem ulice. 2. námět – jednat s investorem, t
aby někde jinde vybudoval víceúčelové hřiště jako 
náhradu za zrušené sportoviště tenisového areá-
lu. Jediná možnost je v areálu Sokola Troja – dvě 
herní plochy u sokolovny. Tento námět je dobrý, 
protože Troja získá neoddiskutovatelnou kvalitu. 
3. námět – možnost MČ účtovat si kompenzace t
za újmy způsobené výstavbou ve výši 1500 Kč za 
každý m2 hrubé podlažní plochy, tj. částku na 
úrovni 4 mil. Kč. 4. námět – požadovat snížení t
HPP o 100 m2. Náklady na výstavbu hřiště cca 
2,5 mil. Kč. Pokud bychom vybrali tuto variantu, 
je potřeba udělat třístrannou dohodu, že JRD (in-
vestor) vybuduje hřiště a Sokol se zavazuje, že hři-
ště bude veřejně přístupné. Termín zprovoznění 
hřiště by měl být před kolaudací domů. Pan sta-
rosta – ke čtyřem variantám – nebytový prostor a
jsem navrhl proto, že dnes je tam tenisová hala, 
kavárnička a sauna. Ale kdyby tam byl nebytový 
prostor, tak tam není možnost parkování, a tato 
varianta je lichá. Druhá varianta – Sokol nemá 
hřiště. V územním plánu je možné v areálu Sokola 
stavět hřiště. Finanční prostředky ano, ale bylo by 
dobré, aby firma hřiště postavila. Sama firma při-
šla s tímto návrhem, že pokud jim dáme souhlas 
s návrhem, jsou připraveni dát peníze nebo posta-
vit hřiště. Je třeba uzavřít trojstrannou smlouvu. 
Paní Tůmová – staví byty, bylo by potřeba hřiště á
pro děti. Paní Pokorná – nyní je to jedno z mála á
sportovišť, kam je možno chodit v zimě. Přimlou-
vala bych se za stavbu nafukovací haly. Paní Kar-
líková – snížit západní dům o poslední podlaží á
asi není proveditelné. Jestli by nestálo za to pustit 
se do projektu sportovního zařízení vedle Soko-
la. Což by měl být základ projektu rozvoje Sokola. 
Pan místostarosta – pokud jsou schopni posta-a
vit nafukovací halu, bylo by to možné. Pan Hos-
taš – hezká myšlenka by byla získat od investora 
v postavených domech stabilizační byt pro lékaře. 
Pokud to není reálné, upřednostňuje, aby nám in-
vestor zaplatil peníze. V opačném případě budeme 
tlačeni s přípravou projektu hřiště a celého spor-
tovního zařízení vedle Sokola k jejich termínům, 
které jsou dané harmonogramem výstavby. Pan 

starosta – sauna by v Troji mohla být, neboť So-a
kol dělal rekonstrukci budovy a vyčlenil prostor 
pro veřejnou saunu, kterou zatím nedokončili. 
Pan Hostaš – musíme také uvažovat o symbióze 
hřiště a kempu, zda hřiště nebude v sezóně obsa-
zené lidmi z kempu. Měl by být nejdříve komplexní 
záměr, jak využít pozemek Sokola a pozemek MČ 
vedle Sokola a v rámci toho umístit hřiště. Paní 
Karlíková – když chceme postavit větší školu, á
tak již dnes víme, že polyfunkční dům, kde měl 
být byt, na pozemku vedle Sokola nepostavíme. 
Pan starosta – jaký byt postavíme za 4 mil. Kč? a
Pan starosta – všichni se přiklánějí k bodu a) a
v důvodové zprávě, tj. finanční kompenzaci. Zastu-
pitelstvo by se mělo přiklonit k některé variantě 
a v rámci té varianty dál jednat s investorem. Pan 
Hostaš – účel využití přijatých peněz si následně 
stanoví zastupitelstvo, nebude uveden ve smlou-
vě s investorem. Pan místostarosta – hřiště by a
tam mělo vzniknout během dvou let, Sokol není 
jedinou plochou, kde můžeme umístit hřiště. 
Další plochy jsou u areálu Sabatu místo zařízení 
staveniště Metrostavu. Ale musíme to být schopni 
zprocesovat. Paní Karlíková se dotazuje, jaká je á
to stavba u Salabky v zatáčce. Pan starosta – je to a
rodinný dům s podzemním podlažím a bude mít 
jedno nadzemní podlaží. Pan starosta se vrací a
k projednávané výstavbě JRD – když budeme chtít 
snížení HPP o 100 m2, nebudeme mít hřiště. Pan 
místostarosta – musíme se rozhodnout, jaké a
stanovisko máme ke stavbě poslat, zda je zastupi-
telstvo srozuměno s návrhem. Do Přírodního par-
ku nepatří bytové domy, ale již se tady v minulosti 
postavily. Dva roky již s investorem komunikuje-
me a stavba dospěla do kompromisu. Pan Hájek
se táže, když budeme chtít snížení o patro, jakou 
máme šanci na prosazení. Pan starosta vysvětlu-a
je, že velmi malou, neboť územní plán tuto stavbu 
umožňuje. Paní Pokorná – podél silnice také á
není možno zasadit stromy. Členové zastupitelstva 
se přiklánějí k finanční kompenzaci. Návrhový 
výbor přednesl návrh usnesení, o kterém dal pan 
starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
a) bere na vědomí důvodovou zprávu k zá-

měru výstavby bytových domů na pozemcích 

Tomáš Bryknar,

automobilová doprava v Troji je v posledních měsících v podstatě bezproblémová a není to zásluhou žád-
ných námi dlouhodobě prosazovaných zásadních opatření, ale je to prostě způsobeno tím, že lidé více pra-
cují z domova, nevozí děti do škol a školek a obecně se mnohem méně v automobilech po městě pohybují.

Přesto se letos na jaře TSK podařilo zrealizovat některé drobné dopravní úpravy, které doufám 
přispějí k bezpečnějšímu životu u nás v Troji. Je to především umístění příčných zpomalovacích prahů 
v jižní části ulice Pod Havránkou před MŠ Rozárka, umístění zrcadla u vjezdu do ulice Nad Kazankou 
a v neposlední řadě i realizace prodloužení chodníku ke stanovišti tříděného odpadu na křižovatce 
ulice Trojská a uličky U Lisu. Podrobnější informace o všech dopravních stavbách najdete na straně 
sedm tohoto časopisu.

Milí trojští a podhořští sousedé, užijte si teplé jarní dny v Troji.
Přeji vám všem pevné zdraví a dobrou náladu.

pokračování na str. 3
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Sobota 10. 4. 13–16 hodin
n  Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n  V Podhoří proti č.p. 280 

(bývalá octárna)
Neděle 11. 4. 13–16 hodin

n  Pod Salabkou x Trojská

Další termíny přistavení kontejnerů na bio-
odpad: 15. 5. 2021, upřesnění v časopisu 
Troja a na www.mctroja.cz.

OBJEMNÝ ODPAD
Sobota 24. 4. 8–12 hodin

n  Dvůr ZŠ + TGSČ Trojská 110/21
n  V Podhoří proti č.p. 280 

(bývalá octárna)
n  Pod Salabkou x Trojská

Občané hl. m. Prahy mohou odevzdávat 
ZDARMA: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fo-
tochemikálie, zahradní chemie, pesticidy, zářiv-
ky, teploměry a jiný odpad s obsahem rtuti, olej
a tuk, ředidla, barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné lát-
ky (čisticí a odmašťovací prostředky), léčiva, ba-
terie a akumulátory. Kapalné nebezpečné odpady 
musí být předány v pevně uzavřených nádobách
(jedlé oleje a tuku v uzavřených PET lahvích)!

Sobota 26. 6.
n V Podhoří (točna bus) 11.10–11.30 h
n Trojská × Pod Havránkou 11.40–12.00 h

Středa 29. 9.
n V Podhoří (točna bus) 18.10–18.30 h
n  Trojská × Pod Havránkou 18.40–19.00 h

BIOODPAD NEBEZPEČNÉ ODPADY A JEDLÝ OLEJ

Zápis do 1. ročníku Základní školy
Praha 7, Trojská 110 Školní rok 2021/2022
n středa 14. dubna 2021 15–18 h n čtvrtek 15. dubna 2021 15–18 h
K zápisu se přihlaste elektronicky na webových stránkách školy www.trojskaskola.cz
od 15. března 2021 do 26. března 2021
V případě trvání nouzového stavu a uzavření škol bude zápis
probíhat online. Aktuální informace najdete na webu školy.

Zápis se týká dětí, které se narodily v období 1. 9. 2014–31. 8. 2015

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

Pokud budou rodiče žádat pro své dítě odklad nástupu povinné
školní docházky, musí o odklad písemně požádat a doložit dvě
doporučení: 1. školského poradenského pracoviště 2. dětského lékaře
či klinického psychologa
V případě nemoci dítěte oznámí rodiče tuto skutečnost škole mailem nebo telefonicky a dohodnou si 
náhradní termín do konce dubna 2021.

Základní školy zpracovávají osobní údaje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Na-
řízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).

S dotazy ohledně zápisu se obracejte n a ředitelku školy Mgr. Kateřinu Tůmovou

mail: skola@trojskaskola.cz, tel. 606 948 800 V Praze dne 1. února 2021 Mgr. Kateřina Tůmová v. r., ředitelka školy

parc. č. 1526/3, 1526/4 a 1526/13 k. ú. Troja 
a stav projektu, ke kterému se podařilo do-
spět na základě série připomínek městské 
části, resp. Komise pro rozvoj, krajinu a vý-
stavbu.

b)  ukládá starostovi městské části jednat i
s investorem plánované bytové výstavby o ade-
kvátní finanční kompenzaci za rušenou veřej-
nou vybavenost sportovního areálu

Usnesení č. 109 bylo schváleno.
Diskuze, závěr
Paní Foitlová – dotaz k nové autobusové otoč-á
ce v Podhoří v rámci rekonstrukce komunikace 
Pod Hrachovkou. Občané se zajímali o projekt 
a mají připomínku, že jim bude autobus svítit 
do oken a zda by kontejnery nešly přesunout. 
Pan starosta – uložil jsem zjistit velikost pří-a
střešku na zastávce BUS a snad bude také možné 
kontejnery otočit. Ve čtvrtek je kontrolní den 
stavby, tak to tam projednáme. Pan Hostaš se 
táže, zda by nešlo na stanoviště tříděného odpa-
du do Sádek přidat jeden kontejner na plasty. 
Paní Tůmová – základní škola se chystá na zá-á
pis. Elektronické přihlášení k zápisu od 15. 3. 
do 26. 3., vlastní zápis 14.–15. 4., kdy budou tři 
stanoviště, kdyby rodiče přišli osobně. Náhradní 
termín je do konce dubna. Chystáme se otevřít 
jednu třídu pro dvacet šest dětí. Paní ředitelka 
požádala úřad o seznam dětí s trvalým bydlištěm 
v městské části, které by mohly přijít k zápisu. 
Pan Hostaš se do tazuje, jak bude probíhat re-
konstrukce komunikace Trojská. Pan starosta
informoval o jednotlivých etapách rekonstruk-
ce, v některých úsecích proběhne souvislá údrž-
ba, někde bude celý nový kufr silnice. MČ při-
pomínkovala bezpečnostní prvky před školou 
a školkou. Navrhované úpravy nesmí vyžadovat 
stavební povolení. Paní Pokorná – děkuje za á
vyřešení parkování u tramvaje. Upozorňuje, že 
na vyhlídku stále někdo jezdí autem. Je tam 
nová železná závora. Pan starosta – podepsa-a
lo se Memorandum na stavbu rodinného domu. 
Měnil se projekt a chvíli to vypadalo, že by se 
musel měnit koeficient HPP z OB -A na OB -B. MČ 
souhlasila s OB -A. Ale město rozhodlo, že nebu-
de třeba měnit koeficient. V opačném případě by 
muselo zastupitelstvo buďto trvat na svém roz-
hodnutí nebo ho revokovat.

POZOR

ZMĚNA
HODIN

ZÁPISŮ

Detail z panelu MŠ na výstavě Trojské plány XIV

Vážení rodiče, milé děti
ve dnech 4. a 5. května 2021
vždy od 14. do 17. hodin, proběhne
zápis do Mateřské školy Nad Kazankou

Pokud to situace dovolí, velmi rádi
Vás přivítáme v prostorách mateřské školy
nebo v prostorách Obecní zahrady.

S sebou přineste vyplněné a lékařem potvrzené:
n Přihlášku k předškolnímu vzdělávání
n Evidenční list n kopii Rodného listu

Pokud se nebudeme moci setkat osobně,
veškeré dokumenty můžete poslat v týdnu
od 3. do 7. 5. 2021 poštou nebo datovou
schránkou nebo dát v uza vřené obálce
do schránky MŠ.

Veškeré informace a podrobnosti budou
uvedeny na webových stránkách školy.

Těšíme se na vás! Bc. Vladimíra Barešová

Velkoobjemové
kontejnery a
nebezpečný odpad
V prvním pololetí budou na obvyklá stanoviště 
od dubna do června přistavovány velkoobjemové 
kontejnery na bioodpad a objemný odpad. Mimo 
postupně uváděné termíny můžete využít Sběrný 
dvůr Voctářova, Praha 8 – Libeň, kde lze ode-
vzdat bioodpad a objemný odpad většinu nebez-
pečných odpadů, stavební odpad a suť (do 1 m3/
měsíc), elektroodpad, a za úhradu pneumatiky 
(otevřeno pondělí–pátek 8.30–18.00 (v zimním 
období do 17.00), sobota 8.30–15.00, telefon 
731 909 653).
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Rozpočet MČ
Praha -Troja
Zastupitelstvo městské části 
Praha -Troja schválilo na svém 
19. zasedání dne 9. března 2021 
rozpočet MČ Praha -Troja na rok 
2021. Příjmy i výdaje rozpoč-
tu vycházejí z plnění rozpočtu 
v roce 2019 a v některých uka-
zatelích i z roku 2020, který byl 
vzhledem z epidemiologické si-
tuaci výjimečný. Po zapracování 
nových požadavků a posouzení 
situace jsou příjmy i výdaje ve 
výši 17 213 700 Kč.

O čekávané příjmy rozpočtu jsou proti
minulému roku ovlivněny vyšším pří-
spěvkem od hlavního města Prahy ve

výši 8,439 mil. Kč, což představuje částku 5 500 Kč
na jednoho obyvatele Troje. Dále je stejně jako
v roce 2020 vyšší příjem z daně z nemovitostí 
a na úrovni roku 2020 je i příspěvek na 1 žáka 
ve školství ve výši 3 200 Kč. Díky tomu mohou být 
realizovány nové investice nebo dokončeny již roz-
pracované. Na investice připadá v rozpočtu částka 
2 852 000 Kč. Z této částky by měla být rekonstruo-
vána podlaha v budově čp. 222, dokončen pro-
jekt pro stavbu domku převozníka, vybudováno
parkovací stání u budovy čp. 222, posouzen stav 
rezidence čp. 222 pro její celkovou rekonstruk-
ci, zrekonstruován severní přístup do MŠ a ÚMČ
a pořízen nový nábytek do jedné kanceláře úřadu
(tj. přesun akce z minulého roku).
n Kromě těchto prostředků bude městská část 
hospodařit s ponechanými nevyčerpanými dota-
cemi poskytnutými v minulých letech z rezervy 
pro městské části na projektovou dokumentaci
pro územní a stavební řízení na Rekonstrukci
ZŠ, na výstavbu vodního prvku na křižovatce Na 
Kovárně, výstavbu vodovodních a kanalizačních
řadů, na dokončení rekonstrukce obvodových
zdí obecní zahrady, výstavbu víceúčelového hřiš-
tě v Podhoří a na výkupy pozemků v celkové výši
14,7 mil. Kč, které budou do rozpočtu zapojeny.
n Schválený rozpočet obsahuje rezervu na dotace 
poskytnuté z rozpočtu městské části žadatelům
na „Podporu projektů v oblasti rozvoje, krajiny,
občanské společnosti, vybavení, služeb a volnoča-
sových aktivit v prostoru trojské kotliny pro rok 
2021“ a další případné dotace během roku v cel-
kové výši 500 tis. Kč. S tím, komu byly přiděleny 
dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu,
se můžete seznámit na vedlejší stránce.
n Ve schváleném rozpočtu je vyčleněna i částka 
na Participativní rozpočet, kterým by letos chtěla 
MČ vyzkoušet realizaci akcí navržených občany.
n Zastupitelstvo městské části dále schválilo plán 
hospodářské činnosti, který se týká hospodaře-
ní se svěřeným majetkem. Tato činnost vykazu-
je trvale kladný hospodářský výsledek, pro rok 
2021 se předpokládá ve výši 3,727 mil. Kč. Tyto
prostředky se používají k posílení rozpočtu hlav-

v roce 
2021

ní činnosti městské části a k opravám svěřeného 
majetku.
n Schválený rozpočet prochází během roku úpra-
vami, které nebylo možno předvídat, nebo se za-
pracovávají finanční prostředky, které se dle platné 
legislativy nemohou do rozpočtu zařadit při jeho 
schvalování. Tím se převážně myslí poskytnuté do-
tace během roku. Proto se rozpočet na konci roku 
liší od schvalovaného i o několik miliónů korun.

Zároveň nikdy nedojde k úplnému vyčerpání 
všech plánovaných výdajů. Ať již z důvodu úspor, 

přesunutí akce na následující rok z důvodu ne-
možnosti realizace v daném roce nebo i zrušení 
akce. Toto je zvláště aktuální v současné epide-
miologické situaci.

Je proto nutné sledovat průběžné úpravy roz-
počtu. Tyto úpravy rozpočtu již od loňského roku 
musí obce zveřejňovat a najdete je na elektronic-
ké úřední desce. K podrobnějšímu informování 
o čerpání rozpočtu by měl sloužit i rozklikávací 
rozpočet, který je také zveřejněn na našich webo-
vých stránkách.

PŘÍJMY (v tisících Kč)

poplatek ze psů 40,00

poplatek z pobytu 250,00

poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00

poplatek ze vstupného 30,00

správní poplatky 10,00

daň z nemovitých věcí 2 700,00

neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 45,50

neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu HMP 8 439,00

převody z fondu hospodářské (podnik.) činnosti 700,00

prostředky z minulých období 4 373,00

přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 45,00

příjmy ze vstupného 235,00

Příjmy z prodeje zboží a poskytování služeb 10,00

příjmy z úroků (část) 4,20

přijaté sankční platby 30,00

Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 2,00

Příjmy celkem 17 213,70

VÝDAJE (v tis. Kč)

Předškolní zařízení – příspěvek zřizovatele pro MŠ 800,00

Základní školy – příspěvek zřizovatele 1 350,00

Kultura 1 189,50

Kaple sv. Václava 23,00

Ochrana památek a péče o kult. dědictví 2,00

Sport, tělovýchova, volný čas – údržba hřišť, Trojský den 75,00

Záležitosti sdělovacích prostředků – časopis 347,00

Veřejné osvětlení vánočního stromu 25,00

Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. plánu- např. nájemné za pronajaté pozemky,
čistota městské části, poradenské a právní služby, dům převozníka, investice čp. 222, studie 
pozemku 248/1, projekt parteru Rybáře 3 495,00

Monitoring ochrany ovzduší 40,00

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

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 322,50

Místnost pro Městskou policii 16,50

Služby v sociální oblasti – přednášky pro seniory 20,00

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. 1 871,00

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 6 669,20

Poplatky z účtu 20,00

Pojištění zaměstnavatele, pojištění budovy a vybavení úřadu vč. zahrady 74,00

Rezerva na dotační řízení 500,00

Participativní rozpočet 300,00

Výdaje celkem 17 213,70
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Žadatel Název projektu, obsah projektu

Částka po-
žadovaná 
žadatelem 

v Kč

Částka schvá-
lená ZMČ 

Praha -Troja 
v tis. Kč

1 FOKUS Praha z.ú. Zahrada proti covidu – pravidelná údržba ploch 
v prolukách, Na Pazderce, v okolí přívozu, u venkovní 
posilovny a dalších pozemcích

100 000 100,00

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

Pomozme mlokovi přežít v Praze – čištění 
a vytváření tůní v Podhořském potoku v Přírodní 
rezervaci Podhoří včetně úklidu okolí potoka pro 
reprodukci a přezimování mloka skvrnitého

47 544 20,00

3 TJ Sokol Troja z.s. Likvidace hnojiště ve sportovním areálu TJ Sokol 
Troja – odvezení posekané trávy a úprava plochy po 
hnojišti

33 000 25,00

4 TJ Sokol Troja z.s. Údržba zeleně veřejné části sportovního areálu TJ
Sokol Troja a instalace laviček údržba travnaté tré-
ninkové plochy a Fitparku, oprava oplocení a spor-
tovního nářadí a doplnění laviček

28 000 25,00

5 TJ Sokol Troja z.s. Podpora kulturních a společenských akcí pro 
trojskou veřejnost – 3 autobusové zájezdy, mikuláš-
ská besídka, karneval, Strašidýlková cesta

75 000 12,50

6 Ekocentrum Pod-
houbí a Ekoškolka 
Rozárka z.ú.
Pod Havránkou 
12/2, Praha 7

Akce v Ekoškolce Rozárce Letní slavnost, Vinobra-
ní, Posvícení, Svatomartinská slavnost

43 700 15,00

7 TJ Sokol Troja z.s. Podpora sportovních akcí pořádaných TJ Sokol 
Troja – turnaje ve stolním tenisu, trojský orienťák, a
koloběžky, turnaj v kopané st.přípr., cyklovýlety, 
předvánoční cvičení, kurs lyžování, drakiáda

73 000 20,00

8 TJ Sokol Troja z.s. Podpora činnosti sportovních oddílů TJ Sokol 
Troja

89 000 30,00

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

Podpora zájmových kroužků Troja kroužek 
florbalu na Základní škole Trojská

74 000 10,00

11 SABAT PRAHA z.s. Nové dětské hřiště zřízení dětského hřiště mimo 
oplocený areál, volně přístupné

50 000 50,00

12 SABAT PRAHA z.s. Podpora činnosti sportovních klubů 50 000 30,00

13 UNDERGROUND
CLUB TROJA z.s.
Trojská 211,
Praha 7-Troja

Kroužky mladých techniků a vědců pro rok 
2021 – rozvoj manuálních a technických dovedností 
široké veřejnosti

98 000 35,00

14 SPCCH v ČR z.s.
Obvodní organi-
zace Praha 7

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

25 000 25,00

15 Linka bezpečí z.s.
Ústavní 95, Praha 8

Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha-
-Troja podpora celostátní krizové linky

25 000 4,00

16 Základní škola, 
Praha 7, Trojská 110

Hra pomocí aplikace Actionbound pomocí ap-
likace během procházky po Troji se děti dozvídají 
informace o Troji a blízkém okolí

10 000 10,00

17 Základní škola, 
Praha 7, Trojská 110

Roboti ve výuce pořízení Bee -Botů a Ozobotů 
spolupracujících s tablety nakoupenými z dotace MČ 
a projektu Šablony III k výuce programování

15 000 13,50

18 Základní škola, 
Praha 7, Trojská 110

Interaktivní tabule – tabule bez křídel pořízení 
interaktivní tabule jako investice, pořízení datapro-
jektoru

75 000 75,00

Přidělené dotace MČ Praha -Troja na rok 2021
Zastupitestvo městské části Praha -Troja rozdělilo na svém 19. zasedání dne 
9. 3. 2021 v programu „Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občan-
ské společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské 
kotliny pro rok 2021“ částku 500 tis. Kč mezi 17 žadatelů.

je vytrvalá léčivá rostlina s dlouhým 
plazivým oddenkem. U nás roste pře-
vážně na vlhk ých místech u řeky, na 
loukách, na břehu potoků a v příko-
pech. Podzemní výběžky oddenku
dosahují délky až přes jeden metr. 
Květy mají zářivě žlutou barvy a jsou 
už někdy od počátku března poslem
jara. Podběl lékařský byl v léčitelství 
známý již v době Hippokratově jako 
prostředek na tišení suchého kašle.
Dnes se používá jak k vnitřnímu, tak 
k vnějšímu použití. Obsahuje mine-
rály, hlavně zinek a draslík, hořčiny, 
flavonoidy, sliz, organické kyseliny 
a další účinné látky.
Podběl lékařský má dezinfekční a pro-
tizánětlivé účinky. Bývá doporučován 
při potížích horních cest dýchacích, ja-
kými jsou jak obyčejný kašel či nachla-
zení, tak chřipka, astma nebo bronchi-
tida. Kladně by měl působit i na trávící 
ústrojí. Dále se používá při cukrovce, 
kdy zinek zlepšuje využití inzulínu. 
Nálev z podbělu lékařského lze po-
užívat i jako kloktadlo a také by měl 
účinkovat při paradentóze. Při vnějším 
použití se rozmačkané čerstvé lístky 
přikládají na spáleniny, oteklé a bola-
vé klouby a na špatně hojící se vředy 
a ekzémy. Dobře účinkuje i na artrózu 
nebo bolestivá bodnutí hmyzem. V li-
dovém léčitelství je navíc doporučo-
ván i při zánětech žil a hojení ran.
Užívá se v nálevu, samotný nebo 
v čajových směsích. Má mírný močo-
pudný a antiastmatický účinek. Směs 
lístků a květů můžeme jako horký 
eluát využít i k inhalaci. Čerstvé lístky 
lze přidat do polévek, do salátů a do-
konce uvařit chutný špenát. Květy 
podbělu se mohou přidat také do by-
linných likérů. Dodají jim kromě účin-
ných látek příjemné bylinkové aroma
a výraznou barvu.
Úbory (květ) se sbírají časně zjara za
suchého počasí a rychle se ve stínu 
suší. Umělá teplota nemá překročit 
40 °C. Není vhodné sušit úbory příliš 
rozkvetlé, protože se brzy rozpadají.
Je bez pachu, chuti poněkud hořké.
Listy se objeví až později, když rost-
lina odkvete. Sbírají se od května do
června.
Podběl rovněž patří mezi užitečné
bylinky, které lze využít pro zdraví 
namísto mnohdy předražených che-
micky vyráběných léků či potravních
doplňků. Zároveň jím lze přírodně
a zdravě obohatit sortiment kuchyň-
ských ingrediencí. Otka Stavovčíková

Podběl lékařský
někdy také

ýPodběl obecný
oTussilago
L.farfara L

KK. Svolinský
©© 1935

Podběl 
lékařský

ZAJÍMAVOST
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Od loňského podzimu probíhá také druhá etapa stavby chodníku do Podhoří 
a s ní i spojená rekonstrukce ulice Pod Hrachovkou a autobusové točny na 
zastávce v Podhoří. Zde ještě na základě aktuálního velkého počtu cestujících 
jednáme o umístění dvou přístřešků. Řešíme přesun stanoviště nádob na se-
parovaný odpad do méně kolizního místa.

Pravděpodobně v druhé polovině roku bude zahájena i rekonstrukce kanali-
začního řadu v ulici U trojského zámku, která s sebou také přinese kompli-
kace v podobě umístění SSZ na křižovatce u Zoo s ulicí Trojskou.
Milí trojští a podhořští sousedé, aktivně se zapojujeme do všech připravova-
ných i probíhajících dopravních staveb a usilujeme o to, aby jejich realizace 
byla vždy přínosem pro místní obyvatele a po dobu stavby co nejméně kom-
plikovala život nám všem. Naprosto zásadně také trváme na plném fungování 
linek MHD.

Tomáš Bryknar

Milí trojští a podhořští sousedé,
jak jsem již psal ve svém úvodníku je letošní jaro 
obdobím realizace některých dopravních opatření 
a staveb, které přispějí k bezpečnějšímu a příjem-
nějšímu životu v Troji.

V jižní části ulice Pod Havránku sídlí MŠ Rozárka, z jejichž vrátek se přímo 
vstupuje do často velice frekventované ulice bez existence chodníku. Díky 
umístěním námi dlouhodobě požadovaných příčných prahů zde došlo k zvý-
šení bezpečnosti dětí i jejich rodičů.

Vjezd do ulice Nad Kazankou z Trojské byl často vzhledem k dlouhým kolo-
nám stojících aut na semaforu křižovatky Pod lisem nepřehledný a projíždě-
jící tramvaj tak řidič viděl až na poslední chvíli. Díky nově umístěnému do-
pravnímu zrcadlu dojde k zvýšení přehlednosti a bezpečnosti této křižovatky.

Trojská – U Lisu, úprava chodníku, pohled z ulice Trojská
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V ulici Trojská ještě chvíli zůstanu. V úseku od „tramvaje“ směrem k Zoo až 
po křižovatku s ulicí Nad Kazankou dojde pravděpodobně v jarních měsících 
k tzv. souvislé údržbě. Frézováním bude sejmuta obrusná vrstva a v celé šíři 
komunikace bude natažen nový asfaltový povrch. V místech hlubších výtlu-
ků bude provedena i celková oprava celého souvrství komunikace. Z důvodu 
malé dopravní frekvence chce TSK tuto stavbu realizovat co nejdříve, hlavně 
před znovuotevřením Zoo Praha. Stále ještě nemáme informace o vypořádání 
našich připomínek k této stavbě, hlavně, co se týká umístění bezpečnostních 
prvků před ZŠ a MŠ. Stejně tak zatím nemáme přes veškeré naše úsilí žádné 
informace o organizaci dopravy během této stavby v ulici Trojská. S největší 
pravděpodobností zde bude doprava v právě opravovaných úsecích řízena SSZ 
(světelné signalizační zařízení – semafor).

Stanoviště tříděného odpadu v ulici 
Trojské a vstup do budovy Králov-
ské základní školy Praha byly díky 
absenci chodníku v podstatě nepří-
stupné. Jediný způsob jak se ke škole 
a ke kontejnerům dostat, byl přeběh-
nout tuto velice frekventovanou uli-
ci. Na základě podnětu člena Komise 
pro rozvoj, krajinu a výstavbu, byla 
zpracována a projednána projektová 
dokumentace a v těchto dnech již 
dochází k realizaci nového dláždě-
ného chodníku, který bezpečný pří-
stup ke škole a k stanovišti nádob na 
třídě ý d d ji títříděný odpad zajistí.
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ZAJÍMAVOST ZE STROMOVKY

Pytlomaty najdete na těchto místech:
1) u trojské lávky
2) u zastávky tramvaje Trojská
3) v Obecním sadu v Podhoří
4) u Pusté vinice v ulici Pod Havránkou
5) pod parkovištěm u zámku 
6) u stanoviště tříděného odpadu Pod Salabkou × Trojská

Kácení suchých
a nežádoucích 
stromů 
na zalesněných 
pozemcích 
ve správě
hl. m. Prahy

P ŘI PROCHÁZCE MŮŽETE na 
některých místech (v okolí 
Troje aktuálně například

Velká skála) narazit na zvláštním
způsobem pokácené stromy, kdy mís-
to obvyklých nízkých pařezů zůstáva-
jí na místě jakési vysoké „totemy“.
Není to z důvodu, že by dřevorubci
došel benzín (nebo třeba pracovní 
elán), ale proto, že pro přírodu má 
„mrtvé“ dřevo jiný význam a využití,
když je na místě ponecháno naležato,
nebo nastojato. Podle toho se do něj
totiž nastěhují různí obyvatelé, hlav-
ně ze skupiny bezobratlých, zejména 
hmyz. Ležící kmen mohou z větších
živočichů využít někteří plazi nebo
hlodavci, stojící zase ptáci. Lišit se
mohou i bakterie a houby, podílející 
se na rozkladu dřeva. Také můžete vi-
dět obdobně ponechaná torza akátů,
v rámci řízené likvidace nežádoucích
akátových porostů - tam je to z jiného
důvodu: omezení výmladnosti (ob-
růstání novými výhony z pupenů na 
kmeni a kořenech), která je u akátů
poměrně intenzivní.

Ing. Milan Novotný,
referent Životního prostředí
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Královská Obora Stromovka je již 
od počátku 19. století významnou 
sbírkou dřevin. Tyto dřeviny byly 
v různých obdobích vývoje parku 
vysazovány zejména jako kom-
poziční akcenty, skupiny stromů 
nebo výrazné solitéry. Nejedná se 
tak o klasickou sbírku dřevin, kde 
je uspořádání dřevin řízeno podle 
určitého sběratelského záměru. Ve 
Stromovce je sbírka dřevin nedíl-
nou součástí kompozičního řešení 

Projekt obnovení jmenovek u významných stromů

Stromy, které chcete znát
Součástí koncepční obnovy porostů v Královské obo-
ře Stromovka je péče o významné dřeviny včetně 
obnovy jmenovek, které dříve v parku označovaly 
významné stromy. Z původních jmenovek ze 70. let 
20. století se jich dochovalo málo. Podrobné infor-
mace o jednotlivých významných stromech nalezne-
te na webových stránkách www.praha -pridoda.cz.

V PARKU STROMOVKA BYLO K 1. BŘEZNU 2021 instalováno již 139 jme-
novek na 96 druzích a kultivarech dřevin v centrálních částech 
Královské Obory.yy Letáčky s mapkami s lokalizací významných dřevin 

budou průběžně doplňovány do knihovny v Čítárně na Dně bývalého rybníka.

O STROMOVCE Z POHLEDU HISTORICKÉHO ZASTOUPENÍ DŘEVIN

krajinářského parku. Sbírka dřevin 
akcentuje celou kompozici parku.

Z dochovaných historických zá-
znamů plyne, že již mezi lety 1835 až 
1844 bylo ve Stromovce poprvé na úze-
mí Čech pěstováno 123 listnatých a 6 
jehličnatých druhů dřevin. Z dostup-
ných údajů plyne, že například roku 
1981 rostlo v Královské Oboře 105 
druhů listnatých a 34 druhů jehlična-
tých dřevin. Asi největší úbytek druhů 
byl v parku zaznamenán následkem 

povodní v roce 2002 a 2013. V rámci 
koncepční obnovy porostů v parku 
Stromovka je věnována velká pozornost 
zachování a rozvoji sbírky dřevin. Prů-
běžně jsou dosazovány dřeviny historic-
ky v parku zaznamenané, ty, které ča-
sem vymizely i nové, většinou botanické 
druhy. K roku 2020 se v parku nachází 
203 druhů a kultivarů listnatých a 44 
druhů a kultivarů jehličnatých dřevin.

Portál životního prostředí HMP

„V Praze za přírodou“

K AŽDY SAMOZŘEJMĚ MŮŽE PŘILOŽIT RUKU Y i mimo uvedený termín, a udělat si svůj malý úklid drob-
nějšího nepořádku – stačí si na vycházku do přírody vzít rukavice, starou tašku nebo menší pytel, a po 
cestě téměř jistě (bohužel) najdete věci, které do přírody nepatří. Jelikož se bude z velké části jednat 

o PET lahve, nápojové plechovky, skleněné lahve a další obaly, je možné je takto roztřídit a vhodit do příslušných 
kontejnerů na tříděný odpad. Děkujeme všem, kterým není lhostejný stav veřejných prostranství!

S ohledem na trvající pandemická opatření, zejména omezení pohybu 
a shromažďování, jsme se rozhodli letošní jarní úklid posunout na konec 
dubna, kdy snad můžeme doufat v jejich alespoň částečné uvolnění.

VELKÝ JARNÍ ÚKLID

OD 9 HODIN

UKLIĎME TROJU
UKLIĎME ČESKO,

Akce se tedy uskuteční

V SOBOTU 24. DUBNA 2021
takže může být takovým milým malým dárkem ke Dni země, který připadá na 22. 4.

Podmínky se budou řídit aktuálními protiepidemiologickými opatřeními Vlády a Ministerstva 
zdravotnictví. Předpokládáme, že úklid bude probíhat „bezkontaktně“ za využití tzv. Pytlomatů 
(samoobslužných míst, kde si jednotliví dobrovolníci vyzvednou pytle na odpad, případně dal-
ší pomůcky, a kde budou umístěny také bližší informace – kde uklízet, kde zanechat sesbíraný 
odpad a podobně). Účastnit se zřejmě bude možné individuálně, nebo v rodinných skupinách.

Sesbíraný odpad můžete ponechat u pytloma-
tů, u cest (tak aby bylo možné přijet k nim au-
tem), nebo jej dopravit do přistavených kon-
tejnerů. Aktuální informace budou zveřejně-
ny na webu a fb MČ, a na místě u Pytlomatů.
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Posuny termínů 
přijímacího řízení 

a maturitních zkoušek
Na základě rozhodnutí ministra školství Roberta 
Plagy v souvislosti s pokračováním pandemie se 
mění původní termíny přijímacího řízení na čtyřle-
tá i víceletá gymnázia, maturitních zkoušek závě-
rečných ročníků středních škol i závěrečných zkou-
šek středních odborných učilišť.

J EDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 
do primy Trojského gymnázia 
proběhne ve dnech 5. a 6. 5. 

2021 (5. 5. pro uchazeče, kteří v při-
hlášce uvedli naši školu na prvním 
místě, 6. 5. pak pro ostatní). Výsledky 
by měly být zveřejněny do 18. 5. 2021.
Přijetí do vyšších ročníků je mož-
né na základě vykonání vlastní 
zkoušky, ta se bude konat yy 10. 5. 
2021. V případě, že by se tento ter-
mín někomu kryl s termínem zkouš-

ky na jiné škole, můžeme po dohodě 
učinit změnu.
Didaktické testy jako sou-
část společné části maturitní 
zkoušky se uskuteční ve dnech
24.–26. 5. 2021. Profilová část – 
ústní zkoušky – proběhne na Troj-y
ském gymnáziu v týdnu od 14. do 
18. 6. 2021. Rád bych věřil, že uve-
dené termíny jsou již definitivní.

Mgr. Radim Jendřejas,

ředitel Trojského gymnázia

Co se děje v Ekocentru 
Podhoubí?

Ekoškolka Rozárka

Masopust v ZŠ – období hodování a veselí plné ta-
neční zábavy si v letošní nelehké době užili alespoň 
žáci první a druhé třídy.

Masopustní rej

V HODINÁCH PRACOVNÍ A vý-
tvarné výchovy pracovali na 
výrobě masek a v prvouce si

připomněli původ tohoto svátku, kte-
rý nastává po svátku Tří králů a kon-

čí Popeleční středou. V aule školy 
proběhl krátký masopustní rej a na 
zahradě školy symbolické zakopání 
basy. Paní učitelky prvňáčků zpestři-
li dětem vyučování pečením dobrot. 
V jedné třídě se pekl jablečný závin 
a ve druhé koláčky. Lenka Novotná

V EKOŠKOLCE ROZÁRKA jsme si vy-
zkoušeli výrobu ptáčků z vlny, pe-
čení quiche nebo pátrání po tom,

jaké pupence vyrostly na zahradě školky.
Děti nám posílaly obrázky, video -pozdravy,
vzkazy a po celou dobu jsme byli v kontak-
tu. Chcete se o nás dozvědět více? Ozvěte se 
Martině Hoferové na tel. 732 186 786 nebo

email martina.hoferova@podhoubi.cz. 
Zápis do Ekoškolky Rozárky na nový škol-
ní rok 2021/22 proběhne 5. a 6. 5. 2021. 
Ohledně jeho formy či konkrétního času se, 
prosíme, domluvte telefonicky předem též 
s Martinou Hoferovou.

Na stopě! Letní příměstské tábory pro děti 
plánujeme na 26.–30. 7. a 2.–6. 8. 2021. Jsou 

určené mladším školákům (1.–5. třída). Pod 
názvem Na stopě! se děti vrhnou do napína-
vých detektivních dobrodružství, tábory bu-
dou probíhat většinu dne venku v přírodní ob-
lasti Troje se zázemím v prostoru Povltavská 
21/42, Praha -Troja. Více na www.podhoubi.
cz/tabory/ a na tel.: 776 356 959 Jana Kna-
ppová, email jana.knappova@podhoubi.cz.

Safari za domem jakož i další 
brožury pro environmentální 
vzdělávání, výchovu a osvětu
najdete na webové stránce
npcs.cz/evvopublikace. Pro
malé zahradníky, přírodověd-
ce a rybáře je nabízí Správa
NP České Švýcarsko.

(redakčně kráceno)

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ Park U Vody
MČ Praha 7 připravuje revitalizaci zhruba tříhek-
tarového území na levém břehu Vltavy, v blízkosti 
mostu Barikádníků a holešovického železniční-
ho mostu, kde by měl vzniknout nový Park U Vody. 
Proběhla architektonická soutěž na podobu parku, 
do které bylo podáno dvacet projektů. Jako vítěze 
porota vybrala návrh studia YYYY, s.r.o. Více infor-
mací včetně náhledů jednotlivých návrhů najdete na 
http://soutez -o-navrh.cz/park -u-vody/, panely 
jsou také vystaveny ve vestibulu radnice Prahy 7.

O přírodě
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SMUTNÁ ZRÁVA

ŽIVOT V TROJI

Z činnosti Klubu 
trojské historie

Stále zápolíme s covidem 19. Přesto jsem se po novém roce 
setkal s paní Veronikou Adamovou a panem Martinem Špron-
glem, kteří pracují na rodokmenu rodiny Špronglů. Získal 
jsem od nich bezvadné historické fotografie a také jsem mohl 
přispět fotografií od paní Venduly Přádové. Je to fotografie 
čtyř sester rozených Špronglových, které měly vazbu na další 
čtyři trojské rodiny. Od pana Šprongla mám dvě fotografie, 
které též přikládám. To, co jsem zjistil, je v popiskách foto-
grafií, ale je toho málo. Kdyby se někomu z čtenářů podařilo 
identifikovat další osoby, byli bychom velmi vděční.

Snad se krize blíží k závěru a v brzké době už se budeme 
moci sejít. Doufám, že to bude ještě před letními prázdnina-
mi. Všem přeji mnoho zdraví a silné nervy. František Malý

Pokračování na další straně.Zleva: 3. Josef Bukovský, 4. František Kučera, 8. Josef Hampl

Jeho písně žijí dál
Ve věku 79 let zemřel dne 9. 3. 2021
herec, zpěvák, spisovatel, humorista,
básník, fi losof a signatář Charty 77
Jan Vodňanský.
Neznám člověka, který by ho neměl rád. On byl naším 
zástupcem vůči tomu „vědeckému“ normalizačnímu 
režimu, kterému se smál, tak jako jsme se mu smutně 
smáli my všichni a některé z nás i zachraňoval ze zou-
falství. Přivítali jsme ho na uvítání knihy o Troji na 
vinici Svaté Kláry před jedenácti lety. Bylo to v červ-
nu, svítilo slunce, kolem rostla budoucí úroda a my už 
jsme se trochu vzpamatovali z velké povodně.

Z JEHO TEXTŮ:

Podzimní listí už padá,
zakládá zimní tryznu,
jen já jsem pořád mladá,
myšlenka komunismu.

Vcházejí maršálové, maršálové, maršálové,
přicházejí maršálové, jdou dámy k tanci zvát.
Přicházejí, odcházejí, maršálové, maršálové,
jen blázen šel by spát.

my jsme jen vědci a žádní světci,
však nepodléháme temným vášním,
mluvíme k věci, my víme přeci,
co je obecné a co je zvláštní.

Vy staré Holešovice, já vás mám rád,
ze všech měst světa nejvíce, já vás mám rád
Snad jsou města krásnější…
Paříž a Řím, Paříž a Řím,
vy staré Holešovice,
vám navždy patřímvám navždy patřím…vám navždy patřím

V neděli dne 14. 3. 2021 
nás navždy opustil
v pouhých 69 letech Petr
Kubín. Jeho odchod byl
nečekaný a rychlý, covid 
si vybral další, tu nej-
vyšší daň. Troju miloval
a prožil zde celý svůj 
život. Všem děkujeme
za krásná slova. V našich 
srdcích a vzpomínkách
bude žít dál…

rodina Kubínova
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JARO V TROJI A OKOLÍ ZAJÍMAVOST

Z HISTORIE

TIP NA VÝLET

Vážení čtenáři, milí turisté, vydejme se 
po pražských cestách (stejně nám nyní 
nic jiného nezbývá). Naštěstí je v Praze 
pořád co objevovat.

P ROJEDEME SE TRAMVAJÍ Č. 8 NA KONEČNOU do 
Starého Hloubětína a když z ní vystoupíme, ocitáme 
se na okraji Přírodního parku Smetanka. Ve směru 

k Rokytce vpravo najdeme neznačenou cestu pro pěší, pů-
jdeme po ní asi 200 metrů a než bude podcházet pod Průmy-
slovou, zabočíme doprava na cyklostezku A26 a hned zase 
doprava na modrou turistickou značku, která vede podél 
Rokytky. My ale přejdeme přes Rokytku na druhou stranu 
a dojdeme k rozcestníku a zastávce Kejřův mlýn, K Náhonu 
15/2. Kejřův mlýn je bývalý vodní mlýn na Rokytce u Ho-

Ne vir, ale výr

Pražský výlet do Starého Hloubětína

řejšího rybníka. Jeho historie sahá do 16. století, kdy ho 
mlynář Matouš koupil od mlynáře Václava. Mlýn a okolní 
pozemky vlastnil Řád křižovníků s červenou hvězdou,,
který také měl hospodářský dvůr v Hloubětíně. Mlynáři měli 
povinnost mlít pro řádový špitál obilí a odvádět úrok. K mlý-
nu patřila tři moučná kola, štěpnice, 11 lánů orných polí 
a dvě louky. Za třicetileté války byl mlýn vypálen, po válce y
zase obnoven a v roce 1718 upraven. V r. 1780 nechal Jakub 
Bartl areál stavebně upravit. Dalšího majitele Josefa Kejře 
(1912) připomíná pamětní deska s nápisem Jos. Kejř 1917. 77
V roce 1899 se zde narodila operní pěvkyně Anna (Naďa) 

Kejřová. Po druhé světové válce ztratil mlýn 
svou funkci a byl využíván jako sklady (např. pro 
Čokoládovny Orion).

Mlýn byl rekonstruován a doplněn o nové obyt-
né stavby (r. 2008) a na tento projekt navázaly ješ-
tě Kejřův park (2012) a Kejřův park 2 (2013). Ještě 
na počátku 21. stol. tvořila areál hloubětínského 
vodního mlýna brána, obytná budova, hospodář-
ská budova, mlýnice s náhonem, hospodářská 
budova v zadní části dvora a mlýnský rybníček 
vlevo od náhonu. Ze staveb zůstaly zachovány jen 
tři památkově chráněné části: obytný dům, brána 
a budova hospodářského zázemí. Areál trochu 
připomíná Panský statek v Troji.

U Kejřova mlýna se můžeme rozhodnout, zda 

půjdeme po modré značce společně s „Naučnou 
stezkou MČ Praha 9 – JV stezka“ kolem Ho-
řejšího rybníka a dál do Hrdlořez (3 km) anebo 
po stejném značení, ale na opačnou stranu směr 
Vysočany na náměstí OSN (3,5 km).

V obou případech nás bude provázet Rokytka, 
která je nejdelším pražským potokem (délka asi 
36 km, na území Prahy 30 km). Pramení v obci 
Tehovec poblíž středočeského Mukařova a svoji 
pouť končí ve Vltavě u Libeňského ostrova.

Renata Zajícová

Zleva 1. ŘADA: 2. Josef Hampl, 4. Slávka Kučerová, provdaná Malá, 5. Sláva
Šindelářová, provdaná Knotková, 2. ŘADA: 1. Nany Kučerová, 2. Božena Bu-
kovská, 6. Fanynka Hamplová, rozená Kusalová, 7. Antonín Hampl, 3. ŘADA:
1. Josef Šprongl, 3. Otta Adamička, 5. František Kučera

Čtyři sestry Špronglové
1. zleva maminka Pavly Popovské, provdaná Loskotová, za
svobodna Anna Špronglová, narozena 1901
2. zleva Barbora Špronglová, narozená 1893, provdaná Vidímová
3. zleva Růžena Přádová, rozená Špronglová, narozena 1890
4. zleva Františka Špronglová, provdaná Kreibichová, narozena
1895

M. Medek
Retrospektivní výstava
Mikuláše Medka v NG (viz 
např. č. 255) byla sice z vlád-
ního nařízení přerušena, pro
zájemce o jeho tvorbu je pří-
stupná výstavka reprodukcí 
čtrnácti obrazů křížové cesty 
(Setenářov, 1971) v kostele
P. Marie Vítězné /Pražské
Jezulátko/, Karmelitská ul.
Malá Strana Praha 1, denně
9–18 h, do ± 5. 4. 2021.

OPĚT

Kejřův
mlýn

Pokračování 
ze strany 9
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TJ SOKOL TROJA INFORMUJE

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). Vchod vlevo vedle restaurace.
Úřední hodiny v době nouzového stavu jsou zrušeny, pro informace možno
volat na číslo: 728 213 254

Přijďt i á

TIPY PRO VÁS

aneb neúplný přehled pražských plastik nového tisíciletí 
(pokračování z předchozího čísla)

Umění v ulicích
Pomník Franze Kafky
Jaroslav Róna, 2003
mezi kostelem 
sv. Ducha 
a Španělskou 
synagogou
Praha 1

Svařované objekty
Čestmír Suška, 2018
Vnitroblok obch. 
areálu Classic 7, 
Jankovcova
(proti ul. Na 
Maninách)
Holešovice, P7

Bike to Heaven
Krištof Kintera, 2013
Pomník propagátoru
městské cyklistiky
v místě tragédie
Nábř. Kpt. Jaroše
Praha 7

Brána nenávratna
Aleš Veselý, 2015
Nádraží Bubny –
v místech plánované-
ho Památníku ticha
Praha 7

Wooden Cloud
Martin Steinert, 2020
dočasná instalace
u nádraží Bubny
(součást festivalu
Sculpture Line)
Praha 7
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Doktorka Eliška a průvodčí Anička Filipovy,
princezna Ellinka Veith – na obálce

1. Přesto, že jsme stále omezeni covidovými opatřeními a nemůžeme se společně setkávat 
a cvičit nebo trénovat, proběhl v březnu 2021 dětský karneval „na dálku“, informace a foto 
viz níže.

Přesto že je doba nelehká a není jisté, kdy se vrátíme ke sportování a setkávání, 
zkoušíme naše členy povzbudit jinou formou. Letošní karneval jsme již nechtěli 
nechat „plavat“ a zorganizovali jsme ho na dálku. Jsme velmi rádi, že se do sou-“
těže někteří zapojili a mohli při tvorbě masek a příspěvků alespoň na chvilku 
přijít na jiné myšlenky. Sešly se většinou týmové – rodinné práce a vítězi v těchto 
kategoriích jsou:
A) FOTO – Leonek a Robík Daškovi B) TANEC – Kiki a Kuba Cabajovi C) SCÉNKA – Anička 
a Eliška Filipovy Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast. Poděkování patří i MČ 
Praha -Troja jako spolupořadateli. A jelikož chceme i v současné situaci podporovat sport, 
zdravý pohyb a styl života, jsme rádi, že hlavní cenou v soutěži je hodina v tělocvičně pro 
rodinu (až opatření dovolí). n Od dubna vyhlásíme další soutěže – tentokrát sportovní. 
V hře budou také zajímavé ceny. Sledujte facebook „TJ Sokol Troja - všestrannost“ a e -mail.

Kateřina Šrámková

2. Stejně jako minulý měsíc pro vás máme dalších několik cviků pro udržování dobré kondi-
ce a nálady. Zacvičte si s námi.

3. Restaurace v Trojské ulici v objektu Sokolovny má od 17. 3. 2021 nového nájemce. Dle 
příslibu bude nový nájemce již od 22. 3. připravovat zahájení provozu a chtěl by otevřít ihned 
po uvolnění covidových opatření. Otevírací doba se předpokládá a od 16 do 21 hodin po 
šest dní v týdnu, v měsících od května do září a v ostatních měsících dle uvážení nájemce, 
s tím, že zajistí požadavky TJ na různé akce apod. V restauraci se budou podávat alkoholické 
i nealkoholické nápoje, teplé i studené, káva, čaj, dále výrobky studené kuchyně a ohřívaná 
jídla jako párky, guláše, pizza, klobásy, panini. Nájemce se pokusí dále o prodej sýrů a vín. 
O otevření vás budeme neprodleně informovat. Za TJ Sokol Troja – Petr Filip

Pirát Leonek a policajt Robík Daškovi

Na straně 1 vpravo 
Housenka raného 
kapitalismu Kurt 

Gebauer, 2001
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 1. 4. 2021 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 
16. 4. 2021. Vydavatel měsíčníku: Městská část Praha-Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha-
-Troja, tel./fax: 284 691 121, e-mail: info@mctroja.cz, www.mctroja.cz, IČO: 45246858. Re-
dakční rada: Tomáš Drdácký, Irena Marková, Petr Filip, Václav Valtr, Renata Zajícová, Ladislava 
Popovská, Martina Samsonova-Umlaufová. Zlom: Michal Špatz, Maketa: Grafos, Tisk: Sprint 
Servis. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou být kráceny. Názory pište na: 
redakce@mctroja.cz

Botanická zahrada
www.botanicka.cz

Zoo pro vás připravila
www.zoopraha.cz

P ŘÍRODA SE ZE ZIMNÍHO SPÁNKU PROBUDILA i v oblasti expozice 
Stráň, kde jsou zachované zbytky původní vegetace, tady vyniká žlutě 
kvetoucí křivatec český pravý. Jedná se o kriticky ohroženou cibulovi-

nu, která je typická pro oblast Prahy a středních Čech. Kromě dalších raných 
jarních cibulovin, jako jsou sněženky a krokusy, rozkvétá talovín zimní, obje-
vují se různobarevné květy řady druhů a odrůd čemeřic, a nakvétají první keře. 
Ze zimního spánku už se probudily i včely z úlů umístěných v expozici Medo-
nosných rostlin a včel. I přesto, že botanická zahrada je stále kvůli nařízení vlá-
dy zavřená, vrcholí zde přípravy na zahájení 52. sezony, která bude ve znamení 
jedovatých rostlin, s nimiž se můžeme potkat v zahradách i domácnostech. Do-
končují se také některé stavební práce a úpravy v rámci celého areálu.

Kriticky ohrožený křivatec 
český pravý je v Praze doma
„Křivatec český pravý byl popsán
z území Prahy a dodnes tu má v rám-
ci České republiky výrazné populace, 
které přesahují jen do blízkého okolí 
a na Kolínsko. Další oblastí výskytu je 
jihozápadní Morava, konkrétně širší 
okolí Moravského Krumlova. Obsazu-
je velmi otevřená, kamenitá a štěr-
kovitá místa s minimem konkurence
dalších rostlin. Zajímavostí je, že 
netvoří semena a veškeré šíření pro-
bíhá pomocí malých cibulek, které 
příležitostně může roznášet silnější 
vítr. Křivatců u nás roste pět druhů,
křivatec český pravý patří spolu 
s křivatcem maličkým k nejvzác-
nějším, naopak každý patrně zná 
křivatec žlutý, rostoucí na kdejaké 
vlhčí louce i v některých parcích či ve
světlých lesích,“ říká Vlastík Rybka,
vedoucí Útvaru odborné činnosti
Botanické zahrady hl. m. Prahy.
Vinotéka se přesunula do
prodejního okénka na Trojskou
148/186. Výdejní okénko funguje
ve všední dny od 15 do 19 h.
Kontakt vinoteka@botanicka.cz, 
mobil: +420 734 514 310

V Ornamentální zahradě v tuto chvíli 
žlutě rozkvétá talovín zimní, rostlina 
z rodu pryskyřníkovitých, kterou lze 
na jaře hojně vidět v zahradách.
Dle nařízení vlády je momentálně 
zahrada i vinice uzavřena. Sle-
dujte dění v botanické zahradě na
sociálních sítích (Facebook a In-
stagram). Novinky a další informace 
najdete také na www.botanicka.cz

Fata 
Morgana

148/186
výdejní
okénko
Vinotéky
sv. KláryTr
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Ztichlá zoo
Co jste kvůli pandemii neviděli

Přijměte pozvání na procházku 
rokem uzavřené zoologické za-
hrady a prostřednictvím jednoho
sta dvaceti šesti fotografií se jím 
nechte provést. Můžete tak nahléd-
nut do areálu, pavilonů i expozic.
Zavedou vás do zákulisí práce
chovatelů a mezi zvířata, která jste
vidět nemohli. Umožní vám pohled 
do doby, kdy byla Zoo Praha uza-
vřená nejdéle od svého založení,
ale žila dál. Vždyť co se tu za ten
rok narodilo mláďat a událo rados-
tí, o které se chceme podělit!

Nová fotografická publikace, 
kterou připravili Miroslav Bobek,
Petr Hamerník a kolektiv, za-
chycuje období od začátku břez-
na 2020 do konce února 2021,
kdy musela pražská zoo na skoro 
polovinu tohoto času uzamknout 
své brány.

V předprodeji za zvýhodněnou cenu 
350 Kč (doporučená MOC 390 Kč)
Objednávky zboží obsahující tuto 
knihu budou odeslány společně 
v nejbližším možném termínu po 
vydání knihy (26. 3. 2021).

Záchrana luskounů
V návaznosti na Světový den luskou-
nů čeští ochránci přírody oficiálně
představují nový záchranný pro-
gram na ochranu těchto unikátních 
a ohrožených šupinatých savců
na indonéském ostrově Sumatra. 
Kvůli poptávce po údajně léčivých či 
magických účincích šupin luskounů 
a jejich mase jsou v současnosti 
luskouni nejpašovanějšími savci 
světa. Nově spuštěný záchranný 
program Trenggiling Conservation
Program se na Sumatře zaměřuje na 
původní a dnes již kriticky ohrožený 
druh – luskouna ostrovního. Na os-
trově spolupracuje s místními lidmi 
a buduje specializované záchranné 
a rehabilitační centrum. Zoo Praha 
je hlavním partnerem programu.

Prá vě pro své  šupiny jsou luskouni 
nejpašovanější mi savci světa. Na
fotu mládě luskouna ostrovního na
Sumatře v terénní oblasti programu.
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