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Milí trojští sousedé, 

ÚŘAD MČ INFORMUJE

ve svém dnešním úvodníku bych vás ve-
lice rád pozval na dvě již tradiční jar-
ní sportovně společenské akce, které
Městská část Praha-Troja ve spolupráci
se Sokolem Troja, ZŠ, MŠ a Trojským
gymnáziem již řadu let pořádá.

V sobotu 27. května se můžete těšit 
na již XVI. ročník „Dne plného pohy-
bu – Trojský den 2017“. V letošním roce
jsme konání této sportovní akce přesu-

nuli do areálu HG Sport – loděnice MČ 
Troja. Z důvodů obsazenosti sportov-
ního vodáckého kanálu se oproti před-
cházejícím rokům bude Trojský den 
konat již v měsíci květnu.  V tento den si 
budete moci zcela netradičně vyzkoušet 
dvanáct rekreačních sezonních sportů 
celého roku – od koulování, přes jízdu 
na raftech, pouštění draků, rozdělává-
ní ohně, lyžování a mnoho dalších. Ne-
zapomněli jsme ani na seniory, ve stanu 
MČ Troja na ně bude čekat kromě za-
jímavého programu i malé občerstvení. 
Hry a soutěže budou připraveny i pro ty 
nejmenší. Soutěžit mohou jak jednotliv-
ci, tak i dvojice ve věkových kategoriích 
do patnácti a nad patnáct let a v katego-
rii rodič a dítě.

Snad ještě oblíbenější mezi trojský-
mi občany je Trojská buchta – cukrář-
ská, pekařská a vinařská soutěž. Letos 

se bude konat 6. června v Obecní za-
hradě mateřské školy. Těšit se společně 
můžeme na skvělé domácí kulinářské 
dobroty, víno a domácí pálenky. Kdo 
nesoutěží, nezapomeňte jako vstupen-
ku s sebou vzít něco dobrého k zakous-
nutí k vínu, které pro vás zajistíme.

Na závěr mi dovolte pozvat vás ješ-
tě na Trojský trojboj, který pro vás na 
24. června připravuje SaBaT Praha ve 
spolupráci s oddílem kopané Sokola 
Troja a odborem Sokolské všestrannos-
ti Sokola Troja. Soutěžit se bude v soft-
balle, malé kopané a odbíjené nebo rin-
gu. Podrobnosti najdete v příštím čísle.

Přeji vám všem příjemné prožití jara.

O čem jednala Komise sociální 
a péče o seniory dne 12. 4. 2017

n byt č. 3 v DIP pořád bez nájemce, předsedkyně požádala 
členy komise, aby se poptali ve svém okolí a event. zájemce 
poslali na úřad MČ
n tajemnice předložila žádost o byt čj. TR 00474/2017 zasla-
nou p. Georgievem z Prahy 9, komise doporučuje v odpovědi 
požádat žadatele o další podrobnosti (zaměstnání, finanční 
situace apod.)  a upozornit na tříměsíční nájemní smlouvu 
s možností prodloužení a hlavně podmínku uvolnit byt pro 
naléhavý případ např. matky s dítětem z Troje
n komise navrhuje pozvat na Trojský den např. p. Zilvara, zda 
by nechtěl uspořádat přednášku o svých záměrech na budoucí 
vinici Jabloňka
n členové komise upozornili na velmi zhoršenou dopravní si-
tuaci v Troji
n Různé, info – přehled chystaných akcí:
Otvírání studánek 22. 4. 2017 od 13 hod.
Trojský den 27. 5. 2017 – letos na vodácké základně
Trojská buchta 6. 6. 2017
Trojské vinobraní 16. 9. 2017

zkrácený zápis R. Zajícová, tajemnice komise

ezi pestrou škálou místních akcí zaujímá již tradiční 
místo jarní Otvírání studánek. Koná se za každého 
počasí (vílám a vodníkům voda svědčí). I letos bylo 

na známé trase od pramene potoka Haltýř (naštěstí nezamr-
zl) do zámeckých zahrad veselo. Po oživení fontán následovala 
oblíbená pohádka.

M

K jednotlivým bodům jednání: 
1. Informace. Dne 2. 5. od 18:00 hod. proběh-
ne v aule ZŠ+TG projednání Generelu ZOO. 
3. ZOO „Rekonstrukce šaten zaměstnanců 
na WC pro návštěvníky“. Komise s předlo-
ženým návrhem souhlasí bez připomínek. 
4. ZOO „Rozšíření WC pro návštěvníky při restauraci Obo-ZOO R šíř í WC á š ě ík ři i Ob
ra“. Komise chápe materiálové řešení fasád a střechy (dřevě-
ný obklad) jako prozatímní řešení. S návrhem souhlasí.

Komise požaduje doplnění podkladů k bodům:
2. RD Nádvorní – studie dřevostavby nového RD 5. Pří-

Z jednání komise pro výstavbu a dopravu 19. 4. 2017

stavba bytového domu BESS (změna ÚR + změna stavby) 6.
RD Nádvorní – parc. č. 148/8 k. ú. Troja 7. Diplomatická 
čtvrť – dokumentace stávajícího stavu – řezy, pohledy 8.
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, materiály poslány 
členům komise. Vyjádření musí být zpracováno a předáno 
na MHMP do 24. 4. 2017. Hlavní témata: tramvajová trať 
Podbaba – Bohnice, otočka tramvaje u EZU, dopravní napo-
jení ZOO Praha.
Diskuze:
posunutý betonový blok, který vymezuje přechod pro chodce 
na křižovatce Kovárna. Požadujeme umístit na původní mís-
to. Obnovit nátěr přechodu u trafostanice Trojská x Na Ka-
zance. Přechod není už vidět, parkují tam auta. slepá ulička 
mez areálem Sádky a Panským statkem bude i nadále obou-
směrná.
Konkrétní návrhy na úpravy dopravního značení v Troji bu-
dou projednány na Odboru dopravy Prahy 7 dne 27. 4. 2017.

Ing. arch. Tomáš Drdácký, předseda komise pro výstavbu a dopravu
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ŽIVOT V TROJI

Zápis do Mateřské školy
Nad Kazankou
Zápis do Mateřské školy Nad Kazankou pro školní rok 
2017/2018 bude probíhat ve dnech 3. a 4. 5. 2017
vždy od 13.30 do 17.00 hod. v prostorách mateřské školy.
n K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítěte
a s sebou přinese Rodný list dítěte a svůj
Občanský průkaz, vyplněnou Žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání
a Evidenční list.

n Veškeré potřebné dokumenty a Kritéria pro
přijetí dítěte do MŠ jsou na webových
stránkách mateřské školy –
www.mstroja.cz

em

Bc. Vladimíra Barešová, ředitelka školy

CENÍK INZERCE 1/2 strany
185 mm šířka
130 mm výška

2500 Kč

1/4 strany
90 mm šířka
130 mm výška

1300KčK

1/6 strany
185 mm šířka
44 mm výška

950 Kč

1/8 strany
90 mm šířka
62 mm výška

600 Kč

1/10 strany
90 mm šířka
49 mm výška

500 Kč

1/12 strany
58 mm šířka
62 mm výška

400 Kč

1/16 strany
90 mm šířka
29 mm výška

300 Kč

1/24 strany
58 mm šířka
29 mm výška

200 Kč

5000 Kč

celá strana
185 mm šířka
256 mm výškaK uvedené ceně bude při-

počtena daň ve výši 21 %.
Ceny platí při dodání hoto-
vých podkladů. Za obsaho-
vou stránku inzerátů ručí
inzerent. Vydavatel může
odmítnout přijmout objed-
návku inzerce bez udání dů-
vodu. Inzeráty můžete podat 
na CD a DVD v sekretariátu
Úřadu městské části nebo je
můžete zaslat e-mailem na ad-
resu info@mctroja.cz nebo
redakce@mctroja.cz. Jedno-
rázová platba za jeho zveřej-
nění se platí předem.

Velkoobjemové
KONTEJNERY

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné 
odkládat několik druhů odpadu. Během provoz-
ní doby kontejnerů je možné, ve spolupráci s po-
věřeným pracovníkem, odložit dřevěný a stavební 
suť (namísto kovů), odpad ze zeleně, objemný od-
pad, elektrozařízení a nebezpečný odpad.

neděle 28. 5.
n V ulici Sádky u Diplomatické čtvrti 9–15 h

Prosím sledujte průběžně termíny přistave-
ní kontejnerů v časopise TROJA nebo na
stránkách www.mctroja.cz.

18. ROČNÍK PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE18. ROČNÍK PEKAŘSKÉ SOUTĚŽE

SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK
6. 6. 2017 OD 17 HODIN
NA ZAHRADĚ MŠ NEBO ÚMČ

Soutěžní výrobky můžete nosit
na úřad  do 16:30 hod. 

Kategorie:
n sladké pečené n sladké nepečené
n slané pečené n slané nepečené
n kynutá buchta klasik n vína
domácí výroby n destiláty a likéry, 
min. množství 0,7 l
Vzhledem k loňskému
kladnému ohlasu bude 
i letos JEDLÉ VSTUPNÉ 
(pekařské a cukrářské 
výrobky, sýry, uzeniny, víno)
K pěknému večeru přispěje 
živá hudba s pracovním
názvem Trojčení 

Bibliobus končí
už jen každý sudý čtvrtek
4. a 18. 5.,
(do prázdin pak ještě
1., 15. a 29. 6.)
14–18 h v ulici Sádky.
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Informace o postupu bourání 
a výstavby Panského statku
Od 19. 4. do 12. 5. probíhá odvrtávání a osazovaní dočasných ocelových trnů
„hřebíkování“ na severní hranici staveniště v prostoru objektu E,F,G. Jedná 
se o dočasné zajištění stability svahu mezi staveništěm a sousedními pozem-
ky. nV současnosti probíhá betonování základové desky objektu K+L a odtě-
žení jámy objektu J1 + J2 nNásledně od 4. 5. bude probíhat betonáž podklad-
ních betonů J1 + J2 a odtěžení jámy objektu I n Dále v současnosti probíhají
stříkané betony pilotového zajištění jámy objektů J1 + J2 n Cca od 11. 5. se
začnou vrtat systémové základové piloty v prostoru objektu J1 + J2

Práce na rekonstrukcích na nejbližší období:
Objekt A (s věží) nnyní práce pozastaveny n12.–26.5.2017 rozebírání věže,
rozebírání obvodových stěn v 2 . NP pod úroveň budoucího stropu, demon-
táž trámových stropů nad 1. NP.

Objekt B (stará pošta) n probíhá statické zajiš-
ťování objektu, osazování dočasných táhel pod 
strop nad 1. PP n 9.–12. 5. 2017 bude montována 
nová záchytná lávka na západní straně objektu 
(do ulice).
Objekt E + F (stáje) n probíhá rozebírání části 
těchto objektů a zajišťování svahu k sousedním 
pozemkům „hřebíkování“ (viz. první bod) n
15. 5.–19. 5. dokončení tryskové injektáže základů

Vít Brainhof,
projektový tým č.4- SOTP, Metrostav, a.s. 
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Inzerce

REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD
SEKÁNÍ TRÁVY

TEL.: 606 662 223, 723 899 561

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ
A OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Ohlédnutí 
za Jarním úklidem
Pod záštitou celorepublikové akce Ukliďme 
svět, Ukliďme Česko, se také letos v sobotu 
8. 4. 2017 uskutečnil Jarní úklid, kterého 
se zúčastnilo dvaačtyřicet lidí z řad míst-
ních i dalších dobrovolníků. Tato zaštiťu-
jící akce částečně podpořila trojský úklid 
poskytnutím odpadkových pytlů.

I přes nepříznivou předpověď počasí 
nás po ránu přivítalo sluníčko a za su-
cha a tepla se podařilo uklidit okolí 
cyklostezky v Podhoří, u loděnice USK 
Praha, okolí protipovodňového valu, 
prostor okolo výjezdu z tunelu a horní 
část ulice Pod Havránkou. Mezi odpad-
ky byly kromě malých trubek, drátů, 
pneumatik, injekčních stříkaček a velké-
ho množství papírků od Hašlerek také 
nalezeny zajímavé předměty, jako např. 
velká plastová kanalizační trubka nebo 
pracovní helma. V úterý 11. 4. 2017 stu-
denti Trojského gymnázia (cca 100 stu-
dentů) s úklidem pokračovali na čtyřech 
místech – podél břehu Vltavy od zámku 
do Podhoří, v údolí okolo Haltýřského 
potoka, okolí cesty od ul. U Lisu směrem 
k ul. Pod Havránkou a u parkoviště ZOO 
pod Trojským zámkem uklidili nelegál-
ní kompost. Také studenti našli zajíma-
vé poklady – vyhozený monitor, klíčky 
od auta, skládací židli nebo rybí hlavu. 
Pro sesbíraný odpad byly připraveny tři 
kontejnery na směsný odpad, které byly 
již v sobotu z většiny naplněné a po úkli-
du studentů byly naplněny zcela. Také 
byl k dispozici kontejner pro bioodpad, 
který jsme využili při úklidu nevzhled-
ného koutku u diplomatické čtvrti a ne-
legálního kompostu. n Po ukončení 
úklidu bylo tradičně připraveno občers-
tvení na Trojské louce v podobě opékání 
špekáčků. n Tímto velice děkujeme všem 
zúčastněným za pomoc při zvelebování c
Troje i Podhoří, velký dík patří i Trojské-
mu gymnáziu za značnou pomoc na pro-u
blematických místech, dále Povodí Vl-
tavy, které poskytlo dva velkoobjemové 
kontejnery a Botanické zahradě, která ěě
poskytla jeden kontejner v Podhoří.

Ing. Jana Ceplová, referent žp

MístaMístaMístaMístaMísM ukliuuuu zená při
JJarníJ brigádě
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AKTIVITY U ŘEKY
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Kde se občerstvit
OBČERSTVENÍ SLALOM
u slalomové dráhy, sezona začíná, otevřeno 
od května do října, 15–20, o víkendu celý den,
při špatném počasí zavřeno

OBČERSTVENÍ U LÁVKY
u lávky pro pěší, sezona začíná, otevřeno
od května do října 15–20, o víkendu celý den
při špatném počasí zavřeno

GALERIE
U TROJSKÉHO
KONĚ
u řeky, občerstvení, výstavy, 
koncerty
při špatném počasí zavřeno

KOLONIÁL OVENEC
(zvaný Na růžku)
v Podhoří u přívozu, sezona začíná od března,
otevřeno do října, občerstvení, dětské hřiště, 
točená zmrzlina
při špatném počasí zavřeno

G

Na vodácké základně
v areálu HG Sportu u Vltavy
n začátek registrace 13 hod., disciplíny do 17 hod.
n vyhlašování vítězů od 18 hod.

živá hudba (kapela OLDIES), občerstvení zajištěno na místě 

Těšte se na dvanáct sportovních disciplín,
program pro seniory a nejmenší

STAROSTA MČ PRAHA-TROJA TOMÁŠ BRYKNAR
SRDEČNĚ ZVE NA XVI. ROČNÍK DNE PLNÉHO POHYBU

V SOBOTU
27. 5. 2017

Prožijte sporty
všech rocňích období

v jediném dni
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Inzerce

o projekt Erasmus+. S radostí jsem tuto nabídku přijala a letos v srpnu jsem vy-
cestovala do Skotska. Destinaci jsem si vybrala záměrně s ohledem na specifika 
skotské kultury a jazyka v rámci Spojeného království.

V průběhu dvou týdnů jsem navště-
vovala jazykovou školu INLINGUA
v samotném centru hlavního města
Edinburghu. Během kurzu se nám
vystřídalo několik lektorů s odlišnými 
tématy, jako např. výukové metody 
a jejich využití v hodinách cizího jazy-
ka, velký důraz je kladen na metodu
dvojjazyčné výuky – CLIL. Další ho di-
ny byly zaměřeny na fonetická cviče-
ní. Obecně lze říci, že semináře byly 
zaměřeny především na prohloubení 
a upevnění komunikace vyučujících
anglického jazyka jako jazyka cizí-

ho, hlavně v oblasti ústního projevu. 
n V odpoledních hodinách byl na 
kaž dý den naplánován společenský 
program – návštěva pamětihodností 
hlavního města a jeho okolí. n Jako
jazykář spatřuji velký přínos tako-
vého kurzu a osobně si myslím, že 
každý vyučující cizího jazyka by měl 
ve své profesní kariéře podobný pro-
jekt absolvovat. Pokud by se tato
možnost naskytla i budoucnu, ráda ji 
opět využiji.

Ing. Martina Marešová, vyučující 
ANG a ANE v Euroškole Praha

Skotsko

s Andersenem
V šest hodin jsme se sešli před
školou, šli jsme do třídy, roz-
balili si spacáky a se všemi se
přivítali. n Pak jsme si vzali
svoji oblíbenou knihu, sed-

li si do kroužku, ale najed-
nou… se u sborovny objevil 
pan Andersen. n Chvíli nám 
vyprávěl o svém životě a pak 
nám přečetl pohádku, do kte-
ré pak sám tiše odešel. n Ná-
sledovalo představení našich 
knih a pak, jelikož byl hlav-
ním tématem noci Čtyřlís-
tek, jsme se rozdělili do osmi 
skupin a hráli hru na toto 
téma. n Kolem deváté hodi-
ny jsme zalezli do svých tříd, 
občerstvili se a šli do pyžam. 
Pak nám paní učitelka četla. 
n Prvňáčci už spali, ale pátá 
třída se po čtení  ještě dívala 
na dobrodružný film. n Tím 
skončila naše pohádková noc.

Gábina Novotná
a Ála Hamplová, 5. třída

Noc
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Trojské gymnázium 
přivítalo návštěvu

z Francie
rojské gymnázium navštívili stu--
denti z francouzské školy Collèll ge le e
Ronceray v Le Mans. Sami navštívili y

všechna zajímavá místa Prahy a s obě--
ma kvartami se vydali do Terezína, kde 
po pár komplikacích měli i svého prů--
vodce ve francouzském jazyce.

T

Terezín zaujal jak nás, tak i francouzské 
studenty. Prošli jsme malou i velkou pev--
nost a pak to zakončili milým obědem 
v Litoměřicích.

Ve škole jsme strávili dvě hodiny mate--
matikou, kde byla malou překážkou ja--
zyková bariera, protože anglicky na tom 
nebyli Francouzi tak dobře jako my, ale 
moc nám to nevadilo. 

Ve čtvrtek 6. 4. čekal naše francouz--
ské přátele návrat domů, a tak jsme je ve--
čer před návratem domů pozvali k nám 
do školy. Ze začátku jsme si jen povídali, 
především pomocí pana učitele Arcii, 
který učí španělštinu a francouzštinu, 
ale pak jsme to vzali do svých rukou 
a Francouzi nám začali pouštět jejich 
oblíbené písničky a začali jsme všichni 
tancovat. Po pětihodinovém tanci a hra--
ní fotbalu už museli domů. Loučení 
bylo hodně dojemné, i když jsme se moc 
dlouho neznali, opravdu nám všem při--
rostli k srdci, a tak jsme si rozdali Face--
booky a kontakty. A hlavně pan ředitel 
Jendřejas nám slíbil, že je i my za rok na--
vštívíme. Karolína Hamouzováá

n vystoupení dětí z MŠ
n bubnování s Petrem Šušorem
n vystoupení Trojského divadelního spolkuvystoupení Trojského divadelního spolku
n soutěže pro rodiče s dětmi
n sdělení a ofi ciální předání fi nančního

výtěžku z akce na rekonstrukci školní 
zahrady

n vystoupení zpěvačky Markéty Konvičkové, 
účastnice třetí řady Tvoje tvář má známý 
hlas

Vstupné: dospělí 100 Kč, děti zdarma

nObčerstvení po celou dobu zajištěno

MŠ Nad Kazankou
a POP KONCERT, s.r.o.
srdečně zve děti, rodiče
a přátele školy
na benefi ční akci

BUBNOVÁNÍ
PRO ZAHRADU aneb

„Chteľ bych mít zahradu nejen pro parádu“

Program:

VE ČTVRTEK 11. 5. 2017 OD 16.30 H
NA ZAHRADĚ BRABCOVY VILY

Ekoškolka Rozárka/Ekocentrum
Podhoubí Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja

www.podhoubi.cz

Zápis do Ekoškolky Rozárky na školní rok 2017/18
11. a 12. 5. 2017, 15–18 h
K zápisu s sebou zákonný zástupce přinese rodný list dítěte, svůj občanský 
průkaz, vyplněnou Přihlášku do Ekoškolky Rozárky (pokud ji již do školky 
předem nezaslal). Účast dítěte u zápisu není nutná.
Více informací na www.podhoubi.cz v sekci Zápis do Ekoškolky Rozárky.
S čím u nás můžete počítat? Dostatek pobytu venku, program Začít spolu, 
respektující přístup k sobě navzájem i přírodě, zdravé jídlo a prostor pro 
svobodnou hru. Jsme tu pro děti od 2 do 7 let.
Více na www.podhoubi.cz Kontakt: Eva Sůrová, tel: 777 123 690, eva.suro-
va@podhoubi.cz, Ekoškolka Rozárka, Pod Havránkou 12/2, Praha-Troja

květen

Easter egg hunt
Tradice ze Spojených států 
po druhé v Obecní zahra-
dě. Petr Perný s rodinou le-
tos opět připravil spoustu 
her a velké finále – hledání 
velikonočních vajíček ukry-
tých v trávě. Jménem zúčast-
něných moc děkuji Petrovi 
a Tazeem za přípravu her, 
maminkám za napečené 
dobroty a všem dětem i rodi-
čům za účast a sportovního 
ducha! TD
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MÁTE SLOVO

CO NOVÉHO U SOUSEDŮ

ÚŘAD MČ INFORMUJE

Reakce na článek Soužití z nutnosti, napsaný zástupcem ZOO Praha 
Mgr. J. Šimkem, Ph.D. v březnovém časopise Troja č. 209

Po dlouhé době jsem si s radostí přečetla v únorovém čísle časopisu Troja pěkný článek staroused-
líka pana Přády o palčivých problémech v Troji. V březnovém čísle se objevila reakce pražské ZOO 
na tento článek, a ta mě velmi zneklidnila svou netaktností a chybějící erudovaností.

ž jen jeho název – Soužití z nutnosti.
Nezapomínejme, že jen díky daru po-
zemků slavného trojského mecenáše

a velkostatkáře Aloise Svobody by nemohla 
být nádherná pražská Zoologická zahrada po-
stavena. Naši předkové by ji umístili někam ji-
nam. Otázka nuceného soužití pod taktovkou
ZOO by tak zmizela. 

Pražská ZOO i jinak předvádí zarážející
jednání. Vrcholným představitelům připadá 
normální zvyšovat hlas na nepříjemně se do-
tazující obyvatele Troje při debatách o novém
pavilonu goril. Chybí nám řešení problémů
jako mezi sousedy, o které jsme se snažili
i v dřívějších dobách. Bez emocí, tedy jed-
noduše asertivně, což by mělo být i v zájmu
ZOO. 

Nešťastná je i reakce ZOO, jež rádoby 
zesměšňuje stížnost ohledně zápachu, ob-
tížného hmyzu a hluku. Mnoho starousedlí-
ků Podhoří a Troje zachovává hospodářství
i v dnešní době. ZOO je přece jenom poně-
kud větší „hospodářství“, s velkým chovem
zvířat, a proto je logické, že v rámci základní
slušnosti by neměly být koncipovány veškeré
stavby, parkoviště a hnojiště v blízkosti domů
starousedlíků.

Z Troje se stala vilová čtvrť, díky pokro-
ku zahlcená výfukovými plyny. Od pondělí
do pátku ji zamořují naši spoluobčané jedou-
cí do zaměstnání a zpět. O víkendech se o to
samé starají převážnou část roku návštěvníci
ZOO. Těm chybí parkovací plochy, stávající
kapacitně nevyhovují, a tak se využívá louka 
v přírodním parku Draháň-Troja. Taky po-
krok. Občan, který zaparkuje z pohledu po-
licie na zeleni, zaplatí pokutu. ZOO to samé
prochází mnoho let u stovek aut. To je asi to
respektování relevantních požadavků ochra-
ny přírody. Malíř Antonín Chittussi by se divil
a nic nenamaloval. Je nanejvýš nutné vybudo-
vat záchytné parkoviště (asi u tunelu Blanka)
a potom se ohánět studiemi a plány o tramva-
ji, lanovce a lávce ap. Možná nejdříve bude láv-
ka, ale ta je vázána na dokončení nové čistírny 
odpadních vod. Proti té se také protestovalo,
sepisovaly se petice, ale hlas lidu, ani někte-
rých uznávaných odborníků, neuspěl. To ale

neznamená, že si obyvatelé Troje nechají líbit 
úplně vše.

Tramvaj do ZOO byla plánována již dávno, 
a dokonce se započala i budovat. Jsou vidi-
telné pozůstatky stavby tramvajového tělesa 
v blízkosti nového Trojského  mostu. Nakonec 
vyhrál autobus. Tramvajová trať Podbaba–
Suchdol se plánovala nejméně před padesá-
ti lety. Ani při rekonstrukci silnice směrem 
na Suchdol v osmdesátých letech minulého 
století se na tramvaj nedostalo. A najednou 
se vybuduje trať Podbaba – Bohnice, jdoucí 
kudysi z Podbaby, asi přes pozemek Hydrolo-
gického ústavu TGM, nějak přes špičku Císař-
ského ostrova. V dostatečné výšce nad řekou 
s ohledem na lodní dopravu. Dále mezerou, 
tak pro jednokolejku, mezi ploty ZOO a ČZÚ, 
aby následně zmizela v tunelu pod Sklenář-
kou a vyústila u nákupního Centra Krakov. 
Je to sice hezké, ale Troji to neodlehčí. Ti co 
jezdí zásadně autem, do MHD ani náhodou 
nepřesednou.

Lhát se nemá. Doprava do ZOO pálí všech-
ny. To je shrnutí vaší odpovědi ohledně do-
pravní situace v Troji. A z této odpovědi vy-
plývá, že jste se jen šestnáct let trápili. Co 
jste učinili konkrétně za tuto dobu k nápravě? 
Kaž dý přece ví, že je prvořadé zajistit dopravu 
a parkování a poté plánovat rozšiřování chovů 
a výstavbu nových pavilonů.

Zamyslel se vůbec někdo ze čtenářů nad 
nezbytností stavět nový areál pro gorily?

Zavádějící je už jen argument, že několika-
členné stádečko goril je stresováno při povod-
ních a musí mít proto nový pavilon (finančně 
značně náročný) za cenu poničení rázu kra-
jiny, další zbytečnou zastavěností půdního 
fondu, a přitom miliony lidí na světě prožívají 
tento stres zas a zas, nemluvě o lidech v Praze. 
A co my «Podhořáci», stoletá povodeň a ta ná-
sledující nás nejen stresovala, ale především 
ničila majetky a životy domácích zvířat. Jak 
odpoví pražská ZOO na otázku, kdo je důleži-
tější. Člověk nebo zvíře? 

Nebylo by lepším počinem apelovat pro-
střednictvím Magistrátu hlavního města Prahy 
na vládu ČR, aby docílila správné nastavení 
provozních řádů na přehradách Vltavské kaská-
dy a neupřednostňovat výrobu elektrické ener-
gie nad ochranou majetků a životů lidí, ale i zví-
řat? Vltavská kaskáda je dílo geniální a měla by 
nás před dalšími povodněmi ochránit.

ZOO se chce podle vyjádření pana náměst-
ka i nadále rozšiřovat do ploch jim svěřených. 
Takže u „gorilince“ asi nezůstane, těch co 
nejmenších zásahů do krajiny pravděpodobně 
přibude. Co se stane, až začne rozvoji ZOO 
vadit silnice z Troje do Podhoří? Vždyť tak ne-
vhodně odděluje jednu část ZOO od druhé.

Za spolek Podhoří je v Troji Ing. Ladislava Popovská
za vydatné pomoci svého muže Jiřího

U

Expanze zoo dle návrhu na výstavě Trojské plány 2017

23. mezinárodní knižní 
veletrh a literární festival

Svět knihy
Praha 2017
11.–14. 5.
nna Výstavišti
VVstupné čt–so (11.–13. 5.): 
120 Kč, snížené 60 Kč, ne-
dděle (14. 5.) jednotné: 60 Kč
www.svetknihy.cz

Den muzeí
a galerií

v Národním technickém 
muzeu, Kostelní 1320/42

ve čtvrtek 18. 5.
na místo plného či sníženého:
zvýhodněné vstupné 50 Kč
www.ntm.cz

Představení 
Generelu
Zoo Praha
Veřejná prezentace generelu 
rozvoje a výstavby Zoologické 
zahrady hl. m. Prahy, aktuali-
zace 2016–2017 se uskutečnila 
2. května od 18.00 v aule Troj-
ského gymnázia.

Návrh pro projednání genere-
lu rozvoje a výstavby Zoologic-
ké zahrady hl. m. Prahy, aktu-
alizace 2016–2017, je v úřední 
dny a jindy po dohodě k na-
hlédnutí na stavebním odděle-
ní úřadu městské části.

Písemné připomínky mohou ob-
čané podávat do 15. května na 
úřad na bryknar@mctroja.cz.

Ing. Tomáš Bryknar,
starosta MČ Praha-Troja
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Prostor představám aneb umění prostoru
Jeden z nejžádanějších tuzemských sochařů současnosti – Michal Gabriel tvoří svá díla již 
řadu let v Troji. Výčet jeho výstav i realizovaných objektů je rozsáhlý, přesto si profesor Fa-
kulty výtvarných umění VUT Brno našel čas na krátký rozhovor pro naše čtenáře, tady je:

„Zvířecí tématiku“ zpracováváte od dob studií*. Skoro to vypadá, že jste ateliér poblíž 
zoo vybral záměrně…
Jenom to tak vypadá, ale šlo o náhodu. Do ateliéru v Podhoří jsem se nastěhoval 
asi v roce 1994 a motivací byl hlavně velký prostor, krásné okolí a také to, že jsem se 
z centra dokázal do ateliéru dopravit na kole v překvapivě krátkém čase. Se zoologic-
kou zahradou jsem několikrát spolupracoval, ale vystavovat sochy zvířat v konkuren-
ci se živými zvířaty bych nikdy nechtěl. Je to jako srovnávat sen s realitou. V zoo jsem 
měl ale dva roky vystavené sochy třinácti bronzových hráčů ve výběhu gepardů. Na-
zvali jsme s panem ředitelem Bobkem tuto exposici Pastevci gepardů. Ještě před tím 
jsem spolu s kolegy Lukášem Rittsteinem a Barborou Šlapetovou realizoval interiér 
pavilonu Indonéské džungle. K Zoo mám opravdu blízko, ale souvislost s ateliérem 
v Podhoří je opravdu náhoda.

Vaše plastiky a fontány zdobí veřejná prostranství řady měst (ta nejbližší – Vodní ná-
městí se nachází na rohu ulic Wuchterlova a Kafkova v Dejvicích). Přibližte nám pro-
sím, jaká je týmová spolupráce (autor/architekti/odpovědné úřady).
Většinou jde o realizace, které vzešly z veřejné soutěže a tam je vše dané vyhlášenými 
podmínkami. Spolupráce je tedy na úrovni naplnění zakázky. Mnohem zajímavější 
a plnější je spolupráce se soukromými investory, protože tam vše probíhá na základě 
jejich zájmu a osobním výběru.

* Akademie výtvarných umění 1980–87

…a veřejnost, jaký je ohlas, posun ve vní-
mání, eventuelní projevy vandalismu:
S ohlasy veřejnosti mám až na výjimky 
docela dobré zkušenosti. Asi je to tím, 
že se moc nepouštím do abstraktních 
soch. Skutečně jsem měl kdysi několik 
negativních reakcí na velmi jednodu-

chou nerezovou kašnu v Hradci Králo-
vé. Nečekal jsem to, protože jsem ji po-
važoval za zcela nekonfliktn í a přesto 
několik lidí podráždila. Vše ale utich-
lo, když vyhrála první cenu obce ar-
chitektů za umělecké dílo ve veřejném 
prostoru.

Od určité doby vytváříte díla „ve smeč-
kách“ (koně, žraločí hejna, gepardi atd.), 
že by opět inspirace zoo…
Spíše jde o symbolické motivy – žraloci, 
smečka kočkovitých šelem a hejno dra-
vých ptáků, tedy voda, země, vzduch. 
Zvířata sice působí velmi realisticky, ale 
ve skutečnosti jde o projekci diváků. Pra-
cuji s výraznou strukturou, která pokrý-
vá povrch soch. Struktura jednak nahra-
zuje realistické detaily sochy, ale zároveň 
i zabírá více jak polovinu povrchu sochy. 
Do tohoto prázdného prostoru si di-

Tři bronzoví 5 metrů dlouzí žraloci – foceno v Jizerských horách 

S. Freud, bronzový odlitek – golfové hřiště Kaská-
da v Jinačovicích u Brna

Průzkumníci Tři modré laminátové postavy – 
Vltava

Madona výška 210 cm, bílá polyesterová pryskyři-
ce a žaludové čepičky 

Smečka sedm bronzových zvířat – foceno v Jese-
níkách

vák automaticky projektuje svoji vlastní 
představu o realitě skutečného zvířete, 
a protože jde o jeho vlastní představu, 
nepochybuje a věří ji.

Za ta léta jste už skoro místní, můžete 
zkusit hodnotit. „Anketní otázka“ na zá-
věr: Co považujete za přednosti tvorby 
v Troji a co naopak za největší problém?
Předností je harmonické místo, řeka 
stromy klid. Trochu mně znepokojuje 
postupný posun města do této oázy. Pro-
tože ale v ateliéru v Podhoří nebývám již 
tak často jako dříve, nevnímám to již tak 
osobně.

Děkuji za rozhovor LMr

Bývalo zvykem, že nákup přímo v ateliéru 
byl nejvýhodnější, zde (pro případné zájemce) 
spojení: michalgabriel@hotmail.com.
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ŽIVOT V TROJINAPSALI JSTE NÁM

PO UZÁVĚRCE

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Pozdrav z Krumlova
Trojští sokolové na hradě a zámku Č. Krumlov, foto z pozná-
vacího autobusového zájezdu do Českého Krumlova konané-
ho 22. 4. 2017, kde jsme absolvovali prohlídku zámku, prošli 
historické město – zapsané jako kulturní památka na seznamu
UNESCO, prohlédli zámecký park včetně otočného hlediště
a viděli další zajímavosti města. P. Filip

V Galerii u lávky bude dne 4. května v 17 hodin zahájena výstava jedné 
z předních osobností „Československé nové vlny výtvarného umění“.

aroslava Pešicová byla součástí avantgardy, která od počátku 
šedesátých let navracela našemu umění sebevědomé postave-
ní ve světovém kontextu. n Přesto, že Jaroslava Pešicová byla 

bytostnou malířkou, zanechala nám i nepřehlédnutelný odkaz gra-
fických prací. Zaujal ji hlubotisk, zejména různé modifikace leptu, 
akvatinty a mezzotinty. Všechny ty obtížné postupy opět zcela podří-
dila svým představám. Invenčně nalézala neobvyklá technická řešení. 
V grafice, stejně jako v malbě, jsou produktem její imaginace bohaté 
ornamentální féerie prostřídávané fragmentárními těly a tvářemi 
s výmluvnými grimasami. Barevnou škálu tisků, oproti zářivým plát-
nům, autorka instinktivně ztlumila. n Tato výstava v Galerii u lávky 
je vyjádřením úcty k nevšední umělkyni, příslušnici generace, které 
za mnohé vděčíme. Jan Kavan

J

Kdo ho získá?
Trojští baseballisté zvou na atraktivní turnaj kluků a děvčat do 10 let.
Kromě napínavých zápasů je šance vyzkoušet házení či pálení v origi-
nální nafukovací roadshow. 

Stříbrný Superpohár 2017
nejvýznamnější kvalifi kační turnaj regionu v kategorii do deseti let
víkend 13.–14. května v trojském areálu
Přijďte podpořit domácí tým a změřit síly na baseballovém trenažéru!
T-ball: ze stativu rovnou do akce Tato akce je kvalifikací na tradičně největší me-
zinárodní měření sil pro hráče do 10 let v České republice. Na rozdíl od „dospělé-
ho“ baseballu, jemuž se obvykle věnují hráči od cca 11 let, je tento turnaj založený 
na pravidlech tzv. tee-ballu: „Hráčky a hráči odpalují ze speciálního stativu,“ říká 

ývalí žáci trojské základní školy, kteří zahájili
svoji povinn ou školní docházku před šedesáti
lety, se setkali 5. 4. 2017 v restauraci „U Hof-

manů“. Byli tu zástupci obou tříd A i B, kteří se roz-
loučili s trojskou školou v roce 1960. Vzpomínalo
se na výborné učitele p. uč. Heroudka, p. uč. Hou-
bovou, Kubínovou, p. ředitelku Jakubcovou a dal-
ší. Probíraly se historky z dětství a vzpomněli jsme
také na spolužáky, kteří už tu s námi nemohou být.
Na řadu přišly i fotografie ještě z doby školky, kdy se
určovala jména tančících dětí na rozlučkovém svá-
tečním dni na školkovém hřišti pod vedením p. řed.
Chvátalové. Posezení bylo milé i humorné a neradi
jsme se rozcházeli. L. Franková

Setkání

B

Dne 12. 4. 2017 se na 
místě v Domě spokojen
sešel Klub trojské histor

osmnácti historiků. Předem js
mněli na nedožité 75. narozeni
člena Jiřího (Jury) Knotka, kter
1. dubna 2017. Členové Klubu
vzdali hold povstáním a minuto
ticha. Je smutné, že nám odchá
zejí trojští pamětníci.

Nahoře: Restaurace a hotel Bureš, fotografie
není datována, pravděpodobně I. republika
Vpravo: 1860 veduta nazvaná „Při Vltavě mezi Trojou a Malými 
Holešovicemi“, ručně kolorovaný obrázek

n Další obrázek je z roku 1860. Po-
hled na usedlost Jablůňka a dávno
již neexistující rameno Vltavy. Pří-
ští zasedání Klubu trojské historie
bude 17. května 2017 od 17 hodin
v Domě spokojeného stáří.

n Dále se mně podařilo získat 
fotografii „Restaurace a hote-
lu Bureš“, blízko Pomologie. 
Budovu jistě všichni poznává-
te, ale fungující hotel už asi ne.

n Větší část jednání Klubu zabrala kapitola Bosna, kde se doplňují 
texty a vybírají vhodné fotografie a jejich popisky.

František Malý

obvyklém 
ného stáří 
ie v počtu 
sme vzpo-
iny našeho
rý zemřel
u mu 
ou 
á-

Trojou a Malými
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME
(nejen děti a mládež) na

Trojský 

ve středu 31. května 
odpoledne tentokrát na trojském 
nábřeží
Prezentace v kempu Sokol Troja 
od 15.30. Startuje se do 18.00 h
Startovné pro občany MČ Praha-Troja zdarma

Seriál turnajů 2017 ve čtyřhrách pokračoval v neděli 2. 4. 
za účasti dvacetidvou hráčů – tedy jedenácti párů, kte-
ří hráli v jediné skupině každý s každým na dva vítězné 
sety. n Dušan MARTYKIEWIECZ s Lucií FRY
SOVOUYY
(nejlepší ze Sokola Troja) vyhráli všech deset zápasů 
2 : 0 na sety a po zásluze zvítězili. Druzí Tomáš POCZ 
a František KVĚTOŇ prohráli jen s prvně jmenovanými. 
Ještě tři prohry stačily Milošovi a Josefovi POZ NÍČKOVI
ke třetímu místu. Rudolf Hampel, vedoucí stol. tenisu

j ý
a

INFORMACE Z TJ SOKOL TROJA

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

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

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

TJ SOKOL TROJA zve na cvičení

Trojský orienťák ’17
„Kdo se bojí, nesmí do lesa! Jen Ty a mapa. 
Buď přesnější než GPS. Zvol si vlastní cestu!“
je mottem šesti závodů v orientačním běhu,
které se budou konat každé středeční
odpoledne od 17. května do 21. června 
v pražských lesoparcích. 

Třetím závodem Žaket Pražského po-
háru žactva ze série Dny s mapou v pražských 
lesoparcích (pořádající orgán Pražský svazh
orientačních sportů) za podpory Magist-
rátu hl. m. Prahy, Úřadu MČ Praha-Troja 
a nakladatelství Žaket je Trojský orienťák 

2017, který pořádá oddíl orientačního 
běhu TJ SOKOL Troja. Další informace 
na webových stránkách oddílu OB: http://
www.obsokoltroja.wz.cz/. Kontaktní email: //
ota.kraus.ok@seznam.cz. Na přípravě a or-
ganizaci závodu se podílejí členové oddílu 
orientačního běhu TJ SOKOL Troja. Přijď-
te i vy vyzkoušet pěkný sport!

Za oddíl OB TJ Sokol Troja MMilan Paukert

STOLNÍ TENIS

trenérka týmu SaBaTu do 9 let Šárka Kolovra-
tová. „Díky tomu je zajištěna plynulost hry, 
množství tvrdých odpalů a krásných zákroků 
v obraně. Odpadá tak tradiční výtka „laiků“, 
kterým se zdá baseball či softball příliš static-
kým.“ Hra má tedy opravdový spád a mladí 
baseballisté musí opravdu sáhnout až na dno 
své zásobárny sil i sportovních dovedností.
Atraktivní derby i noví soupeři Domácí Sa-
BaT přivítá v areálu pod Trojským mostem osm 
silných soupeřů: pražské týmy Eagles, Tempo, 
Kotlářku a bohnického souseda Joudrs, jež do-
plňují Piranhas Beroun, Rakovník Red Cray-
fish, Miners Kladno a Ústí nad Labem. Další 
zvláštností turnaje je i soutěžení v individuál-
ních dovednostech a týmové souhře.
Pro fanoušky bude připraveno občerst-
vení, pro neznalé návštěvníky i vysvětlování 
pravidel a případně možnost vyzkoušet si 
baseball či t-ball na vlastní kůži na unikátní 
roadshow.

Baseballová sezóna 2017 začala pro trojský tým
úspěšně. V prvních kolech vítězili nad těžkými sou-
peři jak hráči do 11 i 13 let, tak i elitní mužský tým: 
SaBaT v 1. lize zatím potvrzuje postupové ambice 
– v prvních šesti zápasech trojští bojovníci neokusili 
pocit porážky a vedou ligovou tabulku. Další zá-
pasy můžete sledovat i na vlastní oči: 20. května 
od 13:00 přivítá SaBaT na domácím hřišti dalšího 
z aspirantů na postup do extraligy, tým Sokola Hlu-
boká nad Vltavou.

na vítežné
vlne ̌

1. Domácí mistrovská utkání mužů „A“
v I.A třídě na hřišti v Troji v květnu:
6. 5. 17 hodin j yTroja – Vyšehrad
14. 5. 17 hodin Troja – Kunraticej
27. 5. 10.30 hod. jTroja – Čechie Dubeč

j

Přijďte se podívat a fandit.
2. Oddíl kopané téměř dokončil opravy ša-
ten kopané z grantu od Magistrátu hl. měs-
ta Prahy. Termín dokončení je plánován 
na konec května 2017. V rámci rekonstruk-
ce byl nově vyzděn celý obvodový plášť 
šaten včetně kompletní výměny oken, dále
kompletně rekonstruovány umývárny,
provedeny opravy podhledů a tepelných 
izolací v podhledech a další práce.
3. Oddíl kopané hledá zájemce o kopa-
nou do svých mládežnických týmů. Jed-
ná se o děti narozené v letech 2006 až 
2011. V případě zájmu volejte J. Fliegla 
602 150 374, nebo přijďte přímo na hřiš-
tě v Troji, kde jsme každou středu a pátek 
od 16.30 hodin.

4. Termín otevření restaurace v budově 
„Sokolovny“ v Troji byl plánován na 1. 4. 
2017. Tento termín se nepodařilo splnit. 
Omlouvám se za TJ Sokol Troja za myl-
nou informaci v březnovém čísle časopisu 
MČ Troja. V restauraci, resp. v kuchyni se 
v dubnu 2017 prováděly stavební úpravy, 
které byly vynuceny stávajícím špatným 
stavem instalací a stavebních konstrukcí. 
Nyní plánujeme zprovoznění restaurace 
v průběhu května 2017. Přesný termín bude 
oznámen ve vývěskách TJ Sokol Troja a MČ 
Praha-Troja.
5. 30. 4. 2017 od 17 hodin jsme uspořádali 
ve spolupráci s MČ Praha-Troja a novým ná-
jemcem restaurace v Sokolovně „Pálení ča-
rodějnic“ – přátelské posezení s klobáskou 
a dobrými nápoji.
6. 27. 5. 2017 se TJ Sokol Troja účastní Troj-
ského dne a připraví zde řadu soutěží. 
7. 31. 5. 2017 Trojský orienťák – informace 
viz níže. Za TJ Sokol Troja – Petr Filip 

Den pro zdraví 
seniorů

Festival pohybu pro děti

tradiční akce letos poprvé rozšíře-

ná i pro dětské návštěvníky.

Všechny srdečně zveme

VE STŘEDU 17. KVĚTNA 2017 

OD 9 HODIN DO AREÁLU SaBaTu 

Praha, U Vltavy 816/1.

Nordic walking / snaggolf / soft-

ball / kroket / pétanque / luko-

střelba / frisbee / mölkky / kubb 

/ elektrokola / elektrokoloběžky / 

žonglování / ukázky sebeobrany 

/ orient a western tanec / měření 

zraku / výživové a pleťové pora-

denství / info CK Cekare a Balan-

cestep / ochutnávka: Bílinská ky-

selka / teplé občerstvení: párek / 

polévka 10 Kč / čaj zdarma

S orazítkovaným lístkem z akce 

vstup do BZ HLMP (týž den 

11–14 h): 10 Kč

Pro děti všestranné pohybové ak-

tivity na stanovištích

Americký 
den v areálu 
SaBaT Praha

V sobotu 10. 6. od 13. hodin
Pestrý divácký program k domácím zá-
pasům. Podrobněji příště.
Vstup zdarma za SaBaT Jan Měřička
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BZ pro vás
www.botanicka.cz

4. 5. Procházky zahradou 
s odborníkem od 17 h
6.–21. 5. Hypertufy v zahradě
Autorská výstava Petra Horáčka 
(Pozn.: Hypertufa je směs per-
litu, rašeliny, cementu a vody.
Výrobky z ní imitují svým vzhle-
dem kámen.)
7. 5.–24. 9. Hudební procház-
ky každou neděli od 17 hodin
Ornamentální zahrada
Totéž v Zoo 13 h, v zámku 15 h.
14. 5.–10. 9. Malování s Lucií 
Crocro 14–17 h 773 247 227

TROJSKÝ KALENDÁŘ

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáno dne 2. 5. 2017 v Praze pod evidenčním číslem MK ČR E12401. Uzávěrka příštího čísla: 17. 5. 2017. 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. Redakční rada: Ing. arch. Tomáš Drdácký, Ing. Irena Marková, Milan Tesař, Petr Filip, Ing. arch. Václav Valtr, 
Renata Zajícová, Ing. Daniela Laryšová, Ing. J. Ceplová. Zlom: Michal Špatz, Maketa: Grafos, Tisk: Sprint Servis. Příspěvky 
nemusí vyjadřovat názor redakce a mohou být kráceny. Názory pište na: redakce@mctroja.cz

ZOO chystá
www.zoopraha.cz

Otevřeno denně, v květnu 9–18 h
Komentovaná krmení a setká-
ní v květnu každý víkend na více í
jak dvanácti místech v zoo.
10. 5. Den ptačího tahu
Vycházka po zoo od 9 h
14. 5. Den rodin Celodenní 
znalostní soutěž pro rodinné 
týmy o zajímavé ceny
21. 5. Vycházka s entomolo-
gem od 10 h určování hmyzu, 
práce s určovacím klíčem atp.
26. 5. Noc snů od 19 h
pro rodiny dětí s postiženímpro rodiny dětí s postižením

Novinky
na Salabce

salabka@salabka.cz, +420 778 019 002
Otevírací doba:
Úterý–sobota 12.00–15.00 a 17.30–22.00
Nedělní oběd 12.00–16.00

JARO NA SALABCE
Vinice Salabka se již začíná zelenat a jaro již je v plném 
proudu. Nyní si vychutnáte nejen výjimečné degustační 
menu, které tentokrát vychází z tradičních receptů české 
historie, ovšem s využitím nejnovějších trendů současné 
moderní kuchyně, ale uvítáme Vás i na oběd, kde pro Vás 
pravidelně obměňujeme nabídku jídel, s ohledem na prá-
vě probíhající sezonu.
A jako již tradičně je radost je ochutnat,
přivonět si a navíc zdejší jídlo krásně vypadá!
Samozřejmostí je možnost připít si oceňovanými víny 
ze zdejší vinice, a která pro Vás s péčí připravuje vinař 
TOMÁŠ OSIČKA. 

DALŠÍ NOVINKY
I my se těšíme na jarní sluníčko. Pokud jen trochu svítí, 
přijďte si vychutnat posezení na terase s výhledem na nej-
větší z pražských vinic. Nebo si objednejte piknikový 
koš s lahví vína a dopřejte si relaxaci ve viničním altá-
nu, na houpačce pro dvě osoby, či některém jiném mís-
tě vinice. Odměnou Vám bude i neopakovatelný výhled 
na Prahu. Ať již přijdete ve všední den nebo o víkendu 
na Salabku na oběd, můžete si vychutnat zvlášť připravené 
degustační menu, skvěle doplněné sklenkami místního 
vína. Pochopitelně si můžete i vybrat sami ze zkráceného 
à la carte a nemusíte tedy již čekat až na večeři, unikátní 
kuchyni Salabky ochutnáte nyní i přes den. Ať již budete 
unaveni po obdivování zvířat v Zoo nebo unešeni krásou 
a rozmanitostí flóry v Botanické zahradě, na Salabce Vás 
rádi uvítáme. Těšíme se na Vás!

PLÁNUJETE OSLAVU DOMA? 
Dopřejte si tedy právě některé ze zdejších vín, která již ně-
kolik let získávají řadu ocenění na domácích i mezinárod-
ních soutěžích. Skvostný La Philo – Ryzlink Rýnský – z nej-
starších sazenic této odrůdy v našich zemích, Le Joyeux 
– Müller Thurgau nebo L‘Art – Muškát moravský. A pozor, 
už se blíží i svátek růžových vín! A co skvělý Ton Souri-
re – Pinot Noir či Tes Yeux – Neronet. I ten zrál ve fran-
couzském dubovém sudu. Vše z hroznů z vlastní vinice, 
jejíž historie sahá až do třináctého století. Samozřejmě, 
zkrátka nepřijdou ani ti, kteří si plánují návštěvu Salabky 
v jiné době. Mohou si zakoupit a poté darovat vouchery 
v různých hodnotách, které lze uplatnit ve zdejším Restau-
rantu, Vinařství, palírně i Apartmánech. Dopřejí tak sobě 
či svým blízkým nevšední gastronomický zážitek.

A CO VÁS DÁLE ČEKÁ?
Samozřejmě, i v únoru můžete ochutnat výjimečná vína 
z největší vinice v Praze, unikátní pálenky ze zdejšího vína 
i různých druhů ovoce z produkce 1. Pražské Palírny. Za-
stavte se na oblíbené a pravidelně obměňované obědové 
menu, teď již i v sobotu a neděli nebo na večerní à la carte. 

Těšíme se na vás! Vaše Salabka

www.salabka.cz

Zámek Troja
Kámen, štuk a terakota
Sochařská díla z pražských 
zahrad výběr z originálů soch 
do 31. 10. 2017, út–ne 10–18, 
pá 13–18 h

19.–28. 5. Bonsaje Venkovní ex-
pozice, Japonská zahrada, výstav-
ní sál doprovodný program
26.–28. 5. Muškátová burza 
a prodej přebytků z BZ 9–18 h 
Venkovní expozice areál sever

Hrabalovým krajem
Vážení turisté, vážení čtenáři, tentokrát zvo-
líme méně známou trasu krajem Bohumila
Hrabala.

Vyrazíme z Masarykova nádr. (so
10:08, přestup v Poříčanech na na-
vazující motoráček směr Nymburk),

vystoupíme v Sadské a půjdeme od nádra-
ží po žluté značce přes Sadskou až k roz-
cestníku „Sadská – jezero“. Cestou z města
uvidíme hotel Modrá hvězda, kam jezdil
z Kerska na pivo spisovatel Bohumil Hra-
bal, vyslechl zde příběhy hostinského Va-
níčka, které se později staly základem pro
knihu „Obsluhoval jsem anglického krále“. 

Dorazíme k rozcestníku „Sadská – jeze-
ro“ a odtud už půjdeme po červené značce
směr Písty krásnými lesy „Přírodního par-
ku Kersko – Bory“ až k písečné čtvrtohor-
ní duně před obcí Písty. Na konci Pístů je
poblíž kapličky restaurace ve stylu selské-
ho baroka „U Kyselů“. Zde se můžeme ob-
čerstvit např. Postřižinským polotmavým
pivem Barbar. Pokračujeme přes Výrov-
ku po lávce, kolem stád koní a dál podél
Labe. Vpravo pak uvidíme Postřižinský
pivovar, kde pracoval otec B. Hrabala
Nymburk už je na dohled a my u řeky uvi-
díme dřevěné „Hrabalovo posezení“ i s jehoíí
oblíbenými kočkami a naproti dům rodi-
ny Hrabalových.

Jdeme pořád podél Labe, i když červená
značka vede přes most, ale my pokraču-
jeme pořád dál neznačenou cestou až
k hotelu Ostrov a tady přejdeme přes
Labe po zdymadle od arch. Roitha a firmy
Lanna (technologii dodaly firmy Křižík,
Breitfeld a Daněk, Škoda a Českomorav-
ská – Kolben). Za zdymadlem pokraču-
jeme po žluté a za chvíli se nám v celé
kráse ukáží nymburské hradby s baštami
původem z 13. století. Kolem staré rybár-
ny a dál vpravo jdeme po žluté na konec
města na vlakové nádraží. Odsud nám jede
přímý vlak na Masarykovo nádr. (so 16:06,
17:06). text a foto Renata Zajícová
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Galerie hl. m. Prahy
hledá nájemce pro kavárnu
v areálu Trojského zámku.
Informace na www.ghmp.cz nebo
p. Miroslav Koláček 725 818 722.


