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Pohled z návrší Baba, kde vznikla výstavní kolonie rodinných domů (1928–33) na trojský břeh – Podhoří
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Milí trojští 
a podhořští 
sousedé,

SLOVO STAROSTY

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE dne 8. 3. 2022

Tomáš Bryknaráš k

2022

PŘED TŘICETI LETY

Ze zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva MČ
Zastupitelstvo městské části Praha-Troja schválilo rozpočet MČ na 
rok 2022 a dotace z rozpočtu MČ na rok 2022 – podrobnosti najdete 
na dalších stránkách v článcích k těmto tématům.
K podpoře a humanitární pomoci Městské části Praha-Troja Ukrajině
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání:
a) ostře odsuzuje nevyprovokovaný vojenský útok Ruské federace na Ukrajinu a vyjadřuje plnou 
solidaritu Ukrajině a jejímu lidu.
b) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč státu Ukrajina /Velvyslanectví Ukraji-
ny, Charlese de Gaulla 916/29, 160 00 Praha, Bubeneč/ č. ú. 304452700/0300 a poskytnutí finanč-
ního daru ve výši 100 000 Kč Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, Praha 2, 120 00, IČ 25755277, 
č. ú. SOS Ukrajina – 0093209320/0300 a rozpočtové opatření zajišťující potřebné finanční prostředky.
c) schvaluje, aby výtěžek z tomboly pořádané na Trojském bále 2022 byl věnován na konto SOS e
Ukrajina Člověk v tísni o.p. s. Usnesení č. 134 bylo schváleno
Informace starosty

15. 3. bude místní šetření k zahájení souvislé údržby komunikace Trojská, která bude probíhat od 
poloviny dubna do poloviny května letošního roku,
dnes skončila inspekce v MŠ Nad Kazankou, se závěry inspekce jsem byl seznámen a dopadla na 
jedničku s hvězdičkou
k participativnímu rozpočtu – od občanů máme podaných 12 návrhů. Návrhy budou zveřejněny na 
webu Troja sobě a bude probíhat posouzení návrhů, zda jsou realizovatelné.

lyžařský kurz o jarních prázdninách na Bou-
dě u Studánky, to je již jednoznačně sokolská 
a vlastně i trojská a tradice. Letos jsme na tuto 
sokolskou chalupu v lokalitě Severka v Peci 
pod Sněžkou do nadmořské výšky 1100 m 
vyrazili již potřicáté. A opět jsme si to převáž-
ně s trojskými dětmi moc užili. U vzniku této 
skvělé lyžařské tradice stála jako hlavní orga-
nizátorka moje sestra Jana Krejčová a spousta 
trojských dětí je jí vděčná za úžasné zážitky 
prožité v tomto překrásném koutu Krkonoš. 
Za těch dlouhých třicet let se samozřejmě 
spousta věcí změnila. Lyžařský výcvik v prv-
ních ročnících probíhal těsně u chalupy a do 
kopce jsme buďto museli šlapat nebo jsme při 
cestě nahoru používali přenosný malý elek-
trický vlíček. Až později jsme začali jezdit na 
vleku u sousední chalupy u které jsme si vždy 
ale museli naši soukromou sjezdovku nejpr-
ve ušlapat. Ale i dnes, kdy již výuka lyžování 
probíhá na upravených sjezdovkách lyžařské-
ho areálu v Peci pod Sněžkou, si stále pobyt 
dětí o jarních prázdninách zachoval svoji tak 
říkajíc drsnou atmosféru. Na počátku našeho 
pobytu musí všechny děti vyjít pěšky z Pece až 
k chalupě a dokonce posledních tři sta metrů 
do příkrého kopce, který již nevyjede ani rol-
ba, nesou na zádech i všechna svoje zavazadla. 
Na chalupu musíme také vynést všechny zásoby 
potravin na celý týden. Na chalupě jsou pouze 
suché záchody, jedna sprcha a dvě umyvadla. 
Spí se ve vlastních spacácích ve dvou ložnicí po 
dvanácti dětech, místa za komínem a za skří-
němi jsou pro instruktory. Na závěr kurzu čeká 
všechny děti pro ně nezapomenutelný sjezd na 
lyžích i s batohy. I když v poslední době čás-
tečně využíváme i rolbu na odvoz těžších zava-
zadel, děti jedou alespoň s malými batůžky na 
lyžích až do Pece k autobusu.

Stejně tak jako letní tábor na Modřínové plan-
táži je lyžařský kurz na Boudě u Studánky pro 
trojské děti skvělou příležitostí utužit zdraví, 
navázat celoživotní přátelství a prožít krásné 
chvíle v přírodě.

Milí trojští a podhořští 
sousedé, užijte si jaro
v Troji.
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OBJEMNÝ ODPAD
Sobota 9. 4. 9–13 hodin

Dvůr ZŠ + TGSČ

Trojská 110/21
V Podhoří proti č. p. 280

(bývalá octárna)

Pod Salabkou x Trojská
Sobota 14. 5. 9–13 hodin

Pod Havránkou 807/15 
(u stan. tříděného 

odpadu č. 16)
Sádky (u stan. tříděného 
odpadu č. 4)

BIOODPAD
Sobota 23. 4. 13–16 hodin

Dvůr ZŠ + TGSČ 

Trojská 110/21
V Podhoří proti č. p. 280

(bývalá octárna)
Neděle 24. 4. 13–16 hodin

Pod Salabkou x Trojská
Sobota 21. 5. 13–16 hodin

Dvůr ZŠ + TGSČ 

Trojská 110/21
V Podhoří proti č. p. 280 

(bývalá octárna)
Neděle 22. 5. 13–16 hodin

Pod Salabkou x Trojská

3

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Přidělené dotace MČ Praha-Troja na rok 2022
Zastupitestvo městské části Praha-Troja rozdělilo na svém 25. zasedání dne 
8. 3. 2022 v programu „Podpora projektů v oblasti rozvoje, krajiny, občanské 
společnosti, vybavení, služeb a volnočasových aktivit v prostoru Trojské kotli-
ny pro rok 2022“ částku 498 tis. Kč mezi sedmnáct žadatelů.

Žadatel Název projektu, obsah projektu

Částka po-
žadovaná 
žadatelem 

v Kč

Částka schvá-
lená ZMČ 

Praha-Troja 
v tis. Kč

 1 FOKUS Praha sociální 
firmy s.r.o.

Jedem dál – pravidelná údržba ploch v prolu-
kách, Na Pazderce, v okolí přívozu, u venkovní 
posilovny a dalších pozemcích – sekání, pletí, 
ořez keřů, hrabání listí, nákup vybavení

100 000 100,00

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

Pomozme mlokovi přežít v Praze – čištění a vy-
tváření tůní v Podhořském potoku v Přírodní 
rezervaci Podhoří včetně úklidu okolí potoka 
pro reprodukci a přezimování mloka skvrnitého, 
odborné přednášky, dohled nad stavem okolí 
potoka

 48 595  25,00

 3 TJ Sokol Troja z.s. Úprava ploch v sportovním areálu TJ Sokol Troja 
v Povltavské ulici a jeho okolí – instalace kontejne-
ru na posekanou trávu a úprava plochy po hnojišti

 34 000 15,00

 5 TJ Sokol Troja z.s. Údržba zeleně veřejné části sportovního areálu 
TJ Sokol Troja a instalace dětských prvků veřej-
ných hřišť

36 000  23,00

 6 TJ Sokol Troja z.s. Podpora kulturních a společenských akcí, 
vycházek a výletů TJ Sokolem Troja – zájezdy,
mikulášská besídka, karneval, Strašidýlková 
cesta, Trojská buchta, Trojský den s MČ

 37 000  23,00

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

Akce v Ekoškolce Rozárce – Letní slavnost, Vino-
braní, Posvícení, Svatomartinská slavnost

 43 700 40,00

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

 38 000  25,00

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

96 000  45,00

10 TAJV, z.s. Mgr. Jan Váňa
Sportovní 158, Poděbrady

Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha-Troja 
(tenisová akademie Jan Váňa) odpolední pro-
gram s ukázkami různých sportů

 10 000  5,00

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

Kroužky mladých techniků a vědců pro rok 
2021 – rozvoj manuálních a technických doved-
ností široké veřejnosti

95 500  50,00

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

Autodráhové závody pro širokou veřejnost – 
GPT 2022

 30 000  20,00

13 HIKE, BIKE, PADDLE, 
TRAVEL, RUN, RUM, z.s.

Prostě běž! – poznej město jinak 2022  93 000 40,00

14 SPCCH v ČR z.s. Obvodní 
organizace 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-Tro-
ja podpora celostátní krizové linky

25 000  5,00

16 Lesní klub Troja z.s. Letní příměstské tábory 30 900 10,00

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

Polytechnický den pro širokou veřejnost 2022 24 000 15,00

18 Základní škola
Trojská 11 Praha-Troja

Robotické stavebnice do výuky ZŠ Troja  40 000  32,00

kontejnery
VELKOOBJEMOVÉ

Tel. dispečink: 724 244 105, 
724 846 719

Ú řad městské části Praha-
-Troja obdržel jedenáct ná-
vrhů od občanů do partici-

pativního rozpočtu Troja sobě. Nyní 
radnice všechny návrhy zkontroluje, 
zda jsou pro městskou část realizova-
telné. Pokud by návrh realizovatelný 
nebyl nebo v něm něco scházelo, po-
kusíme se spolu s navrhovateli najít 
způsob, jak jej upravit, aby odpovídal 
jejich záměru a zároveň všem pravi-
dlům. Finalizace návrhů by měla být 
hotová do poloviny května. V červnu 
proběhne prezentace jednotlivých 
návrhů a veřejná diskuze nad nimi, 
která vyvrcholí online hlasováním. 
O podrobnostech hlasování budeme 
včas informovat.

Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ

Co je
nového

V PARTICIPATIVNÍM 
ROZPOČTU TROJA 

SOBĚ
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ÚŘAD MČ INFORMUJE

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY

PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY

Přehledně o kontejnerech a odpadech

V PRVNÍM POLOLETÍ BUDOU NA OBVYKLÁ STANOVIŠTĚ od dubna do května přistavo-
vány velkoobjemové kontejnery na bioodpad a objemný odpad (přesný rozpis na před-
chozí straně tři). Mimo uvedené termíny můžete využít SBĚRNY� DVŮRY  VoctářovaR , 

Praha 8 – Libeň, kde lze odevzdat bioodpad, objemný odpad, většinu nebezpečných 
odpadů, stavební odpad a suť (do 1 mť 3 / měsíc), elektroodpad, a za úhradu pneumatiky 
(otevřeno pondělí–pátek 8.30 až 18.00, sobota 8.30 až 15.00, telefon 731 909 653).

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A JEDLÝCH OLEJŮ
Sobota 25. 6. V Podhoří (točna autobusu) 10.10–10.30 h

Trojská x Pod Havránkou 10.40–11.00 h
Úterý 27. 9. V Podhoří (točna autobusu) 18.10–18.30 h
 Trojská x Pod Havránkou 18.40–19.00 h

V rámci mobilního sběru mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat ZDARMA:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zahradní chemie, pesticidy, teploměry a jiný od-
pad s obsahem rtuti, olej a tuk, ředidla, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty ob-
sahující nebezpečné látky (čisticí a odmašťovací prostředky), léčiva. Kapalné nebezpečné odpady 
musí být předány v pevně uzavřených nádobách (jedlé oleje a tuku v uzavřených PET lahvích)!

NELZE ODEVZDÁVAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.
Ostatní druhy nebezpečných odpadů prosím odevzdávejte na příslušných místech zpětného
odběru, případně ve sběrných dvorech.

Podrobnější informace a harmonogram mobilního sběru ostatních městských částí na https://
portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/mobilni_sber_nebezp_odpadu_vPraze_2022.html

Velký Jarní Úklid – ukliďme Světd
ukliďme Česko

ý J

Jako každý rok i letos na jaře proběhnou na mnoha mís-
tech úklidové i jiné akce na pomoc přírodě a ke zlepšení 
životního prostředí.

M ĚSTSKÁ ČÁST STEJNĚ JAKO LONI zvolila termín ke konci dubna, úklid se 
tedy uskuteční v sobotu 23. 4. 2022 od 9 hodin, při příležitosti Dne 
Země, vyhlašovaném od roku 1970 každý 22. duben (více informací k této 

celosvětové kampani najdete na webu https://www.earthday.org/ – v angličtině, 
lze využít automatický překlad). Výchozí místa, kde bude k dispozici základní vybavení 
(pytle na odpad, rukavice) a bližší informace – kde uklízet, kde zanechat sesbíraný 
odpad a podobně, zůstávají také stejná jako loni:

1. u trojské lávky
2. u tramvajové zastávky Trojská
3. v Obecním sadu v Podhoří
4. u Pusté vinice v ulici Pod Havránkou
5. u parkoviště ZOO pod zámkem
6. Pod Salabkou x Trojská

Sesbíraný odpad můžete ponechat na výše uvedených stanovištích, u cest (tak aby bylo 
možné přijet k nim autem), nebo jej dopravit do přistavených kontejnerů. Aktuální 
informace budou zveřejněny na webu a fb MČ, a v den úklidu na výchozích stanovištích.

Každý samozřejmě může přiložit ruku i mimo výše uvedený termín, buďto se přidat 
k některé z akcí, zveřejněných na webu https://uklidmesvet.cz/ a https://www.
uklidmecesko.cz/, nebo si udělat svůj vlastní úklid nepořádku ať v okolí bydliště, 
či při procházce Trojou – stačí vzít s sebou 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 po roztřídění vhodit do příslušných barevných kontejnerů na tříděný odpad.

UKLIĎME TROJU

j p p ý ý j ý p
DěDěDěDěDěDěDěkukukkukukkujejejejjememememememm VVVVŠEŠEŠEŠEŠEŠEŠEM,MMM kkkkkkkteerýrýýým m mmmm nenenneneneneníníníníníníní lllllllhohohohohohohoststststsss ejejejejejejejnýýýnýnýnýný
stavavvv vvvvvvvv řeřeřeřeřeee jejejejejejejej ýnýnýnýnýnýnýnýnýýý hchchchchchchchch ppppppppprororororrrr tststsstssss rarararansnsnsnsnsnnsttvtvtvtvtttt í!í!í!íí Milan n n n NovNovNovNovNovNovNovNov ttotný, ref. ŽP

u zast. tramvaje
Trojská

www.mctroja.cz
v Obecním sadu
v Podhoří

Pod Salabkou
× Trojská

pod parkovištěm
u zámku

U Trojské
lávky

u Pusté vinice v ul.
Pod Havránkou

Založte si kompost
TOVÁRNU NA HUMUS PRO VAŠE ROSTLINKY

Potřebujeme větší zásobník bez dna, 
aby se v něm mohly ze země usídlit půd-
ní mikroorganismy, žížaly a hmyz.
A jdeme na to!
Kyblík šlupek, posečená tráva, suché listí, zbytky rostlin, ovo-
ce a zeleniny, nějaká ta lepenková krabice, usazeniny z čaje 
a kávy, skořápky, piliny, sláma i hrstka popela…

Když je zásobník plný, čekáme.
Občas ho pořádně prolijeme vodou a jednou za měsíc ho pře-
házíme vidlemi, aby se provzdušnil.
Za několik měsíců se zbytky promění a máme kompost, bo-
hatý na humus. Až směs přihrábnete k rostlinkám, živiny z ní 
se rychle uvolní do půdy a vaše záhonky rozkvetou.
Klíč k úspěchu: Vyvážené složení jak mokrých (zelených), 
tak i suchých (hnědých) složek kompostu (např. tráva/suché 
listy atp.).

Obrázky jsou skoro stejné, až na šest rozdílů…

První pozdrav jara

Fo
to

 ©
 M

. N
ov

ot
ný



DUBEN 2022 270

5

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Rozpočet MČ
Praha-Troja
Zastupitelstvo městské části Praha-
-Troja schválilo na svém 25. zasedání 
dne 8. března 2022 rozpočet MČ Pra-
ha-Troja na rok 2022. Příjmy i výdaje 
rozpočtu vycházejí z plnění rozpočtu 
v roce 2021. Po zapracování nových 
požadavků a posouzení situace jsou 
příjmy i výdaje ve výši 19 216 200 Kč.

O ČEKÁVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU jsou 
proti minulému roku ovlivněny vyš-
ším příspěvkem od hlavního města 

Prahy ve výši 8,561 mil. Kč, což představuje 
částku 5 500 Kč na 1 obyvatele Troje. Dále je 
stejně jako v roce 2021 vyšší příjem z daně z ne-
movitostí a na úrovni roku 2021 je i příspěvek 
na 1 žáka ve školství ve výši 3 200 Kč. Díky tomu 
mohou být realizovány nové investice nebo do-
končeny již rozpracované. Na investice připadá 
v rozpočtu částka 4 190 000 Kč. Z této částky by 
měl být dokončen projekt pro stavbu domku 
převozníka, zpracovány nové projekty sporto-
višť a dopravní studie, vybudováno parkovací 
stání u budovy čp. 222, posouzen stav rezidence 
čp. 222 pro její celkovou rekonstrukci, zrekon-
struován severní přístup do MŠ a ÚMČ a pořízen 
nový nábytek do dvou kanceláří úřadu (tj. pře-
sun jedné akce z minulého roku).

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 
17,6 mil. Kč, které budou do rozpočtu zapojeny.

Schválený rozpočet obsahuje rezervu na do-
tace poskytnuté z rozpočtu městské části žada-
telům na „Podporu projektů v oblasti rozvoje, 
krajiny, občanské společnosti, vybavení, slu-
žeb a volnočasových aktivit v prostoru trojské 
kotliny pro rok 2022“ a další případné dotace 
během roku v celkové výši 500 tis. Kč. S tím, 
komu byly přiděleny dotace v rámci vyhlášené-
ho dotačního programu, se můžete seznámit na 
vedlejší stránce.

Ve schváleném rozpočtu je vyčleněna i část-
ka 500 tis. Kč na Participativní rozpočet, kde 
již městská část obdržela 11 návrhů od občanů 
a vybrané návrhy by se měly letos realizovat.

Zastupitelstvo městské části dále schválilo 
plán hospodářské činnosti, který se týká hos-
podaření se svěřeným majetkem. Tato činnost 
vykazuje trvale kladný hospodářský výsledek, 
pro rok 2022 se předpokládá ve výši 3,592 mil. 
Kč. Tyto prostředky se používají k posílení roz-
počtu hlavní činnosti městské části a k opravám 
svěřeného majetku.

stii PPPrahha-

na rok
2022

Schválený rozpočet prochází během roku
úpravami, které nebylo možno předvídat, nebo 
se zapracovávají finanční prostředky, které se
dle platné legislativy nemohou do rozpočtu 
zařadit při jeho schvalování. Tím se převážně 
myslí poskytnuté dotace 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.

Je proto nutné sledovat průběžné úpravy 
rozpočtu. Tyto úpravy rozpočtu již od loňské-
ho roku musí obce zveřejňovat a najdete je na 
elektronické úřední desce. K podrobnějšímu 
informování o čerpání rozpočtu by měl sloužit 
i rozklikávací rozpočet, který je také zveřejněn 
na našich webových 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 3 000,00

neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 46,30

neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu HMP 8 561,00

převody z fondu hospodářské (podnik.) činnosti 1 200,00

prostředky z minulých období 5 448,00

přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 45,00

příjmy ze vstupného 260,40

Příjmy z prodeje zboží a poskytování služeb 10,00

příjmy z úroků (část) 3,50

přijaté sankční platby 10,00

Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 2,00

Příjmy celkem 19 216,20

VÝDAJE (v tis. Kč)

Předškolní zařízení – příspěvek zřizovatele pro MŠ 800,00

Základní školy – příspěvek zřizovatele, rekonstrukce 2 140,00

Kultura 1 190,50

Kaple sv. Václava 25,00

Ochrana památek a péče o kult. dědictví 3,50

Sport, tělovýchova, volný čas – údržba hřišť, výstavba nového hřiště 615,00

Záležitosti sdělovacích prostředků – časopis, vč. roznosu Hobuletu a Šestky 380,00

Veřejná ambulantní péče 90,00

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, dopravní studie 3 544,00

Monitoring ochrany ovzduší 40,00

Velkoobjemové kontejnery a biokontejnery nad rámec poskytování hl. městem 61,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 507,00

Místnost pro Městskou policii 17,50

Komunální služby – sanitární kontejner energie 16,00

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. 1 853,00

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 6 780,70

Poplatky z účtu 20,00

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

Rezerva na dotační řízení 500,00

Participativní rozpočet 500,00

Výdaje celkem 19 216,20
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OKÉNKO DO HISTORIE

Inzerce

PRODEJ PARKOVACÍCH MÍST v ul. J. Jandy
Zbývají k odkoupení 2 poslední parkovací místa
podél Viniční rezidence Salabka v ulici Jiřího Jandy.
Kontakt: zlatapraha@zlata-praha.eu, 603 152 534u

Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

O DKAZ NA PŮVODNÍ název 
Bubenče najdeme v jejím 
znaku, uděleném při po-

výšení na město v roce 1904 – v něm 
se objevuje figura berana.

Zajímavá je historie hostince „Na 
Slamníku“ pod kostelem sv. Gothar-
da v Bubenči. Údajně už od roku 1624 
se každé velikonoční úterý konala 
v Předním Ovenci lidová slavnost, 
tehdy nazývaná „Štrozok“ – Stroh-
sack – česky: Slamník. Veselice se 
těšila oblibě i u měšťanstva a šlechty.

Šlo o jakousi obdobu vesnického 
zvyku tzv. ‚vynášení Morany‘, spoje-
ného s příchodem jara, kdy mládež 
odnášela ze vsi na tyči upevněného 
panáka ze slámy, symbolizujícího 
konec vlády smrti – zimu. Během let 
se slaměný panák proměnil v slá-
mou naplněný pytel, který tovaryši 
nesli v průvodu z Klárova, přes Pí-
seckou bránu až do Bubenče, kde ho 
vhodili do říčního ramene. Slavnost 
pak zakončili v některém z tamních 
hostinců. Na prostranství před kos-
telem otevřeli své krámky prodavači 
pamlsků a komedianti z pojízdných 
vozů bavili početné publikum svými 
taškařicemi.

V průběhu let krejčovský cech, 
snad v určité opozici k ševcovské 
slavnosti ‚Fidlovačka’, obdobného ra-
žení, vyšil na slamník nápis „Ať žije „„
Slamník, naše slavnost krejčov-

Hospůdka na návsi za můstkem

Tentokrát podnikneme malou exkurzi k sousedům do Bubenče. 
Spojitost této čtvrti s Trojou je dávného data. Někdejší název 
Bubenče byl Přední Ovenec a Troja za řekou byla Zadní Ovenec 
(v dnešní češtině: ‚Ovčinec‘). Zmínka o Předním Ovenci pochází 
už ze dvanáctého století. Pozdější pojmenování Bubeneč je 
odvozeno patrně z názvu sousední historické obce Bubny.

ská“. Což mělo za následek, že se tovaryši ostatních 
cechů akce nadále neúčastnili. Ta se pak odbývala 
bez průvodu, pouze v tehdejším Předním Ovenci a na 
počátku První světové války rozverná slavnost zanik-
la. Na památku bujarého velikonočního úterý přetr-
val jen název starobylého hostince „Na Slamníku“.

S použitím: Julius Košnář Staropražské pověsti 
a legendy, XYZ Praha 2012, J. Chrastilová Procházky 
Prahou 6, 1. díl, Praha 2010 s.p.a.
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Trojského bálu se 
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ZE ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

Co nového v Ekocentru Podhoubí 
a Ekoškolce Rozárce?

Ekoškolka Rozárka
Jaro je tu a my jsme se zaměřili na ptáčky a stromy. Ptáčky jsme pozorovali dalekohledem 
a učili se je rozpoznat s pomocí atlasů. Za racky jsme se vydali k Vltavě, za slepicemi na farmu 
a sojky jsme objevili na vyhlídce u Havránky. Ze stavebnic jsme je zkoušeli postavit i s jejich 
hnízdy, v atelieru jsme je tvořili z obtisku dlaní a kreslili je i na okna. Prošli jsme si cyklus 
stromů, povídali si, jak rostou, jak o ně můžeme pečovat a proč jsou pro nás důležité. Stavěli 
jsme celý les a tvořili stromy v různých ročních obdobích. V představení Stromocity jsme se 
dozvěděli, jak si stromy pomáhají.

Na keramice jsme vyráběli ptáčky k zavěšení. Na flétně už 
hrajeme pět písniček a začíná to být opravdová muzika. S ja-k
rem se vrátil kroužek Zahradníček, připravili jsme si zápichy 
a můžeme sázet.

Na Ekotýmu nadále zkoumáme vodu ve školce i jejím oko-
lí. Dodělali jsme Analýzu a dokončili náš pokus se semínky 
a tvorbou ekosystému. Velký Ekotým proběhl venku, cestou 
ke studánce na Havránce nás čekaly otázky, díky kterým 
jsme s rodiči sdíleli, co už o vodě víme.

Změny v týmu
Čekají nás také změny v týmu, naše ředitelka Martina Hofe-
rová odchází na mateřskou dovolenou. Novou ředitelkou se 
stává Veronika Iljuchina a jejím zástupcem pro trojskou po-
bočku Lukáš Kubín, naši stávající zkušení učitelé.

Den otevřených dveří v Ekoškolce Rozárce 
Troja 26. 4. 2022 9–11 hod.
V Rozárce mají děti čas vyrůst. Jsme hodně venku, tvoříme, 
muzicírujeme, sázíme, všímáme si přírody v průběhu ročních 
období, zdravě jíme. Inspirujeme se prvky programu Začít 
spolu. Jsme zapojeni v programu Ekoškola pro MŠ. Jsme tu 
pro děti od dvou do sedmi let. Přijďte se k nám podívat a ze-
ptat se na vše, co vás zajímá. Těšíme se na vás!

Zápisy na školní rok 2022/23
Ekoškolka Rozárka Troja: 10. 5. od 15 do 17 hodin. Eko-
školka Rozárka Letná – 19. 5. od 15 do 17 hodin. Kon-
takt školka: Veronika Iljuchina, tel. +420 777 123 690, email 
reditelka.skolka@podhoubi.cz

Ekologické výukové programy pro MŠ a ZŠ
Chcete zpestřit program dětem ve vaší mateřské nebo základ-
ní škole? Naši lektoři přijedou s programem k vám.

Příměstské tábory pro děti 1. stupně ZŠ
Opět chystáme letní příměstské tábory pro děti 1. stupně ZŠ, 
tentokrát pod názvem Za příběhy Trojské kotliny. Proběhnou 
v termínech 11.–15. 7. a 18.–22. 7.

Kontakt programy a tábory: Jana Knappová, telefon 
+420 776 356 959, email jana.knappova@podhoubi.cz

Více k našim aktivitám na www.podhoubi.czPřijímací řízení
a maturity 2022

V MĚSÍCÍCH LEDNU A ÚNORU proběhly tradičně Dny otevřených dve-
ří, k 1. 3. 2022 byly odevzdány přihlášky ke studiu, registrujeme 
jich obdobně jako v minulých dvou letech, tedy sedmdesát. V těchto 

dnech probíhají přípravné kurzy v předmětech český jazyk a matematika, 
konají se pravidelně každé pondělí a úterý, a to až do doby konání I. kola 
zkoušek. První kolo má pevně stanovené termíny – 19. 4. a 20. 4. 2022, 
uchazeč má právo vykonat zkoušky dvakrát, přičemž se mu počítá ten lepší 
výsledek. Jak byli uchazeči úspěšní, se dozvědí ve čtvrtek 28. 4. 2022, kdy 
výsledky jednotné přijímací zkoušky zveřejní CERMAT, organizátor jednot-
ných zkoušek za stát. Ke stanoveným předmětům český jazyk a matematika 
přidává Trojské gymnázium ještě hodnocení portfolia uchazeče, které ode-
vzdá při příchodu k přijímacímu řízení. Do primy bude od září 2022 přijato 
čtyřiadvacet uchazečů. Přejeme jim při přijímacích zkouškách hodně úspě-
chů. Náhradní termín pro nemocné uchazeče a přijímací zkoušky do vyšších 
ročníků jsou stanoveny na 10. a 11. 5. 2022.

Štěstí a úspěch budou potřebovat i naši maturanti, kteří již na začátku 
dubna, 5. 4. a 6. 4. 2022, vykonají maturitní písemné práce z českého a zvo-
leného cizího jazyka. Následně je čekají didaktické testy, z českého jazyka, 
zvoleného cizího jazyka nebo matematiky, to vše ve dnech 2.–4. 5. 2022. 
Maturity budou završeny ústními zkouškami, plánovány jsou na termín 
18.–24. 5. 2022. Studenty kvarty čeká v závěru měsíce května souborná 
zkouška Trojskok, při které prokáží, jak zvládli své studium na nižším stup-
ni víceletého gymnázia. Myslím, že si pak všichni oddechnou v rámci předá-
vání certifikátů za Trojskok a maturitních vysvědčení na Trojském zámku, je 
plánováno na pondělí 6. 6. 2022.

Mgr. Radim Jendřejas, ředitel Trojského gymnázia
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ŽIVÁ HISTORIE ARCHITEKTURY

Z DE BYLA USPOŘÁDÁNA vý-
stava nového bydlení, kterou
pořádal Svaz českosloven-

ského díla. Zde dle urbanistického
plánu Pavla Janáka realizovalo vol-
ně organizované družstvo umělců,
spisovatelů, státních úředníků a vy-
sokoškolských učitelů své rodinné
domky dle návrhů většinou mladých
architektů, ve stylu moderní archi-
tektury. Domů je tu z té doby něco
přes třicet, některé byly již znovu
rekonstruovány a jsou všechny pa-
mátkově chráněné. Příprava výstav-
by probíhala od roku 1929, byla 
zahájena soutěží na typový rodinný 
dům, výsledek soutěže ale nakonec
nebyl přijat a byly zde realizovány 
individuální návrhy. Výstavba na tří-
hektarovém pozemku byla zahájena 
25. 4. 1932, tedy před devadesáti
lety. Prvních dvacet domů bylo hoto-
vých již na podzim téhož roku, kdy 
byly od 7. září zpřístupněny formou
výstavy. Výstavu do 1. listopadu na-
vštívilo na dvanáct tisíc návštěvníků.
Výstavba dalších pak probíhala až
do roku 1940, mezi autory domů
byli architekti Pavel Janák, Ladislav 
Žák, Oldřich Starý, František Kava-
lír, Josef Grus, Josef Gočár, František 
Kerhart, Antonín Heythum, Evžen
Linhart, Ladislav Machoň a holand-
ský architekt Mart Stam. Zahrady 
navrhoval Otakar Fierlinger. Domy 
byly poměrně skromné, neplnily sice
ideu Tomáše Bati, že na domek si má 
dělník vydělat za rok práce, ale ná-
klady se pohybovaly kolem tehdejší-
ho průměrného výdělku za pět let. Ve

Jsou moderní už 90 let
V blízkém sousedství Troje, stačí přejet řeku přívo-
zem v Podhoří a z Podbaby vystoupat ulicí a stez-
kou Paťanka, se v ulicích Nad Paťankou, Na Babě, 
Matějské a Na Ostrohu ocitneme v ráji funkcionali-
stické architektury.

srovnání s naší cenovou úrovní, kdy 
je cena bytu rovna dvanácti ročním 
výdělkům, to byl ale dobrý výsledek.

Idea výstavby i výstavy navazovala 
na obdobné akce propagující moder-
ní architekturu ve Stuttgartu, Vídni, 
Vratislavi a i na předchozí pokusy 
a výstavbu zahradního města např. 

na Spořilově. Ve své přednášce vy-
sílané na Radiožurnálu 24. 9. 1932 
charakterizoval architekt L. Žák nové 
domy slovy: „Ploché střechy, hladké 
bílé stěny, prosté zelené plochy za-

hrad… široká podélná okna činí 
z obytných místností jakési světlé 
vitriny, otevřené slunci a rozhledu.“ 
Domy byly skromné, navržené pro 
možnosti vyšší střední třídy a byly 
projektovány jednotlivým rodinám 
„na míru“. I přes levicové zaměření 
většiny architektů se výstavba stejně 
setkala s kritikou zleva. Vadilo již to, 
že domky nebyly typizované a že re-
spektovaly individuální potřeby sta-
vebníků. Karel Teige, například vy-
týkal, že je v domech stále zachován 

ještě měšťácký přežitek, který musí 
za každou cenu z domu zmizet, totiž 
kuchyně, neboť vede k vykořisťování 
žen a je v rozporu s ideou kolekti-
vismu. Domy i umožňovaly výchovu 
dětí v rodinách, když přece lepší je 
kolektivní výchova v odborných za-
řízeních. Dnes se takové názory jeví 
bizarní, ale tehdy byly v souladu s ná-
zory i mnohých architektů. Naštěstí 
se ale zachovaly jen krásné domy, na 
kterých ta ideologie není vidět.

Ing. arch. Václav Valtr

DOMY Z VÝSTAVY SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA V KOLONII BABA Z ROKU 1932
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TROJSKÝ KALENDÁŘ

vstup zdarma

TIP PRO VÁS

Buddha zblízka
Národní galerie společně s Museem Rietberg 
Zürich a mnoha českými a švýcarskými sběrateli 
je natolik fascinována postavou bezstarostné-
ho prince Gautama Siddhárthy, který se narodil 
cca 600 let př. Kr. (existuje málo informací, zda 
skutečně existoval), jeho duchovní cestou, při níž 
překonával pozemské strasti řadou znovuzrození 
až po dosažení nirvány, kde se stal „Probuzeným“ 
Buddhou Šákjamunim, že uspořádala rozsáhlou 
výstavu ve Valdštejnské jízdárně.

Na vernisáži v Galerii U zřícené lávky dne 
10. března bylo povznášející vyslechnout básně 
Apollinairovy, Éluardovy z úst PhDr. Mgr. Tehní-
kové, a ještě příjemněji vyzněla houslová dueta 
Temlova Etudes faciles (lehká cvičení) Martinů 
v sympatickém podání Un Poco duo, tedy studen-
tek pražské konzervatoře Sulkové a Kostkové.

fotografie, hlavně symetrií, dokonce i fotografické objekty tzv. svinování.
Experimentální fotograf Michal Resl vtáhne jako mávnutím proutku okouz-
leného diváka do dialogu v zajetí skal, vody, zvířecích či jinak zmutovaných 
kamenů, bludných kořenů, krápníkových kreací, borovicové kůry, kukuřice 
a mnoha dalších skulptur. Budete s ním neustále polemizovat, zda vytvořil 
v přírodě nové obry, obludy, smějící se skály, strašidla, totemy či ufouny, 
donutí vás přemýšlet, zda vidíte snímky skutečné přírody či novou záhad-
nou manipulaci s malými detaily nebo podstatnými celky.
Pozor a to vše pěkně poctivě „postaru“ bez použití obtěžující digitalizace. 
Na této výstavě jste srdečně vítáni v obvyklé otevírací době až do 24. dub-
na 2022. Ladislava Popovská

Povltavská 21 pátek 13–17 h, sobota a neděle 10–18 h
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Nová příroda

P ROSTŘEDNICTVÍM SOCH, 
obrazů, textů, interaktivních 
forem (audiovizuální mapa, 

zvuková instala ce recitovaných 
modliteb), kaligrafie, mohyl-stúp, 
votivních destiček a jiných artefaktů 
nejen, že vypráví příběh Buddhy, ale 
hlavní důraz klade na to, jak si ho 
lidé představovali a chápali jeho 
učení v různých obl
Asie i za pomoci šiřitelů
ddhismu.

Nechybí osvěta různ
směrů buddhismu, nezm
né rozmanitosti bódhisa
(symbol naděje a milo
denství), krása jedno
duchosti zenové malby 
a kaligrafie, které jsou
probuzením mysli, 
jež se pomocí medi-
tace dovede oprostit 
od všeho zdánlivého 

a vystihnout pravou podstatu. Výstava 
nezapomíná ani na významné sběra-
tele buddhistického umění (J. Hlou-
cha, J. Martínek, R. Hejný, V. Štech) 
a vliv této filozofie na tvorbu našich 
předních umělců (F. Kupka, J. Zeyer, 
J. Zrzavý, J. Váchal, F. Drtikol, V. Sís, 
J. Vaniš, S. Doležal). Snad jejím nej-

větším lákadlem je patnáct 
trů dlouhý japonský 

vitek z přelomu 17. a 18. 
toletí s dvaceti čtyřmi 

obrazovými výjevy ze 
života Buddhy a kaligra-
fickým textem.
Výstava Buddha 
zblízka potrvá 
do 24. 4. 2022.
Ladislava Popovská

Valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3, 
Praha 1, út–ne 10–18 h,
středa 10–20 h

www.ngprague.cz
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Nová výstava kreseb
v Galerii u lávky
Vernisáž ve čtvrtek 28. dubna od 17 h
úvodní slovo Dr. Karel Žižkovský 
Zahraje kapela Kristian

A KADEMICKY� MALÍŘ A GRAFIK Libor Be-
ránek vystudoval Vysokou školu umělec-
koprůmyslovou v Praze, ateliér ilustrace

a grafiky profesora Jiřího Šalamouna, u něhož byl 
později odborným asistentem.

Jeho nové rozměrné kresby nakreslené umělým 
uhlem nám navodí zajímavou atmosféru úsvitu, kdy 
člověk právě procitl ze snu, za okny je ještě šero a prv-
ní paprsky teprve nesměle osvětlují probouzející se
krajinu, město i člověka. Budeme obdivovat svět, kte-
rý pro nás umělec objevil a na svých kresbách citlivě
zaznamenal. Jeho práce překvapí nezvyklým řešením
prostoru i kompozičním členěním celé rozměrné plo-
chy. Divák bude jistě příjemně potěšen Beránkovým
novým cyklem navazujícím na starší soubory jeho za-
jímavé tvůrčí práce. Karel Žižkovský

Galerie u lávky, Povltavská 21,yy pá 13–17 h, so 
a ne 10–18 h, do 26. června, vstup volný

cyklus
přednášek
vždy v úterý
17–19 hodin

Nový pohled
na dějiny
zahradního
umění
5. 4. Zahrada malířsko-kra-

jinářská
Zahrady v Průhonicích neboo 
v Lednicko-valtickém areálu

12. 4. Zahrady 20. století
Zahrady 1. republiky, totalitt-
ních režimů i tvorba moderr-
ních zahrad po roce 1989

sál ve 3. patře muzea, Kostelní 444
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INFORMUJEJizerská padesátka
s trojskými borci
z oddílu OB
Padesátá pátá Jizerská pade-
sátka – Memoriál expedice 
Peru 1970 se uskutečnila v ne-
děli 13. února za účasti 4 444 
závodníků, za slunečného po-
časí na výborně upravené trati.

P OŘADATELÉ ZASLOUŽÍ OBDIV všech 
účastníků za bezchybnou organizaci 
závodu. V oddíle orientačního běhu TJ 

Sokol Troja jsou tři členové Klubu mistrů Jizer-
ské padesátky, do něhož jsou zařazeni účastní-
ci po absolvování třiceti Jizerských padesátek.
Předseda oddílu OB Milan PAUKERT, dlouho-
letý člen TJ a člen výboru TJ, letos absolvoval 
svou čtyřicátou pátou padesátku. František 
PETERKA, dlouholetý člen TJ a starosta TJ 
v roce 1990, startující větši-
nou z první vlny s největšími 
lyžařskými esy, letos ze zdra-
votních důvodů  nestartoval. 
Na svém kontě má třicet 
osm účastí. Karel DOLEČEK 
(+2008) má jednatřicet účastí.

BK

Milan Paukert

František Peterka

TJ Sokol TJ SoTJ S Troja
1. Dne 7. 4. 2022 od 19 hodin se bude konat v restauraci v Sokolovně Valná 4
hromada jednoty, která bude volební. Po tříletém funkčním období  bude volen 
starosta a výbor jednoty. VH bude probíhat jako schůze delegátů z oddílů TJ.
2. Stále probíhají turnaje ve stolním tenise (viz článek níže). Na duben a kvě-
ten připravujeme Čarodějnice v Sokolovně (viz vpravo dole), dále autobusový 
naučný zájezd (viz pozvánka níže). Všechny zvu na tyto akce.
3. Restaurace v Sokolovně má provozní dobu: úterý až pátek 17.30–21 h. Od 
května bude provozní doba prodloužena. Přijďte posedět.
4. Pomoc Ukrajině. V hostelu TJ v Sokolovně jsou ubytovaní ukrajinští pra-
covníci, kteří pracují na přeložce kanalizace u jezu v Troji a úklid hostelu 
zajišťuje také Ukrajinka. Tito lidé požádali nájemce kempu a následně TJ 
o možnost ubytování jejich rodinných příslušníků v hostelu. TJ Sokol upravil 
prázdný prostor pro plánovanou saunu na pokoj a ubytoval zatím zdarma 
celkem dvanáct ukrajinských utečenců (devět dospělých a tři děti). Nájemce 
restaurace jim poskytuje částečné bezplatné stravování. Kdyby někdo mohl 
přispět těmto ukrajinským utečencům volejte na č. 728 213 254, kde bychom 
dohodli podrobnosti pomoci.
5. Někteří členové z oddílu Orientačního běhu se účastnili letošní Jizerské 
50 a dosáhli významných počtů účastí. (viz článek a foto M. Paukerta vlevo)

Za TJ Sokol Troja – Petr Filip
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V neděli 27. 2. 2022 pokračoval Seriál turnajů čtyřhrami.

U ČAST BYLA NA ÚVOD SEZONY PĚKNÁ, přišlo dvacet 
hráčů, tedy ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha 
na čtyřech stolech deset párů hrálo v jedné skupině 

systémem každý s každým na dva vítězné sety.
Turnaj byl velmi vyrovnaný. První tři páry měli dvě porážky, 

ze vzájemných zápasů nejlépe vyšli Miloš a Josef POZNÍČKOVI, 
druzí a zároveň nejlepší ze Sokola Troja byli Petr HOUF a Ladi-
slav HAVLÍČEK a třetí Petr HRACH s Tomášem DANÍČKEM.
Hned čtrnáct dní nato pokračoval Seriál dvouhrami.

V E VELKÉ TĚLOCVIČNĚ ZŠ SVATOPLUKA ČECHA se se-
šlo pěkných osmnáct hráčů, kteří hráli na dva vítězné 
sety nejprve ve dvou rovnocenných skupinách, ze kte-

rých se postupovalo do dvou devítičlenných skupin – finálové 
a o umístění. Suverénem se stal Václav JAGOŠ, který jako jediný 
nepoznal hořkost porážky, druhý Miloš POZNÍČEK prohrál dva-
krát a  třetí veterán František KVĚTOŇ – tři prohry. Nejlepší ze 
Sokola Troja Robert VOLF obsadil dvanácté místo.

Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

TJ Sokol Troja ve spolupráci
s MČ Praha-Troja vás zve na

Pálení čarodějnic
v sobotu 30. 4. 2022
od 17 hodin v areálu
kempu Sokola Troja
Program:

sportovní soutěže pro děti – 
dovednosti s míčem, běhy atd.

skákací hrad pro děti, děti 
masky s sebou, soutěž masek, 
předvádění kouzel, čarodějnický 
tanec

na ploše stánek s točeným 
pivem, grilované speciality, 
možnost opékání buřtů

reprodukovaná hudba, tanec

Přijďte se pobavit
a přivítat příchod jara.

Stolní tenis

B. Nováková – V. Jagoš

Houf – Havlíček (čelem) Pozníčkovi
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TJ SOKOL TROJA S MČ PRAHA-TROJA
A SPCCH PRAHA 7 pořádají

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD

za krásami
Šumavy

v sobotu 23. dubna 2022
Program: Zámek Vimperk Chalup-
ská slať Vydra Hrad Kašperk

Odjezd v 7.00 hod. od stanice MHD
Trojská, autobus bude stát na rohu ulice 
Povltavská. Návrat cca ve 20 hod.
Cena zájezdu pro členy TJ 200 Kč, pro hosty 
300 Kč.
Zájezd se uskuteční pouze při dostateč-
ném počtu účastníků.
Přihlášky přijímá Václava Filipová do 15. dub-
na 2022 – mobil 602 889 717,
email: filip-pavel@tiscali.cz
Srdečně zve za TJ Sokol Troja –

sokolskou všestrannost
Pavel Filip – vedoucí zájezdu

Jarní výlet chce ukázat zejmé-
na přírodní krásy Šumavy.
První zastavení bude na zám-
ku Vimperk, ale neplánujeme 
zde větší prohlídku, možná
stačí muzeum a pohledy ze 
zámku na město Vimperk s ně-
kolika zajímavými objekty.
Druhé zastavení bude v Borové 
Ladě, kde je překrásná Cha-
lupská slať, která má největší 
jezírko ze všech šumavských 
slatí. Další program bude 
upraven podle času. Určitě se
podíváme na Hrad Kašperk 
a město Kašperské Hory, v Čen-
kově pile nahlédneme na Vyd-
ru a potom se již budeme vra-
cet k domovu. Důležité bude
počasí. Snad by mohlo vyjít. 
Pokud bude pršet, program se
upraví tak, abychom i přesto
krásy Šumavy viděli. I déšť na
Šumavě má své kouzlo.
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Zoologická zahrada
www.zoopraha.cz Otevřeno denně, v dubnu 9–18 h

TIP NA VÝLET

Vážení čtenáři, milí turisté, jednodenní výlety do 
přírody se zdají být stále oblíbené a obzvlášť ty, 
na kterých si připadáte jako v divočině a přitom 
jste pár kilometrů od domova.

T ENTOKRÁT VYJEDEME tram.
číslo 17 do zastávky Poli-y
klinika Modřany, přejdeme

na druhou stranu a užasneme nad
malou „rozhlednou“ Sofie. Určitě
vyjděte nahoru, protože jen odtud
pořádně uvidíte romantický nápis
na dlažbě Sofijského náměstí. Pře-
jdeme na druhou stranu a popoje-
deme autobusem č. 190 nebo 150
na konečnou do zast. Na Beránku.
Navážeme na zelenou značku směr 
letiště Točná a vystoupáme nahoru.
Dál už půjdeme po okraji lesa k vy-
hlídce Nouzov. Nemineme další vy-
hlídku „Na Točnou“, kde je spousta 

vysílačů a dorazíme přímo do obce 
Točná. Hned zabočíme doprava po 
žluté a půjdeme Keltskou stezkou
krásnými dubovými lesy přes „Šan-
ce“ pod Závistí. Tady nás čekají další “
vyhlídky, nejdřív Nieckerleho, za ní 
druhá a pokračujeme dál po hřebeni
po žluté až k přístřešku. Zde uhneme 
ostře dolů doleva po neznačené ces-
tě Kamenka na silnici v Břežanském i
údolí. Přejdeme na druhou stranu 
k Hlávkovu pomníku a pokračujeme 
po modré až k vlakové zastávce Pra-é
ha-Zbraslav. (so 14:38, 15:38, 16:08, 
17:07). Vláček nás doveze na hlavní 
nádraží. Renata Zajícová

Přes Točnou na Zbraslav

Botanická zahrada pro vás
V dubnu otevřeno: venkovní expozice denně 9–19 h,
skleník Fata Morgana kromě pondělí,
vinotéka sv. Kláry denně 10–19.30 h

Opět kombinace dvou autorů se 
společnými tématy v  interakci 
s prostorem. Michal Škoda tvo-
ří téměř výhradně pro interiér, 
Čestmír Suška dostává prostor 
v zahradách a v sadě, přičemž 

některá díla komponuje 
mo na vybraná místa.

Trojský zámek
6. 4.–30. 10. 2022 Michal Škoda – Indoor / Čestmír Suška – r Outdoor

někt
přím

6. 4.–30. 10. 2022 Kamenné poklady pražských zahrad
Dlouhodobá expozice v podzemí Zámku Troja představuje originály ka-
menných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, 
konkrétně z výzdoby zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajin-
ného parku usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně.

Vystavené originální vlysy bratří Hermannů, mytologické sochy z Brau-
novy dílny nebo Číňani Václava Prachnera budou v instalaci doplněny vel-
koformátovými archivními fotografiemi z počátku minulého století.

Otevřeno: út–čt 10–18 h, pá 13–18 h, so–ne 10–18 h, bezbariéro-
vý přístup: suterén a přízemí. Vstupné: plné 150 Kč, snížené 60 Kč

8. 4.–22. 5. výstava Motýli, za-a
ostřeno na detail v tropickém 
skleníku Fata Morgana
14. 4.–29. 9. Kurátorská prová-
zení BZ
Každou neděli Nedělní sklep –
komentované prohlídky expozicí vý-
roby vína a Vinice sv. Kláry s malou
degustací na závěr, vždy od 13.00, 
15.00 a 17. 00. Sraz a začátek 
prohlídky u pokladny Kovárna 

v ulici Trojská. Zastávka autobusu 
112 „Kovárna“. Od sklizně 2009 se 
hrozny zpracovávají v nově vybudo-
vaném sklepě s moderní technologií.
Místní klíčové odrůdy jsou Ryzlink 
rýnský a Rulandské modré. Vstupné: 
350 Kč/osoba (sklep + venkovní 
expozice + Fata Morgana)* Vstupen-
ky zakoupíte na pokladě u vstupu 
do areálu nebo na baru ve Vinotéce 
sv. Kláry v den prohlídky. Rezervace
míst není nutná! Dárková vstupen-
ka: prohlídku sklepa lze zakoupit 
také online v e-shopu bz, a to v po-
době dárkového poukazu s platností 
do 31. 12. 2022

*Vstupenka je jednorázová a platí 
jeden rok od vydání.

V době 
redakční 
uzávěrky 
program
neznámý

Planetárium Praha
Královská obora 233, Praha 7 www.planetum.cz

PÁTEK 15. 4.
11–12 Anička a Nebešťánek – 
Jarní příběh
13.30–14.30 3-2-1 START!
15–16 Polaris
16.30–17.30 3-2-1 START!
18–19 Korálový útes 360*
19.30–20.30 Horizon*

SOBOTA 16. 4.
11–12 Anička a Nebešťánek – 
Jarní příběh
13.30–14.30 Polaris 2 – Lucie
15–16 3-2-1 START
16.30–17.30 Zrození Země *
18–19 Noční obloha 8 K*
19.30–20.30 Voyager*

NEDĚLE 17. 4.
11–12 Anička a Nebešťánek – 
Jarní příběh
13.30–14.30 3-2-1 START
15–16 Polaris
16.30–17.30 Hvězdy mayských 
bohů*
18–19 Měsíční sonáta

PONDĚLÍ 18. 4.
11–12 Anička a Nebešťánek – 
Jarní příběh
13.30–14.30 Polaris 2 – Lucie
15–16 3-2-1 START
16.30–17.30 Voyager*
18–19 Zrození Země*
*Anglická verze – sluchátka
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